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Kirjoittajan motto: ”Aikaansaamisia kohtaamisten voimalla”.

Kaija on ollut Joukon mentoroitavana. Hän kertoo asiallises-

ti mentorinsa ammatillisesta osaamisesta sekä kaikesta, mitä on 

tältä kuullut. Samalla hän pohtii kokemustaan: ”Onhan se mu-

kava kuulla Joukon tarinoita, mutta jotain tästä puuttuu.” Kai-

ja myös tunnistaa harmitustaan siitä, että Jouko ei ole juuri lain-

kaan osoittanut kiinnostusta hänen ajattelustaan. 

Suomalaisessa mentorointiperimästä löytyy paljon samanlai-

sia tarinoita. Kokeneet mentorit pitävät monologeja ja kuvittele-

vat siten siirtävänsä osaamistaan toiselle. Mentori näkee tällöin 

osaamisensa absoluuttisena, koska hän näkee tehtäväkseen ker-

toa omaa kokemustaan ja viisauttaan toiselle. 

Perinteinen mentorointi ei vauhdita oppimista. Kehittyminen 

edellyttää pohtimista, kokeilua, tekemistä ja jäsentämistä. Yksi-

suuntainen mentorointiote kaipaa uudistusta!

Valmentavalla otteella tuloksia
Uuden aallon valmentava mentorointi kytketään laajemmin ko-

ko henkilöstön kehittämiseen. Valmentava mentorointi avaa 

ovia inhimilliselle, konkreettiselle ja tuottavalle kehittämisotteel-

le, koska siinä fokus on yksilöllisten kehittymis- ja uramahdol-

lisuuksien kasvussa. Kun valmentavaa mentorointia lähdetään 

järjestelmällisesti juurruttamaan organisaatioon, saadaan innos-

tuneita ja yhteistyökyvykkäitä mentoripareja, jotka haluavat to-

teuttaa organisaation ydintehtävää sitoutuneesti. Mentorointi 

muuttuu tiedon jakamisesta uuden ymmärryksen ja käytäntöjen 

rakentamiseen sekä yksilöllisen kasvun tukemiseen. Kun ihmi-

set saavat vahvistusta omasta osaamisestaan ja yhdessäkehitty-

misen voimasta, tulokset parantuvat ja sitoutuminen organisaati-

oon vahvistuu. Kaiken kukkuraksi vielä syntynyt osaaminen jää 

organisaatioon. 

Jokaisen organisaation ja erityisesti HR-vaikuttajan tavoit-

teena tulisi olla, että työyhteisön jäsenillä olisi mahdollisuus val-

mentavaan mentoriin, joka tukee ajattelun laajentamista, per-

soonallista kasvua ja uralla kehittymistä. Valmentavan mento-

roinnin myötä valmentavasta työotteesta tulee osa organisaa-

tion johtamisen ja toimintakulttuurin kehittämisen toimintatapa. 

Vaikuttavuus edellyttää toimivan suhteen
Valmentavan mentori aktivoi mentoroitavan mielen ja käytän-

töjen uusia ulottuvuuksia. Mentoroitava pääsee pohtimaan ja 

simuloimaan uusia vaihtoehtoja innostusta luovassa valmenta-

vassa mentorointisuhteessa. Kyseessä on aito yhdessä oppimi-

sen ja pohtimisen tila, jossa tavoitteena on sekä mentorin että 

mentoroitavan oppiminen. Valmentavassa mentoroinnissa yh-

teistyösuhde mahdollistaa molemmilla kehittymisen kohti auto-

nomista ja kokonaisvaltaisesti ajattelevaa ammattilaista. 

Kaija lähtee etsimään uutta mentoria ja löytää Riston, joka 

on loistava tekemään ajattelua laajentavia kysymyksiä. Risto 

osaa myös taitavasti jakaa omaa kokemustaan, varmistaen 

koko ajan sen, että Kaijan oma oppimisprosessi pysyy liik-

keessä. Erityisen innostunut Kaija on Riston aidosta kiinnos-

tuksesta häneen, joka näkyy Riston tavassa arvostaa Kaijan 

kokemuksia ja näkemyksiä. Kaija listaakin mentorointi-istun-

non jälkeen Riston tekemiä loistavia kysymyksiä, jotka vieläkin 

saavat ajatukset liikkeelle: 

– Mitä ammatillista osaamistasi voisit kehittää hyödyntäen  

 tänään käytyjä esimerkkejä?

– Mitä sellaista hyväksyt toisille, mitä et hyväksy itsellesi?

– Miten kaltaisesi fiksu ihminen toimii tuossa tilanteessa niin 

 oudosti?

– Miten sinussa oleva sinisilmäisyys keskustelee 

 vainoharhaisuutesi kanssa?

– Miten ajattelutapasi vaikuttaa siihen, kuinka olet 

 vuorovaikutuksessa?

Kaija on tyytyväinen. Hänellä on valmentava mentori! 

Valmentavasta mentoroinnista julkaistaan marraskuussa kirja: 

Jokainen tarvitsee mentorin (Kauppakamarikustannus). Kirjan 

tekijöinä ovat mentoroinnin pioneeri David Clutterback sekä 

suomalaiset eturivin kehittäjät Vesa Ristikangas ja Jarmo 

Manner. 
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Lean ja Lean

Six Sigma
Laatukeskuksella Suomen kattavin ja 
tasokkain tarjonta

LeLeLeL anana kkkaakaahdeesssa päpäääivii ässää 25.-2- 6.11.20144
Tarvvvittsesesseteetkkkt ooo lilisäsäs tietoaoa LEANisttttaa,a,aaa  mutta eet t t olole vvielä valmis käymmääännn

pitkääkäää vvvala memeennnnnnnusohjelmaa siiheheheeeen liittyenen???

LLean ttttehhe okokokkuutta bbbbbbbyy y Niklkllllasasaaaaa MModig -seemminanaararittt
YkYkY siityisseektkttk oro ililleleee 44.1.12.2014 klo 8.3.3333330-0 12.0000

JJuJulkissektoorililllele 44.1.12.202014 klo 13-1616666666.30

5S5SS –työkökaalala unn ppere usteeetett -verkrkkkr kokokookok kurssi
KoKoKokokoko organissaaaatiit oolo le ttaiai ykksikölle

MiMiMittätt  Leaannnn oonono ? -v-veerkkokkkuuuru ssi
Kokoo oorgrgananissaaatitiololollelee ttai ykssikikölölle

LeLean-OOpex -v-vvvvvvvalalalaaaa mennnnuku sissssaaa
jaua späivät.yhdidistyvätt llähä iopeetutuspsppppppäiäiäiäiäää vät ja yyriritytyskohtaisiseeet oohjauauspä

mennukukksis sssa a Lean-menetelmiin pääsee KeKeKK hihittttäjä ä-, meestari-- jja leleeleeadadaaa er-tasonon vvalmennuukk i
tuuu aan okka nneeen lisäkssi i aia doissa tteehdaassolosuhth eissa.tutuuututut ststuumaan luluokkahuhuononeeee n lisäksii

LeL an Six Sigma Grereeneen Belt -valmennus
SeSeuru aavat toteutukset alkavat 4.4 11111.2014 ja 2.2.2015

Leanan Six Sigma Blalackkc BBelt -valmennus
Seuraavava toteutus alkaa 26.11.20155

Lean Six SSigi ma Maasteerr BlBlack Belt
Seuraava toteutus alkaa kun ryyhmä koooso sa

Laatukeskuksen Beleltt -valmennnnukset tätäyttävät tai ylittävät

ASQ:n Six Sigma Bodydy of Knowowledge (DDMAAICIC) -vaatimukset

Leanilla ja Lean Six Sigmalla 
saat merkittäviä kustannus-
säästöjä ja tuotannon tehos-
tusta aikaiseksi.
 
Parhaan hyödyn organi-
saatiosi saa, kun samaan 
valmennukseen osallistuu 
useampi kollega yhtä aikaa.

Lisäätititiedede ot wwww.w.laatukkeseskukus.fifi ttai elina..mam kikiikinenen@@laaaaatukeskkukuus.s fifi. 

Mainittsesemam lla kok ododdin HHR-R-viviv ese tit  saaaat 10% aaleel nnnukuksesenn hihiiinnasta.

(AA( lelennus eii kok skke e BBlack k BeBeltltt eeikikä ä MaMaster BBlaal ckc BBelt -valalmmmmeennnnnnuksiia)a))a

mailto:jarmo.manner@bomentis.fi
http://w.laatukeskus.fi
http://elina.ma

