Oletko sinä
mentori,
jota olen etsinyt?
Tosielämä on moninkertaisesti monimutkaisempaa kuin
paraskaan oppikirja voi kertoa. Supreme-mentorointiohjelma
vastaa tähän haasteeseen muodostamalla opiskelijamentoripareja. Yhteiskunnallisesti vastuullisten ihmisten avulla
opiskelijat löytävät polkunsa elämässä, opinnoissa ja työuralla.
Tutkimuksien mukaan mentorointi:
 parantaa johtamistaitoja
 on vahva osoitus yrityksen yhteiskuntavastuun kantamisesta
 valmistelee tulevaisuuden työntekijöitä haasteisiin
 luo positiivista yrityskuvaa
 on palkitsevaa yksilötasolla

"Kerro minulle, niin unohdan. Näytä minulle, niin muistan.
Ota minut mukaan, niin ymmärrän." S. Goodlad
Salpauksen SUPREME-mentorointitiimin
yhteystiedot:
Sähköposti: hannu.heinonen@salpaus.fi
Verkkosivusto: www.supreme-mentoring.eu

Haluatko lisätietoja
mentorointiohjelmasta?
Ota yhteyttä SUPREME-mentorointitiimiin

Voimaantuminen

MENTOROINNIN MÄÄRITELMÄ

Ennaltaehkäisy

Yrittäjähenkisyys

Mentorointi tarkoittaa henkilökohtaisesti kehittävää suhdetta,
jossa kokeneempi henkilö (mentori) opastaa
kokemattomampaa (mentoroitavaa). Mentorin rooli on olla
neuvonantaja, valmentaja, opettaja ja tukija.
• Mentori on roolimalli.
• Mentori on yhteiskunnallisesti vastuullinen ihminen.

Mentorointi ei ole yksisuuntaista. Sen tarkoitus ei ole luoda
positiivisia tuloksia pelkästään nuorille. Vastavuoroisuuden
periaatteen mukaisesti myös mentori oppii mentoroitavaltaan.
Laajenna katsantokantaasi, opi tarkastelemaan asioita eri
näkökulmista.
Mentoroinnin tärkeimmät hyödyt yrityksille:
MITÄ MENTOROINTI TARJOAA
MINULLE?

1. Johtamistaitojen parantuminen. Mentorointi on
menetelmä, jonka avulla on mahdollista kehittää valmennusja johtamistaitoja alasta riippumatta. Mentorointi edellyttää
tahtoa jakaa, kuunnella ja antaa neuvoja joustavassa
suhteessa mentoroitavaan, hänen tarpeidensa edellyttämällä
tavalla. Lisää taloudellista arvoa taidoillesi, lisää henkistä
pääomaa!
2. Yrityksen yhteiskuntavastuu. Mentoroinnin avulla yritykset
voivat osoittaa huolehtivansa yhteiskuntavastuustaan.
SUPREME-mentorointiohjelmaan osallistuminen on yksi
keino antaa jotain takaisin ympäröivälle yhteiskunnalle.
3. Tulevaisuuden työntekijät. SUPREME-mentorointiohjelmaan
osallistuminen luo mahdollisuuksia valmistella tulevaisuuden
työntekijöitä yrityksen omalle toimialalle.
4. Yrityskuva. Mentorointi vahvistaa positiivista yrityskuvaa
tulevien työntekijöiden ja asiakkaiden keskuudessa, mikä saa
aikaan taloudellista hyötyä.
5. Henkilökohtaisesti palkitsevaa. Ohjelma antaa
mahdollisuuden jakaa itselle kertynyttä tietoa ja kokemuksia
ilman suurta ajallista panostusta.

Roolimalleja

Mentorointia

LIITY OHJELMAAN

Verkostoitumista

Liity SUPREME-mentorointiohjelmaan ja totea itse, kuinka
palkitsevaa mentorina oleminen on.
Miten mentorointi toteutetaan?
Vaihe 1: Valinta. SUPREME-mentorointitiimi ottaa sinuun
yhteyttä ja pyytää valintahaastatteluun, jossa mentorointiohjelma
käydään läpi ja voit esittää omat odotuksesi mentoroinnista.
Supreme-mentorointitiimi esittää kysymyksiä koulutustaustastasi
ja urakehityksestäsi.
Vaihe 2: Yhteydenotto mentoroitavaan. SUPREMEmentorointitiimi muodostaa sopivat mentoroitava-mentoriparit
valintalomakkeiden perusteella. Sopivuutta arvioidaan sekä
henkilötasolla että uran kannalta. Toimiva mentoroitavamentoripari on avain onnistuneeseen mentorointiin!
Vaihe 3: Ensitapaaminen mentoroitavan kanssa. SUPREMEmentorointitiimi järjestää esittelytapaamisen mentoroitavan
kanssa. Tässä tapaamisessa molemmat osapuolet pääsevät
kertomaan omista tavoitteistaan ja odotuksistaan. Jos
mentoroitava vaikuttaa sopivan hyvin mentorille, he sopivat
keskenään ensimmäisen mentorointitapaamisen ajankohdan.
Vaihe 4: Mentorointi voi alkaa! Tästä alkaa varsinainen
mentorointiprosessi. Keskustelette mentoroitavasi kanssa
päivittäisistä tapahtumista. Mentorin tehtävä on tukea
mentoroitavaa saavuttamaan omat tavoitteensa. Sovitte
keskenänne käytännön asioista, kuten siitä, miten usein haluatte
tavata.

Haluatko kuulla lisää mentorointiohjelmasta? Ota yhteyttä
SUPREME-mentorointitiimiin.
Salpauksen SUPREME-mentorointitiimin yhteystiedot:
OTA YHTEYTTÄ

Koulutuskeskus Salpaus
Paasikivenkatu 7
15110 Lahti
Finland
T: + 358 50 50 20 690
E: hannu.heinonen@salpaus.fi
W: www.supreme-mentoring.eu
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Supreme-projektikoodi 2012-1-NL-LE005-08734. Tämän projektin rahoitukseen on saatu tukea Euroopan komission elinikäisen
oppimisen Leonardo da Vinci -ohjelmasta. Tämän julkaisun sisältö vastaa ainoastaan tekijöidensä näkemyksiä. Euroopan komissio
ei ole vastuussa mistään tämän julkaisun tietojen käytöstä.

