
Maahanmuuttajien mentorointi toisella asteella (S20936) 

JYVÄSKYLÄN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ 

 

LIITE 6. 
 
KÄSIKIRJOITUS: Mentorivalmennus (2 x 6-7 oppituntia, ryhmäkoosta riippuen) 
 
 

ENSIMMÄINEN VALMENNUSPÄIVÄ – Teemana monikulttuurisuus 
 

 
Aloitus, n. 1 h: 

1. Läsnäolijat ja esittäytyminen 

2. Päivän kulku ja aikataulu  

3. DIAESITYS: Lyhyesti hankkeesta, mentorointi-idean läpikäynti, alan omat käy-
tänteet, opinnollistaminen, sitoutuminen, aikataulu 

4. Hankkeen aloituslomakkeen täyttäminen tietoturvallisesti  

5. Hankkeen arviointilupien täyttäminen 
 
 
Monikulttuurisuus-osio, n. 6 h: 

1. Monikulttuurisuustaitoja tarvitaan tulevaisuudessa yhä enemmän 
MATERIAALI: Esimerkiksi artikkeli liittyen aiheeseen 

2. Kulttuurin määritelmä, kulttuurien ymmärtäminen ja kulttuurien moni-
naisuus.  
DIAESITYS: Monikulttuurisuudesta mentoreille  

3. Avain muiden kulttuurien ymmärtämiseen on oman kulttuurin tiedosta-
misessa.  
DIAESITYS: (jatkuu) Monikulttuurisuudesta mentoreille  
TEHTÄVÄ: Mitä tai millaista on suomalaisuus? Kirjoita viisi asiaa, pohdi yksin tai 
parin kanssa. Tehtävän purku ryhmän kesken. 
MATERIAALI: Joku esimerkki suomalaisesta tilakäsityksestä (esim. miten käyt-
täydymme bussissa tai hississä). 
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MATERIAALI: Esim. Integration salad-video. Mitä on monikulttuurisuus yhteis-
kunnassa? https://www.you-
tube.com/watch?v=CNdm03fb4OQ&list=PLVmITS2zS2n4lANH8AGcUIq0WS0T
FIzLk&index=7 

4. Maahanmuuttajuuden moninaisuus, ennakkoluulot, stereotypiat ja ra-
sismi.  
DIAESITYS: (jatkuu) Monikulttuurisuudesta mentoreille  
MATERIAALI: Kuka saa ja voi olla suomalainen? Esim. ”Olen suomalainen” -vi-
deo. http://www.youtube.com/embed/v7ch4mJ51CA 

MATERIAALI: Tietopaketti: esim. https://pakolaisapu.fi/wp-con-
tent/uploads/2019/04/Tienhaaroja-ja-umpikujia-maahanmuuttaja-asiakkaat-neu-
vonta-ja-ohjausty%C3%B6ss%C3%A4.pdf 
MATERIAALI: Esim. lehtiartikkeleja taustoittamaan pakolaisen kokemuksia 
Yhteistä keskustelua suomalaisuudesta ja monikulttuurisesta Suomesta ryhmän 
kesken materiaalien pohjalta  
MATERIAALI: Esim. lehtiartikkeleita rasismikokemuksista  
Yhteistä keskustelua rasismista ryhmän kesken materiaalien pohjalta  

5. Kulttuureja voidaan tarkastella jatkumoiden kautta ja siten erotella niitä 
DIAESITYS: (jatkuu) Monikulttuurisuudesta mentoreille  
MATERIAALI: Hofsteden jatkumoja kuvaavat maakohtaiset värikartat,  
https://geerthofstede.com/culture-geert-hofstede-gert-jan-hofstede/6d-model-of-
national-culture/ 

6. Uuteen kulttuuriin sopeutuminen on yksilöllinen prosessi, mutta usein 
siihen sisältyy samankaltaisia vaiheita. 
DIAESITYS: (jatkuu) Monikulttuurisuudesta mentoreille  
MATERIAALI: SPR:n kotoutumiskaari esimerkkinä eriaikaisesta sopeutumisesta 
https://rednet.punainenristi.fi/kotoutumiskaari 
 
7. ”Viestintä epäonnistuu aina, paitsi sattumalta.” 

DIAESITYS: (jatkuu) Monikulttuurisuudesta mentoreille jatkuu 
TEHTÄVÄ: Millaista on suomalainen sanallinen ja sanaton viestintä? Keskuste-
lua pareittain/pienryhmissä ja lopuksi koko ryhmän kesken.  
MATERIAALI: Esim. Bussijonossa-lehtiartikkelin kuva. Keskustelua ryhmän kes-
ken: Mitä tämä kertoo suomalaisesta sanattomasta viestinnästä? 
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TAPAUKSET-TEHTÄVÄ tai DRAAMATEHTÄVÄ (ks. http://www.tyoelaman-
verkko-opisto.fi/materials/ymmrrks.pdf > tapausharjoitukset tai kohtaamissimu-
laatiokortit 
 
8. Kyllä, on mahdollista puhua ja kirjoittaa suomea helposti ja selkeästi!  
DIAESITYS: (jatkuu) Monikulttuurisuudesta mentoreille  
MATERIAALI: Esim. kuvaesimerkkejä kuvien kulttuurisidonnaisuudesta. Keskus-
telua koko ryhmän kesken.  
 
9. Linkkejä ja vinkkejä 
DIAESITYS: (jatkuu) Monikulttuurisuudesta mentoreille  
Käydään lyhyesti läpi kouluttajan kokoama linkki- ja vinkkilista.  

10. Kotitehtävä: Lue mentorien ja mentoroitavien tarinat. 
1. Kerää ja kirjoita mentorien tarinoista, mitä he ovat mentoroinnista saaneet ja 
oppineet.  
2. Kerää ja kirjoita mentoroitavien tarinoista, mitä he ovat mentoroinnista saaneet 
ja oppineet? 
3. Kerää teksteistä, mitä mentoriparit tekivät yhdessä ja mistä teemoista he kes-
kustelivat 
4. Mitä kysymyksiä sinulle tarinoiden lukemisen jälkeen herää mentoroinnista ja 
omasta tulevasta roolistasi mentorina? 
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TOINEN VALMENNUSPÄIVÄ – Teemana mentorointi 
 

 
 
Mentorointiosio, n. 6-7 h 
  
1. Aloitus ja johdatus päivän teemaan.   
TEHTÄVÄ: kotitehtävän purku, osa parin kanssa ja osa koko ryhmän kesken  
MATERIAALI: esim. video: ”Ystävistä parhaat”, MLL:n järjestämä maahanmuut-
tajien ja suomalaisten ystävätoiminnasta, https://www.you-
tube.com/watch?v=M06lF-oPuxk&in-
dex=6&list=PLVmITS2zS2n4lANH8AGcUIq0WS0TFIzLk 

2. Mentoroinnin käsite, yleiset periaatteet ja eettiset periaatteet  
DIAESITYS: Mentoroinnin määritelmä, perustehtävät ja lähikäsitteet  
DIAESITYS: Mentoroinnin eettiset periaatteet  
TEHTÄVÄ: Keskustelu parin kanssa: miten eettiset periaatteet mielestäsi mento-
roinnissa konkreettisesti näkyvät? Tehtävän purku ryhmän kesken. 
TEHTÄVÄ: Keskustelu parin kanssa aiheesta ”oman elämäni mentori(t) ja mitä 
olen häneltä saanut”. Kokemusten ja ajatusten jakaminen koko ryhmän kesken.   
 
3. Mentoroinnin monet muodot  
DIAESITYS: Miten mentorointia on käytetty?  
DIAESITYS: Luonnollinen ja suunniteltu mentorointi  
DIAESITYS: Vertaismentorointi ja kulttuurien välinen mentorointi  
TEHTÄVÄ: Keskustelu parin/pienryhmän kanssa, mitkä ovat omat motiivini osal-
listua mentorointiin. Taustamateriaalina voi hyödyntää esim. vapaaehtoistoimin-
nan motivaatiotimanttia (esim. Pessi & Oravasaari 2010). Tehtävän purku ryh-
män kesken. 

4. Mentorin roolit ja tehtävät   
DIAESITYS: Mentorin rooleja ja tehtäviä 
TEHTÄVÄ: ”Mentorin roolikartta”. Keskustelu parin/pienryhmän kanssa, mitkä 
rooleista tuntuvat itselle luontevimmalta ja päinvastoin. Tehtävän purku ryhmän 
kesken. 
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5. Mentorointi vuorovaikutussuhteena ja prosessina 
DIAESITYS: Mentorointi vuorovaikutussuhteena; mitä mentorilta ja mentorointi-
suhteelta odotetaan; dialogisuuden periaatteista  
DIAESITYS: Erilaisista vuorovaikutustyyleistä, -välineistä/kanavista ja kuuntele-
misen taidoista  
DIAESITYS: Mentorointi prosessina  
TEHTÄVÄ: Haasteita mentorointisuhteessa-tehtävä (case-esimerkit) parin tai 
pienryhmän kanssa. Tehtävän purku ryhmän kesken. 
DIAESITYS: Mentoroinnin mahdollisia haasteita ja ristiriitatilanteiden kohtaami-
nen  
DIAESITYS: Kulttuuristen erojen huomiointi mentorina  
TEHTÄVÄ: ”Kyllä vai ei”-harjoitus. Leikkimielinen lopputentti mentoroinnista (voi-
daan tehdä myös esim. mielipidejana-harjoituksena)  
 
6. Linkkejä ja vinkkejä 
Käydään lyhyesti läpi kouluttajan kokoama linkki- ja vinkkilista.  

 
Lopetus:  
PALAUTE: vapaamuotoista palautetta osallistujilta valmennuksesta sekä kehittä-
misehdotuksia jatkoa varten  
TOIMINTAAN ILMOITTAUTUMINEN: Omien tietojen ilmoittaminen mentoriparien 
luomista varten (sähköisen kyselyn täyttäminen)  
TOIMINNAN ALOITTAMISESTA SOPIMINEN.  
 
 
 
 
 
 


