Elintarvikeylioppilaiden Mentor-klubi ry:n hallituksen toimintakertomus
vuodesta 2014
Mentor-klubin toimintavuotena 2014 jatkoimme edellisen hallituksen hyväksi todettua linjaa
pienin poikkeuksin. Järjestimme tavoitteiden mukaiset tapahtumat ja käynnistimme uuden
mentor-ohjelman. Hallituksen puheenjohtajana aloitti Stina Mäenpää. Leena Hedberg toimi
varapuheenjohtajana, Jussi Jaatinen sihteerinä ja taloudenhoitajana Jenna Tikkanen.
Hallituksen virallisia kokouksia pidettiin kolme, ja kokouksista kaksi oli yhdistyksen avoimia
kokouksia. Kokousten välissä hallitus piti runsaasti palavereja, joissa suunniteltiin vuoden
toimintaa, sillä varsinaisia päätöksiä ei ollut tarpeen tehdä. Mentor-klubi järjesti ensimmäistä
kertaa opiskelijaillan Elintarviketieteiden Seuran kanssa. Näiden lisäksi Mentor-klubi järjesti
kolme yhteistä mentor-tapaamista, klubi-illan ja seminaarin, kävi tapaamassa kummisetäänsä
Heikki Juutista ETL:lla ja vieraili Pauligilla.

Mentor-ohjelma
Vuoden 2009 syksyllä aloitettiin klubin ensimmäinen mentorointiohjelma, jossa mentor-parit
kokoontuvat aika ajoin yhteisiin välitapaamisiin omien keskinäisten tapaamistensa lisäksi.
Syksyllä 2013 aloitettu ohjelma päättyi keväällä 2014 Atrialla järjestetyssä
päätöstilaisuudessa. Saatu palaute sekä mentoreilta että mentoroitavilta oli jälleen erittäin
positiivista ja ohjelma koettiin hyödylliseksi avuksi tulevien työurien suunnittelussa. Uusi
mentor-ohjelma päätettiin siis käynnistää jälleen syksyllä 2014.
Yhteistapaamisissa käsitellään mentorointia yleisellä tasolla, järjestetään harjoitustehtäviä,
annetaan vinkkejä kahdenkeskisiä tapaamisia varten sekä kuullaan asiantuntijoiden
puheenvuoroja. Yhteistapaamiset ovat tärkeitä myös mentor-parien välisen verkostoitumisen
kannalta.
Uuteen ohjelmaan kutsuttiin mukaan kahdeksan elintarvikesektorilla työskentelevää tai alalla
opiskellutta pitkäaikaista ammattilaista. Mentoroitavat valittiin ohjelmaan vapaamuotoisten
hakemusten perusteella painottaen ohjelman tarpeellisuutta opiskelijalle juuri opintojen
meneillään olevassa vaiheessa. Aloituskokous pidettiin Agronomiliitolla syyskuussa.
Tilaisuudessa mentoroinnin asiantuntijana toimi Agronomiliiton asiamies Heidi Hännikäinen.
Ohjelma jatkui mentor-parien kahdenkeskisillä tapaamisilla. Yhteiskokoontumiset pidetään
tammi- ja toukokuussa 2015.

Klubi-ilta Makeryllä
Perinteinen klubi-ilta pidettiin vuonna 2014 tutkimus- ja tuotekehityspalveluyrityksessä
Makery toimitusjohtaja Tapio Koivu isännöimänä. Paikalla oli Mentor-klubin hallituksen
edustajia sekä elintarviketieteiden opiskelijoita. Vapaamuotoisessa tilaisuudessa keskusteltiin
yrityksen perustamisesta sekä tulevasta Viikin Helsinki Think Companysta.

Elintarviketuottajan ja -viranomaisen vastuu kuluttajan ruoankäyttövalinnoissa seminaari Valiolla
Mentor-klubi järjesti Valiolla perinteisen seminaarin, jonka päätapahtuma oli
paneelikeskustelu. Paneelikeskustelun aiheena oli elintarviketuottajan ja -viranomaisen
vastuu kuluttajan ruoankäyttövalinnoissa. Edellisestä vuodesta poiketen tapahtumaa ei
järjestetty rekrytointitapahtuma ViikkiAreenan yhteydessä. Tilaisuuden puheenjohtajana
toimi Mentor-klubin sihteeri Jussi Jaatinen, ja paneeliin osallistui Valion Senior vice president
of Beverages Unit Tuomas Salusjärvi, Ruokakeskon tuotelaatupäällikkö Tuure Eskelinen,
Helsingin yliopiston tutkija Päivi Kanerva, Kuluttajaliiton elintarvikeasiantuntija Annikka
Marniemi sekä Tullilaboratorion tullikemistit Sanna Henttonen ja Anu Kallinen. Yleisönä
seminaarissa oli noin 20 elintarviketieteiden ja markkinoinnin opiskelijaa.

Kummisetä
Elintarviketeollisuusliitto ry:n toimitusjohtaja Heikki Juutinen toimii edelleen klubin
kummisetänä. Hallitus on käynyt tapaamassa häntä kerran vuodessa. Tilaisuuksissa
vaihdetaan opiskelijoiden ja elintarvikesektorin ajankohtaiset uutiset. Viimeisimmässä
tapaamisessa keskusteltiin elintarviketeollisuuden näkymistä ja esimerkiksi viennin
kasvattamisen tärkeydestä sekä Mentor-klubin tulevista tapahtumista.

PR-toiminta
Klubi on päivittänyt Facebook-sivujaan sekä uudistanut kotisivunsa. Ensisijaisena
viestintäkanavana ovat kuitenkin toimineet elintarviketieteiden opiskelijoiden ainejärjestöjen
sähköpostilistat. Vuoden 2015 aikana on tarkoitus ottaa käyttöön klubin oma sähköpostilista.
Yliopistolla järjestö ei ole vielä kaikille tuttu, ja siksi näkyvyyttä pyritään laajentamaan
esimerkiksi mainosten ja tapahtumien avulla. Mentor-klubi esittäytyy uusille opiskelijoille
syksyllä laitospäivänä.
Mentor-klubin syyskokouksen yhteydessä vierailtiin Pauligilla Vuosaaressa. Samanlaisen
yhteistyön on tarkoitus jatkua myös vuonna 2015
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