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Elintarvikeylioppilaiden Mentor-klubi ry yhdistää elintarviketieteiden koulutusohjelmiin kuuluvat opiskelijat
ja työelämän osaajat. Mentor-klubi on perustettu helpottamaan opiskelijoiden siirtymistä työelämään
etsimällä opiskelijoille henkilökohtaisia mentoreita. Mentoroinnilla pyritään molemminpuoliseen
vuorovaikutukseen, joka hyödyttää siihen osallistuvia työelämän ja opiskelun haasteiden ratkomisessa.
Ohjelmaan hyväksytyt opiskelijat saavat henkilökohtaisen mentorin vuoden ajaksi, jonka tehtävänä on
luottamuksellisesti auttaa mentoroitavaansa kehityksessä asiantuntijaksi omalla erikoistumisalueellaan.
Lisäksi yhteistapaamisessa kaikki mentor-parit tapaavat toisensa ja ammentavat lisää tietoa toistensa
kokemuksista. Mentor-klubin toiminnan toinen perustavoite on tuoda näkyvyyttä elintarviketieteiden
maisterin tutkinnolle.
Mentor-klubin vuoden 2016 päätavoite on tarvittaessa uusien mentoreiden hankkiminen ja noin 6–8
mentor-opiskelija -suhteen muodostaminen. Kuluvalla kaudella 2015–2016 mentoreina toimivat Laurean
ammattikorkeakoulun yliopettaja Jarmo Heinonen, Atrian laatujohtaja Seija Pihlajaviita, dosentti Pekka
Lehtonen, Alkon laboratoriojohtaja Soili Karjalainen, MMM:n kaupallinen neuvos Leena Mannonen, Valion
tuoteteknologian tutkimuspäällikkö Pia Ollikainen ja Minna Isotupa Taloustutkimuksesta. Tammikuussa
2016 pidetään ohjelman välitapaaminen ja toukokuussa päätöstilaisuus. Uusi mentor-ohjelma alkaa jälleen
syys–lokakuussa 2016. Mentoreita etsitään edellisten mentoreidemme ja kummisetämme
Elintarviketeollisuusliiton toimitusjohtaja Heikki Juutisen avustuksella. Lisäksi hallitusten jäsenet osallistuvat
Elintarvikepäiville ym. elintarvikealan tapahtumiin ja luovat kontakteja mahdollisiin uusiin mentoreihin.
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 Agronomiliiton opiskelijavaliokunnassa, joka valitaan kahdeksi vuodeksi
kerrallaan. Edustaja on vuonna 2016 Mentor-klubin hallituksen jäsen Maijuleena Salminen.
Vuoden 2016 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 elintarvikealan
asiantuntijoilta ja tutustuvat Mentor-klubiin ja mentorointiin. Kauden aikana järjestetään myös seminaari,
jonka tarkoituksena on olla niin opiskelijoille kuin muillekin osallistujille uusia näkökulmia antava tilaisuus.
Otamme seminaarin teeman valitsemisessa huomioon opiskelijoiden antaman palautteen aiemmissa

järjestämissämme tilaisuuksissa, esimerkiksi elintarvikkeiden keskisuurten vientiyritysten tapaaminen on
varsin yleisesti toivottu teema. Klubi-illan ja seminaarin tarkoituksena on myös lisätä ETM-tutkinnon
tunnettuutta ja saada potentiaalisia mentoreita ja yritysjohtajia kiinnostumaan Mentor-klubin toiminnasta.
Vuoden 2016 alusta lähtien Mentor-klubin on tarkoitus panostaa näkyvyyteensä esimerkiksi uusien
esittelyjulisteiden ja -lehtisten sekä internet-sivuston jatkuvan päivittämisen avulla. Lisäksi sosiaalisen
median osuutta ilmoitusvälineenä lisätään. Järjestettäviä tapahtumia pyritään mainostamaan
houkuttelevasti osanottajien määrän ja jäsenistön kasvattamisen takaamiseksi. Klubin hallitus kokoontuu
keskimäärin kerran kuukaudessa lukukausien aikana yhteistyötahojen tapaamisten lisäksi. Mentor-klubi
pitää vuoden aikana kaksi sääntömääräistä kokousta, joissa syyskokouksessa valitaan uusi hallitus ja
kevätkokouksessa tehdään tilinpäätös.
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