
Työpaja:
Mentorointi mahdollistaa 

keskittymisen uusien 
näkökulmien löytämiseen

7.10.2018
Zonta International Piiri 20, 47. Piirikokous Tuusula 5.-7.10.2018

Minä voin hyvin, maailma voi paremmin
Tuula Ratia-Pulkkinen & Maija Laaksonen



OPEN SPACE 
Neljä sääntöä ja yksi laki

1. Ketkä tulevat paikalle, he ovat oikeat ihmiset.
2. Mitä ikinä tapahtuu, se on ainoa asia, joka olisi voinut tapahtua.
3. Kun se alkaa niin se alkaa.
4. Kun se loppuu niin se loppuu.

Kahden jalan laki: 
”Jos koet, ettet pysty oppimaan mitään 
uutta, 
mene jonnekin missä pystyt. 
Tee samoin, mikäli koet, ettet pysty 
antamaan 
mitään merkityksellistä.”



Iso post-it > tussilla ISOLLA käsialalla

1. Kirjoita KYSYMYKSEN MUODOSSA se asia, josta haluat 
puhua/lisätietoa.

2. Kirjoita kysymyksen alle oma nimesi.
3. Nouse ylös ja kerro kysymyksesi.

4. Asetamme kysymyksesi fläpille.
5. Mene sen fläpin luo, jossa on kysymyksesi.
6. Osallistu keskusteluun & varmista, että kysymyksesi tulee käsiteltyä 

ja keskustelun nostot kirjattua



Open space
Klo Fläppi I Fläppi II
9.00-9.05 Kaikille yhteinen alustus  ja Open space ohjeistus

9.05 -9.40 Nuoria pitäisi saada lisää 
mukaan: Onko mentorointi 

mahdollisuutta käytetty 
houkuttimena 

nuorisotoiminnassa? Jos ei, 
miten voisi…

Kuinka löydän mentoreita ja 
aktoreita (best practices)?

”Open Space – miten ohjata 
kysymyksiä? (varmaan jonkinlainen 

lopputavoite on)

Mitä hyvä mentorointi on?

Miten aloittaa 
mentorointitoiminta esim. 

area-alueella (nuoret 
mukaan)?

Miten mentoroitavat / 
mentorit löytyvät?

Miten voin auttaa ja miten minua 
voi auttaa mentoroinnilla?

Mitä järkevää eläkkeelle joutunut 
juristi voisi tehdä?

Miten saada jäsenmäärä 
nousemaan?

Kuka voi toimia mentorina / 
millainen on hyvä mentori?

Miten selvitä arjen ruuhkasta, 
muutoksesta elämässä, paineista ja 

vaatimuksista?

klo 9.40-9.50 
Yhteenveto keskusteluista Mitä opit? Mitä ovalsit? Mitä teemme seuraavaksi?



Yhteenveto: Fläppi I

• Zonta-mentorointiohjelma piiritasoiseksi toiminnaksi.

• Mentorien etsintä aktorien kysymysten pohjalta.

• Kohdennettu mentorointikampanja nuorille zontille.

• Zontat voisivat mentoroida myös nuoria miehiä.

• Osaaminen ratkaisee – ei ikä. Nuoret osaavat paljon sellaista, mitä vanhemmat eivät (esim. sosiaalinen 
media, digitaaliset välineet). Nuorelle mentorina toimiminen voimaannuttava kokemus.

• Laajaa tiedottamista ja viestintää piirissä, mistä on kyse. 

• Zonta-järjestö nykyään tunnettu ”karpalohillon myynnistä” – jatkossa tunnettaan naisverkostona, joka 
kehittää ja voimaannutta mentorointiohjelmalla. Profilointikeino.

• Mistä tarvitsen tukea zontana?



Yhteenveto: Fläppi II

• Perustetaan zontien osaamispankki ajatuksella, että jokainen kertoo itse omat osaamiset ja kiinnostuksen 
kohteet – voivat liittyä työhön, harrastuksiin tai muihin itselle  merkityksellisiin mielenkiinnon kohteisiin, joita 
voin jakaa toisille.

• Ei tarvitse olla super elämänkokemus, jotta voi olla mentori. Meillä kaikilla on toisillemme annettavaa. Zonta-
kerhoissa on paljon erillaista osaamista, rohkaistava tuomaan sitä esille.

• Mentoroinnissa tärkeää tavoitteiden saavuttamiseksi ottaa ihminen kokonaisena, ja käyttää aikaa myös 
arkeen ja ihmiseen liittyviin kysymyksiin ja asioihin.

• Aluksi aikaa mentorin ja aktorin keskinäiseen tutustumiseen.
• Mentorointisuhde on aina kaksisuuntainen vuorovaikutustilanne; molemmilla on annettavaa ja saatavaa.
• Elämä on suoritus vai onko?
• Mentorointi ei ole terapiaa.
• Hyvien ideoiden ja työkalujen jakaminen mentorointiparien käyttöön: esim. erilaiset tavat kuvien ja 

esineiden avulla itsensä esittelyyn.
• Mentorointi vaatii kysymisen ja kuuntelun opettelua. Antaa uusia näköaloja. Kyseenalaistaa.
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