
Mentorointiohjelma tukee maahanmuuttajataus-
taisten henkilöiden ammatillista kehittymistä sekä 
työelämään valmistautumista. Osallistumalla oh-
jelmaan saat mahdollisuuden kehittää omia työs-
kentelytapojasi sekä oppia mentorin kokemuksista. 

Mitä on mentorointi? 

Mentorointi on kokemusten, näkemysten ja osaamisen 
siirtämisestä ja välittämisestä henkilöltä toiselle. Se on 
myös ohjausta ja tukea, jota osaava ja kokenut henkilö 
antaa kehityshaluiselle ja -kykyiselle nuoremmalle tai 
vähemmän kokeneelle kollegalleen. Mentoroinnissa 
yhdistyvät erilaiset kehittäjän roolit, kuten inspiraattori, 
tiennäyttäjä, valmentaja, sparraaja, keskustelukumppa-
ni sekä kontaktienjakaja ja rakentaja.  
 
Hyvinkään-Riihimäen Seudun Mentorointiohjelman 
mentori voi olla kuka tahansa työelämässä toimiva 
henkilö, myös esimerkiksi yrittäjä tai eläkkeellä oleva 
ammattilainen. Mentoroitava eli aktori on joko opiske-
lija, uraansa aloitteleva tai uralle uutta suuntaa hakeva 
maahanmuuttajataustainen henkilö.  

Miksi mukaan? 

Mentorointiohjelman päätavoitteena on tukea aktoria 
työelämään tutustumisessa ja siirtymisessä tai uudelle 
uralle suuntaamisessa. Osallistumalla aktoriksi:  pääset oppimaan kokeneen henkilön rinnalla  saat näkökulmia suomalaiseen työelämään ja 

työskentelykulttuuriin  saat vinkkejä oman osaamisen kehittämiseen ja 
hyödyntämiseen  saat vinkkejä urasuunnitteluun ja työnhakuun  pääset kehittämään monikulttuurisia vuorovaiku-
tustaitojasi  pääset vuorovaikutukseen ammattilaisen kanssa 
ja pääset tutustumaan hänen työyhteisöönsä 

 

Mentorointiohjelman toteutus 

Hämeen ammattikorkeakoulu koordinoi Hyvinkään-
Riihimäen Seudun Mentorointiohjelmaa. Ohjelma kes-
tää kolme kuukautta ja sisältää tapaamisia mentorin ja 
aktorin välillä noin 1-2 kertaa kuussa (osa tapaamisista 
HAMKin organisoimia yhteistilaisuuksia). Ohjelma on 
englanninkielinen, perustuu vapaaehtoisuuteen ja on 
maksuton.  
 
Suora linkki hakulomakkeeseen: 
h t t p s : / / w w w . w e b r o p o l s u r v e y s . c o m /
S/3D89C757B78991EC.par 
 
 
Tämä esite ja hakulinkki myös osoitteessa: 
www.hamk.fi/osuma 

Haku ohjelmaan 

Hakuaika ohjelmaan on 2.2.–24.2.2017, ja tieto oh-
jelmaan valituista ilmoitetaan henkilökohtaisesti helmi-
kuun lopussa. Ensimmäinen mentorointitapaaminen 
järjestetään 9.3.2017 klo 17. 

Yhteystiedot / ohjelman koordinaattorit: 

Salla Niittymäki,  
p. 03 646 6313, salla.niittymaki@hamk.fi 
 
 
 
Mentorointiohjelma on osa Osuma - maahanmuuttajien 
osaaminen ja palvelupolut näkyviksi -hanketta, jonka tavoit-
teena on edistää Hyvinkään-Riihimäen seudun maahan-
muuttajien työllistymistä. Hankkeen toteutuksesta vastaavat 
Hyria Koulutus Oy, Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, Hyvin-
kään-Riihimäen seudun ammattikoulutussäätiö, Laurea am-
mattikorkekaoulu sekä Riihimäen tilat ja kehitys Oy. Hanket-
ta rahoittaa Hämeen ELY-keskus/Euroopan Sosiaalirahasto. 
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