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Elintarvikeylioppilaiden Mentor-klubi ry on linkki elintarviketieteiden koulutusohjelmiin kuuluvien
opiskelijoiden ja työelämän osaajien välillä. Mentor-klubi on perustettu helpottamaan
opiskelijoiden siirtymistä työelämään etsimällä opiskelijoille henkilökohtaisia mentoreita.
Mentoroinnilla pyritään molemminpuoliseen vuorovaikutukseen, joka myös hyödyttää siihen
osallistuvia työelämän ja opiskelun ongelmien ratkomisessa. Toinen Mentor-klubin toiminnan
perustavoite on tuoda näkyvyyttä elintarviketieteiden maisterin tutkinnolle.
Mentor-klubin vuoden 2015 päätavoite on uusien mentoreiden värvääminen ja noin kuuden
mentor-opiskelija -suhteen muodostaminen. Vuonna 2014 Mentor-klubin jäsenistöä saatiin
kasvatettua, ja opiskelijoille järjestettiin kuudes strukturoitu mentor-ohjelma. Siihen löydettiin
kahdeksan mentoria; Laurean ammattikorkeakoulun yliopettaja Jarmo Heinonen, Atrian
laatujohtaja Seija Pihlajaviita, tutkimusprofessori Anu Hopia, Alkon laboratorionjohtaja Pekka
Lehtonen, 33Companyn vuokrajohtaja Johanna Kontkanen, Elintarviketeollisuusliiton
toimialapäällikkö Anna Vainikainen, Valion tuoteteknologian tutkimuspäällikkö Pia Ollikainen sekä
Veera Vestman, joka ohjelman alkaessa työskenteli HKScanin vastuullisuuspäällikkönä.
Tammikuussa 2015 tullaan pitämään jatkotapaaminen ja toukokuussa päätöstilaisuus. Uusi
mentor-ohjelma aloitetaan jälleen syys-lokakuussa. Ohjelmaan etsitään noin 6-8 paria, muttei
mielellään enempää, sillä yhteistilaisuudet halutaan pitää rentoina ja tuttavallisina. Mentoreita
etsitään edellisten mentoreiden ja kummisetämme Elintarviketeollisuusliiton toimitusjohtaja
Heikki Juutisen avustuksella.
Mentor-klubi toimii tiiviissä yhteistyössä Agronomiliiton kanssa. Liiton asiamies Heidi Hännikäinen
antaa asiantuntijatukea mentorointiin. Liiton tiloja voidaan tarvittaessa myös hyödyntää
kokouspaikkana. Mentor-klubilla on myös edustaja liiton opiskelijavaliokunnassa, joka valitaan
aina kaksivuotiskaudelle.
Vuoden 2015 aikana Mentor-klubi järjestää jäsenilleen ainakin yhden klubi-illan yhdistettynä
vierailuun elintarvikealan yrityksessä tai julkisen sektorin toimipisteessä. Klubi-illan tarkoitus on
olla rento ja keskusteleva tilaisuus, jossa opiskelijat kuulevat vinkkejä työelämässä olevilta ETM:ilta
ja tutustuvat Mentor-klubiin ja mentorointiin. Lisäksi järjestetään yksi seminaari, joka voidaan
haluttaessa pitää myös työelämätapahtuma ViikkiAreenan yhteydessä, mikäli tapahtuma
järjestetään myös ensi vuonna. Seminaari järjestetään paneelikeskustelumuodossa jostakin
ajankohtaisesta aiheesta. Vuoden 2014 seminaari järjestettiin Valiolla, missä käsiteltiin
elintarviketuottajan ja -viranomaisen vastuuta kuluttajan ruoankäyttövalinnoissa. Uraseminaarin

tarkoituksena on lisätä ETM-tutkinnon tunnettuutta ja saada potentiaalisia mentoreita ja
yritysjohtajia kiinnostumaan Mentor-klubin toiminnasta. Luonnollisesti uraseminaarin tulee olla
niin opiskelijoille kuin muillekin osallistujille uusia näkökulmia antava tilaisuus.
Vuoden 2015 alusta lähtien Mentor-klubin on tarkoitus panostaa näkyvyyteensä esimerkiksi
uusien esittelyjulisteiden ja -lehtisten sekä internet-sivuston jatkuvan päivittämisen avulla.
Järjestettäviä tapahtumia pyritään mainostamaan houkuttelevammin osanottajien määrän ja
jäsenistön kasvattamisen takaamiseksi. Lisäksi Mentor-klubi pyrkii lisäämään avoimuutta
viestimällä toiminnastaan enemmän.
Klubin hallitus kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa lukukausien aikana yhteistyötahojen
tapaamisten lisäksi. Mentor-klubi pitää kaksi sääntömääräistä kokousta: kevätkokouksen tammitoukokuussa ja syyskokouksen syys-joulukuussa. Mentor-klubi on järjestänyt jo kaksi kertaa
peräkkäin yritysvierailun Pauligille, minkä yhteydessä on pidetty vaalikokous. Perinnettä pyritään
jatkamaan myös vuonna 2015.
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