Mentor-klubin toimintakertomus 2016
Vuosi oli antoisa. Mentor-ohjelmassa aloitti ennätykselliset yhdeksän mentor-paria.
Mentor-klubi painatti flyerit, uudet mainokset, käyntikortit sekä roll-upin
opiskelijatapahtumia varten sekä näkyvyyden parantamiseen.
Tammikuu
13.1.2016 Klubin toiminnallinen vuosi alkoi Mentor-ohjelman välitapaamisella Alkon tiloissa Ruoholahdessa
Hallituslaiset osallistuivat Viikin merkkimarkkinoihin luoden klubille näkyvyyttä. Merkkimarkkinoilla klubi sai
myös muutaman uuden jäsenen.
Helmikuu
16.2.2016 ETS:n Prosessiteknisen jaoston opiskelijailtama Pauligilla, jossa klubi oli mukana järjestämisessä
sekä palautteenkeruussa.
22.2.2016 pidettiin hallituksen kevätkokous, jossa uusi hallitus astui voimaan ja vanha sai vastuuvapauden.
Maaliskuu
19.3.2016 Uuden ja vanhan hallituksen karonkka, jossa hallituslaiset tiivisti yhteistyötä tutustumalla
toisiinsa hyvän ruuan ja juoman parissa.
Huhtikuu-elokuu
Mentor-ohjelman haku käynnistettiin 15.6.2016 ja hakemuksia saatiin 21 kpl ennen hakuajan 13.7.2016
sulkeuduttua. Hallitus valitsi uudet mentorparit.
Mentorpareina toimivat vuoden 2016 (lukuvuosi 2016-2017) mentorohjelmassa:
Mentori
Tapio Bister, Shire
Jarmo Heinonen, Laurea AMK
Pekka Lehtonen, ent. Alko
Minna Isotupa, FeedPackers
Anna-Leena Miettinen, MMM
Sari Lilja, Nielsen
Tuula Hietanen, Valio
Anu Hopia, UTU
Marika Jestoi, Evira

Mentoroitava
Anu Ruokolainen, elintarvike-ekonomia
Elina Laaksonen, elintarviketeknologia
Eveliina Pöllänen, elintarvike-ekonomia
Anna Kylmäsuo, kuluttajaekonomia
Thomas Lindholm, markkinointi
Helmi Kärjä, kuluttajaekonomia
Emma Vuorio, markkinointi
Hanna Tallberg, ravitsemustiede
Anna Manninen, mikrobiologia

Syyskuu
Klubin pj. oli kertomassa klubista fukseille Viikissä ja sai uusia jäseniä huimat 20 kpl.
19.9.2016 Mentor-ohjelman aloitustapaaminen järjestettiin Agronomiliitolla. Urapalveluiden päällikkö Heidi
Hännikäinen alusti iltaa kertomalla mentoroinnista. Mentorparit saivat tutustua toisiinsa illan päätteeksi.
30.9.2016 Mentor-klubin Agronomiliiton valtuuston varaedustajaksi valittiin Pirita Petäjä.

Marraskuu
8.11.2016 Mentor-klubi oli järjestämässä ETS:n kanssa opiskelijatapahtumaa Valiolla, jossa aiheena oli
”Tutkinnosta kansainvälistyville markkinoille”. Klubin pj kirjoitti illasta Kehittyvä Elintarvike -lehden
numeroon, joka ilmestyy vuoden 2017 alussa.
15.11.2016 Syyskokous järjestettiin ETL:llä ja alkuun Heikki Juutinen kertoi sokeriveron kuulumisia sekä
ETL:n historiaa. Syyskokouksessa valittiin uusi hallitus ja kaikki hallituspaikat täyttyivät. Vanhasta
hallituksesta mukaan toimintaan jäivät Reetta Taskinen toimihenkilönä sekä Iida Loivamaa hallituksen
ulkopuolisena toimihenkilönä.

Muuta
Vuoden 2016 aikana Mentor-klubi paransi nettisivujensa käytettävyyttä sekä teki niiden päivittämisestä
helpompaa. Nettisivujen ylläpito siirrettiin hallituslaisille, pois ulkopuoliselta toimijalta. Mentor-klubille
tehtiin myös Instagram-tili. Klubi aktivoitui niin sosiaalisen median kuin nettisivujenkin päivittämisessä.
Mentor-klubi oli myös mukana ViikkiAreenan suunnittelupalavereissa muiden opiskelija- ja ainejärjestöjen
kanssa.
Mentor-klubi oli vuonna 2016 myös esillä alan lehdessä, Kehittyvässä Elintarvikkeessa (5/2016). Osa
hallituslaisista kertoi klubin mentortoiminnasta. Juttuun haastateltiin myös klubin pitkäaikaista mentoria
Jarmo Heinosta, sekä mentoroitavana ollutta Jutta Vesteristä sekä entistä Mentor-klubin hallituslaista Laura
Hyväristä, joka oli klubin toiminnassa mukana opiskeluaikoinaan.
Kuluvana vuonna hallitus piti yhteyttä WhatsApp-ryhmässä sekä kokousti tarvittaessa. Toiminnan
vastuualueita jaettiin hallituslaisten kesken ja tiimityö huipentui pikkujouluihin joulukuussa 2016.

http://www.mentor-klubi.fi
Instagram: mentor_klubi
Facebook: Mentor-klubi

