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1. JOHDANTO
Mentoroinnin opas liittyy Euroopan solidaarisuusjoukot
-ohjelmaan. Toiminnan tarkoituksena on koota eurooppalaiset nuoret yhteen rakentamaan sellaista tasa-arvoisempaa ja oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa, jossa nuorten
ääni kuuluu ja sitä kuunnellaan. Euroopan solidaarisuusjoukoissa nuoret pääsevät tukemaan heikompia ja ratkomaan yhteiskunnallisia haasteita niin paikallisesti kuin Euroopan laajuisestikin.
Käytännössä solidaarisuus on sitä, että nuoret tekevät jotain, josta on iloa ja hyötyä paikalliselle yhteisölle. Samalla
nuoret itse oppivat osallistuessaan toimintaan. Euroopan
solidaarisuusjoukkojen tekemä solidaarisuustyö vastaa
aina johonkin yhteiskunnalliseen tarpeeseen, luo yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja vaikuttaa myönteisesti erilaisten yhteisöjen hyvinvointiin.
Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelma auttaa nuoria työelämään ja tarjoaa nuorille mahdollisuuden toteuttaa ja osallistua eurooppalaista solidaarisuutta ja yhteenkuuluvuutta
vahvistaviin projekteihin. Euroopan solidaarisuusjoukkoihin
ovat tervetulleita kaikki 18–30-vuotiaat nuoret. Erityisesti
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Euroopan solidaarisuusjoukot pyrkii vahvistamaan muiden
heikommassa asemassa olevien nuorten mahdollisuuksia
osallistua ja saada uusia kokemuksia.
Euroopan solidaarisuusjoukkojen keskiössä on vapaaehtoistyö. Euroopan solidaarisuusjoukkojen nuoret ovat valmiita toimimaan pyyteettömästi paikallisten yhteisöjen sekä
solidaarisemman ja tasa-arvoisemman Euroopan puolesta.
Tässä toiminnassa vapaaehtoiset tarvitsevat tukea.
Tämä mentoroinnin opas on tarkoitettu henkilöille, jotka tukevat vapaaehtoista hänen vapaaehtoispalvelun jaksollaan.
Mentoroinniksi voidaan kutsua kaikkea sitä tukea, mitä vapaaehtoiselle tarjotaan ohjelmaan osallistumisen aikana.
Mentoroinnin oppaan ensimmäisessä luvussa avataan
mentoroinnin lähtökohtia ja pohditaan sen suhdetta muihin
vapaaehtoista tukeviin toimintoihin. Sen jälkeen kuvataan
vapaaehtoisjaksoa eri ajallisten vaiheiden kautta. Tarkastelu alkaa ennen vapaaehtoispalveluun lähtöä tehtävistä
valmisteluista edeten jakson alkuun ja vastaanottamiseen
sekä jakson aikaiseen tukeen. Lisäksi kuvataan mentoroinnin roolia vapaaehtoispalvelun päättyessä ja jakson jälkeisenä aikana. Ajallisten vaiheiden rinnalla käydään läpi erilaisia näkökulmia ja käytännön menetelmiä mentoroinnin
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tueksi. Opas antaa vastauksia siihen, kuinka tukea vapaaehtoisen oppimisprosessia. Miten dialogisia toimintatapojen hyödynnetään mentoroinnissa? Miten kokeilullinen
asenne ja toiminta vaikuttaa hankkeen onnistumiseen?
Mitä vapaaehtoispalvelua järjestävien organisaatioiden on
hyvä ymmärtää palautteesta ja arvioinnista?
Mentoroinnin opas toimii konkreettisena työkaluna vapaaehtoisen tukemisessa. Se toimii myös oppimisprosessin
kuvauksena, jota voivat hyödyntää niin vastaanottavan kuin
tukiorganisaationkin toimijat. Vapaaehtoispalvelun yhtenä
tarkoituksena on mahdollistaa nuorelle paras mahdollinen
oppimiskokemus, josta on hänelle hyötyä myös tulevaisuudessa. Samaan aikaan mukana olevat organisaatiot saavat
mahdollisuuden oppia omasta toiminnastaan ja luoda uusia
yhteyksiä toisissa maissa toimiviin tahoihin. Vapaaehtoisjakson vaikuttavuus ei rajoitu siten ainoastaan vastaanottavaan tahoon ja vapaaehtoiseen, vaan myös tukiorganisaation toimintaan ja niiden ympärillä oleviin yhteisöihin.
Yhden nuoren vapaaehtoispalvelulla voi olla merkittäviä
vaikutuksia kansallisiin ja kansainvälisiin yhteisöihin, mikäli nuori saa riittävästi tukea vapaaehtoisjakson aikana.
Vapaaehtoisjakso on parhaimmillaan antoisa ja rikastuttava kokemus kaikille toimintaan osallistuville. Erilaisten
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kokemusmaailmojen kohtaamiset ja eri kulttuurien yhteentörmäykset edistävät kansainvälistymistä ja demokratisoitumista. Aito demokraattinen yhteiselämä perustuu
jokaisen henkilön kokemusten hyödyntämiseen yhteisessä toiminnassa ja kaikkien ihmisten yksilöllisten mahdollisuuksien kehittämiseen. Toisesta kulttuurista saapuvan
vapaaehtoisen luotsaaminen vieraassa maassa on korvaamaton osa eurooppalaisen arjen demokratiatyötä.
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2. MENTOROINNIN LÄHTÖKOHDAT
Vapaaehtoisen lähettämiseen ja vastaanottamiseen liittyy
monia välttämättömiä tehtäviä. Tässä oppaassa puhutaan vapaaehtoispalveluun kuuluvasta mentoroinnista, jonka organisaatiot ottavat vastuulleen. Tehtävien organisoinnin tavat ja
vastuiden jakaminen on organisaatioiden itsensä päätettävissä.
Vaikka organisaatioita kannustetaan toteuttamaan mentorointia useamman ihmisen voimin ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, on jokaiselle vapaaehtoiselle hyvä nimetä mentori, joka vastaa ensisijaisesti mentoroinnin organisoimisesta.
Vapaaehtoiselle on järjestettävä henkilökohtaista tukea hänen
vapaaehtoisjaksonsa aikana. Tuen järjestäminen voi tapahtua
eri tavoin riippuen organisaatioista sekä niiden resursseista ja
kontakteista. Tässä oppaassa organisaatioita rohkaistaan toimimaan luovasti ja käyttämään olemassa olevaa osaamistaan
ja verkostojaan hyödyksi antaakseen parhaimman mahdollisen tuen vapaaehtoiselle. Tärkeintä on ennen kaikkea, että tuki
vastaa vapaaehtoisen tarpeita ja on mielekästä kaikille toimijoille.
Mentoroinnilla tarkoitetaan toimintaa, jossa vapaaehtoiselle
tarjotaan henkilökohtaista tukea koko hänen jaksonsa ajan.
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Mentorilla tarkoitetaan tehtävään sitoutunutta ihmistä tai
niitä nimettyjä tahoja, jotka vastaavat vapaaehtoisen tukemisesta. Mentoroinnin keskeisiä asioita ovat vapaaehtoispalvelua tekevän nuoren tukeminen lähdössä, uuteen
maahan kotiutumisessa sekä kotiin palaamisessa. Mentoroinnin tarkoituksena on auttaa vapaaehtoista tunnistamaan hänen omia työllistymistä edistäviään tekijöitä sekä
vahvistaa oppimiskokemusta. Jotta vapaaehtoinen ja myös
mukana olevat organisaatiot saavat vapaaehtoisjaksosta mahdollisimman paljon iloa ja hyötyä, on mentorointiin
hyvä panostaa. Sitä ei kannata lähtökohtaisesti tehdä yksin
vaan yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Samalla siitä tulee
antoisampaa ja hauskempaa ja se mahdollistaa monipuolisemman tuen vapaaehtoiselle. Mentoroinnista voi vastata
vapaaehtoisen tueksi koottu ryhmä aikuisia sekä vertaisnuoria, joilla voi olla erilaisia tehtäviä mentoroinnissa.
Mentorointi tarjoaa yhden varman kiinnikkeen, joka vapaaehtoisella on alusta saakka hänen saapuessaan uuteen
maahan. On hyvä, jos mentorointi voi tukea vapaaehtoista myös erilaisten organisaatioiden kanssa toimimisessa
ja vapaa-ajan käytäntöjen järjestelyissä. Mentoroinnista
vastaavan henkilön on syytä olla mukana toiminnassa heti
vapaaehtoisen valinnasta saakka ja osallistua myös hänen
saapumisensa suunnitteluun.
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Mentoroinnin rooli tulee hyvin esiin, kun sitä verrataan
muihin tehtäviin vastaanottavassa organisaatiossa. Alla
kuvattu tehtävien jako voi kuitenkin olla joustava, ja sama
henkilö voi toimia useammassakin tehtävässä suhteessa vapaaehtoiseen. Tehtävät ajoittuvat vapaaehtoispalvelun prosessiin, joka pääpiirteissään alkaa vastaanottavan
tai lähettävän organisaation hyväksymisestä ohjelmaan ja
päättyy raportointiin vapaaehtoisjakson rahoituksen myöntäneelle taholle.
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HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT
- Hakemuksen kirjoittaminen
- Vapaaehtoisen valinta, Euroopan solidaarisuusjoukkojen tietokanta (PASS)
- Y hteydenpito kumppanitahoon ja raha-asioiden hoitaminen
heidän kanssaan
- Yhteydenpito vapaaehtoiseen hänen kotimaassaan
- Budjetin seuraaminen
- A
 lkuinfo vapaaehtoisille (asuminen, työaika, liikkuminen, turvallisuus jne.)
- Vakuutusasiat
- Kielikoulutuksen järjestäminen
- Valmennuksista tiedottaminen mentoreille ja vapaaehtoisille
- Asuntoasiat (vuokrasopimukset jne.)
- Lupa-asiat (sähkösopimus, kotivakuutus, mahdollinen viisumi)
- Loppuraportointi
- Yhteydenpito kansalliseen toimistoon
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TYÖTEHTÄVISSÄ TUKEMINEN
- Työskentelyn käytännön ohjaus
- Perehdytys
- Työturvallisuudesta vastaaminen
- K
 irjallisen työsuunnitelman tekeminen (alkuun viikkosuunnitelma, myöhemmin tehtävänkuva)
- Suomalaiseen työ- ja työpaikkakulttuuriin opastaminen

MENTOROINTI
- M
 entorointi ennen jaksoa, muun muassa lähtövalmennuksen
järjestäminen tukiorganisaatiossa
- Vapaaehtoiselle järjestetty tuki koko jakson ajalle
- S
 äännölliset mentori-tapaamiset vapaaehtoisen kanssa esim.
kerran viikossa (alussa tiiviimmin ja jatkossa yleensä harvemmin)
- Oppimisen tukeminen
- Tavoitteet ja niiden saavuttamisessa tukeminen
- Onnistumisten ja saavutusten näkyväksi tekeminen
- Vapaaehtoisen vastaanottaminen uudelle paikkakunnalle
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- E
 nsimmäisten kuukausien vapaa-ajan toimintasuunnitelman
tekeminen yhdessä muiden kanssa
- Sosiaalisen verkoston käynnistämisessä tukeminen
- Arjen askareissa auttaminen:
• Rekisteröinti maistraattiin ja maahanmuuttovirastoon
• Pankkitilin avaaminen
• A
 rjen asumiseen tutustuttaminen (pesutupa, kierrätys
jne.)
• Kaupunkiin tutustuminen
• Harrastuksen löytäminen
• Lähikaupat
• Bussilipun hankinta, polkupyörä, kävelyreitit
• Puhelinliittymän hankinta
- Vapaaehtoisen kotiinpaluun jälkeinen tuki

Mentoroinnin tavoitteet
Mentoroinnin tavoitteena on tukea vapaaehtoista koko hänen vapaaehtoisjaksonsa aikana alkaen lähdön valmistelusta päätyen paluuseen. Mentorointiin on varattava riittävästi aikaa ja tehtävään on paneuduttava huolella. Hyvin
onnistunut mentorointi avartaa ja rikastuttaa kaikkien mukana olevien osapuolten kokemusta. Vapaaehtoinen nuori
saa enemmän irti jaksostaan ja mentori puolestaan pääsee
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katsomaan omaa paikkakuntaansa sekä kulttuuriaan vieraan silmin. Parhaimmillaan molempien ymmärrys itselle vieraasta kulttuurista syventyy ja kumpikin voi kehittää
omia vuorovaikutustaitojaan ja ongelmanratkaisukykyjään.
Vapaaehtoisen nuoren oppimisprosessin tukemiseksi
mentoroinnissa voi käyttää erilaisia tässä oppaassa kuvattuja menetelmiä ja apuvälineitä. On hyvä pitää mielessä,
että mentoroinnista vastaava ei toimi tehtävässään yksin
vaan osana vastaanottavaa organisaatiota ja mahdollista
mentoroinnin verkostoa.
Joskus vapaaehtoinen voi tarvita erityistä tukea ja silloin on
hyvä antaa tehostettua räätälöityä mentorointia, johon saa
erikseen taloudellista tukea. Tällainen tuki voi tarkoittaa
muun muassa lentomatkalla saattajana toimimista, työelämätaitoihin perehdyttämistä sekä hyvinkin vahvaa rinnalla kulkemista arjen toimissa.
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3. MENTOROINTI
VALMISTELUVAIHEESSA
Vapaaehtoisjakson taustalla voi olla useita erilaisia polkuja.
Osalla nuorista voi korostua oma aktiivisuus vastaanottavan
organisaation etsimisessä, kun taas joskus vapaaehtoinen
ja tukiorganisaatiot ovat tehneet yhdessä töitä paikan löytymisen eteen. Yhdistävinä tekijöinä näissä poluissa on se,
että vapaaehtoispalvelun hankkeessa on yleensä oltava vapaaehtoisen tukena vähintään nämä kaksi organisaatiota:
• V
 astaanottava organisaatio, joka toimii siinä maassa, jossa
nuori tekee vapaaehtoispalvelun. Vastaanottava organisaatio huolehtii muun muassa nuoren majoituksesta, perehdyt					tämisestä ja nuoren tuke					misesta vapaaehtoispal					velun ajan.
					• T

ukiorganisaatio toimii
nuoren kotimaassa. Se
avustaa nuorta matkajärjestelyissä ja tarjoaa
nuorelle tukea ennen ja
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jälkeen vapaaehtoispalvelun. Vastaanottava organisaatio ja tukiorganisaatio pitävät tiiviisti yhteyttä nuoreen koko vapaaehtoispalvelujakson
ajan.
Kummallakin organisaatiolla on omat
		
tehtävänsä. Onnistuneen vapaaehtoisjakson
takana on kuitenkin usein ennen kaikkea näiden organisaatioiden välinen hyvin toimiva yhteistyösuhde. Tähän kannattaa panostaa heti yhteistyösuhteen synnyttyä.
Vapaaehtoisjakso lähtee aina liikkeelle ideasta. Usein
ensimmäiset idean jälkeiset hetket ovat sellaisia, joissa tukea ei vielä tarvita. Kun idea kehkeytyy päätökseksi,
tuen tarve ja täten myös mentorointi tulee ajankohtaiseksi. Vapaaehtoinen tarvitsee mentorointia sekä lähtömaassaan että kohdemaassa. Vapaaehtoispalvelun
onnistumisen takaaminen alkaakin huolellisella suunnittelulla sekä vastaanottavan että tukiorganisaation puolelta. Voidaan ajatella, että mentoroinnin suunnittelu on
yksi tärkeimmistä tämän vaiheen osa-alueista. Vapaaehtoispalvelun onnistumisen kannalta valmistautumisella
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ja orientoitumisella on keskeinen merkitys. Ennen lähtöä oleva aika on myös oppimisprosessin käynnistämisen aikaa, jota on hyvä tukea niin tuki- kuin vastaanottavan organisaation puolelta yhteistyössä.

Valmistelut vastaanottavassa organisaatiossa
Minkälaisia konkreettisia valmistelevia tekoja tarvitaan
vastaanottavassa organisaatiossa?
Ensinnäkin on hyvä miettiä mentoroinnin järjestämistä
ja siihen liittyviä mahdollisia haasteita jo siinä vaiheessa,
kun mietitään vapaaehtoisen ottamista. Muun muassa
näitä kysymyksiä on hyvä miettiä rauhassa etukäteen:
Millaisia oppimiskokemuksia vapaaehtoiselle halutaan
tarjota? Millaiset resurssit meillä itsellämme on käytettävissä? Keitä meillä on verkostossamme? Keitä asia
kiinnostaisi? Mitä iloa ja hyötyä tästä olisi mukaan lähteville? Miten vastuut voitaisiin jakaa? Miten paikallisesta
mentorointiverkoston yhteistyöstä pidetään huoli? Miten
juhlistamme yhteistyötä? Mitä me teemme, kun vapaaehtoinen lähtee vapaaehtoispalvelun jälkeen kotiin? Miten jaamme yhteistyöstä syntyneitä oppeja ja sovellamme
niitä jatkossa?
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Kun vapaaehtoinen on valittu ja hänestä tiedetään
enemmän, mentorointiverkoston kokoaminen voi olla
konkreettisempaa ja se voi jo vastata vapaaehtoisen ilmaisemiin tarpeisiin ja toiveisiin. Jossain tapauksissa vastaanottava organisaatio voi olla niin pieni, että mentorointiin
käytettävät henkilöresurssit ovat vähäiset. Erityisesti tällaisissa tapauksissa kannattaa tehdä yhteistyötä muiden tahojen kanssa. Vaikka mentorointi järjestettäisiinkin verkoston yhteistyönä, on hyvä miettiä roolien jakautumista. Kuka
toimii ensisijaisena mentorina, johon vapaaehtoinen voi tukeutua? Kuka pyrkisi luomaan luottamuksellisen suhteen
vapaaehtoiseen? Vapaaehtoispalvelun aikana nämä suhteet voivat muuttua mentoroinnin tarpeen myötä ja jostain
toisesta ihmisestä voi luonnollisesti tulla tärkeämpi kuin
toisesta. Tällaisissakin tapauksissa on tärkeää huolehtia
siitä, että asiat sovitaan avoimesti, jotta vapaaehtoinen ja
muut mukana olevat toimijat tietävät, mitä kukin tekee.
Vastaanottavan organisaation on siis hyvä aloittaa oman
mentoroinnin valmistelu mutta myös yhteistyö tukiorganisaation kanssa. Ensimmäisenä on hyvä luoda suhde tulevaan vapaaehtoiseen. Se voi tapahtua olemalla yhteydessä
esimerkiksi verkkopuhelun kautta tai kirjoittamalla hänelle. Tämä vaihe on niin vapaaehtoisella kuin osallistuvissa
organisaatiossa oppimisprosessin alkua siihen liittyvine
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odotuksineen, pelkoineen ja toiveineen. Nämä kaikki olisi hyvä tuoda yhteistä ymmärrystä lisäävään keskusteluun
eli dialogiin. Yhteisen ymmärryksen kautta eri toimijatahot
saavat selkeämmän kuvan siitä, mitä jaksoon liittyviä asioita
tulee järjestää ja mitä niistä on hyvä ajatella. Myös jännitteiset odotukset tulevat näkyväksi ja antavat pohjaa toimivammalle yhteistyölle.
Vapaaehtoista on hyvä rohkaista kertomaan itsestään, nykyisestä elämäntilanteestaan ja tuomaan esiin odotuksiaan
vapaaehtoisjaksoon liittyen. Tähän voi rohkaista puhumalla
omista kokemuksistaan. Mentori voi kertoa omasta puolestaan, mitä hän ajattelee, tuntee, odottaa tai jännittää vapaaehtoispalveluun liittyen. Tällainen kokemuspuhe auttaa suhteen tasa-arvoista muodostumista. Vapaaehtoinen kuulee,
kuinka mentori miettii samoja asioita kuin hänkin, vaikkakin
eri näkökulmasta. Tällainen puhetapa voi auttaa vapaaehtoista nuorta tarttumaan itseään askarruttaviin asioihin eri tavalla kuin se, että hän vastaisi mentorin esittämiin kysymyksiin.
Kokemuspuhe auttaa ymmärtämään paremmin toisten ihmisten erilaisia tapoja kokea samoja asioita. Sen tarkoituksena on lisätä ymmärrystä omasta ajattelusta ja motiiveista.
Samalla lisääntyy ymmärrys myös toisen ihmisen ajatuksista ja käynnistymäisillään olevasta vapaaehtoispalvelusta. Kaikella tällä lisääntyneellä ymmärryksellä on tarkoitus
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tukea vapaaehtoisen oppimisprosessia ja sitä, että vapaaehtoinen nuori saisi tältä ajalta parhaan mahdollisen irti.
Vaikka yhteydenpito ennen vapaaehtoisjakson alkua tapahtuisi kirjoittamalla, niin mentorin on hyvä olla ainakin kerran puheyhteydessä vapaaehtoiseen. Tämä tekee suhteesta henkilökohtaisemman ja tuo esiin myös vapaaehtoisen
kielitaidon tason. Tämä taas auttaa orientoitumaan siihen,
miten kommunikointi tulee mahdollisesti sujumaan jakson
alussa ja minkälaisia työtehtäviä on hyvä suunnitella jakson alkuvaiheeseen. Verkkopuhelun kautta ihmisten kasvot tulevat tutuiksi, jolloin molemmat osapuolet osaavat jo
tunnistaa toisensa ensimmäisen kohtaamisen hetkellä.
Mentori voi helpottaa vapaaehtoisen sopeutumista suomalaiseen kulttuuriin ja kiinnittymistä tulevalle asuinpaikkakunnalle lähettämällä hänelle etukäteen tietoa
kohdemaasta, kohdemaan kulttuurista ja omasta kotipaikkakunnastaan. Tarpeen mukaan vapaaehtoiselle voi myös
kertoa etukäteen muun muassa erilaisesta aikakäsityksestä, työkulttuurista, ilmastosta ja valon määrästä. Nämä
kaikki voivat tulla yllätyksenä monelle muualta Euroopasta
tai Euroopan lähialueilta tuleville. Näistä asioista on hyvä
kertoa mahdollisimman arkipäiväisesti ja konkreettisesti.
Mitä esimerkiksi tarkoittaa pieni kylä kyseisessä maassa?
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Tai mitä tarkoittaa, kun on kylmä tai lämmin? Todellisuus
näyttäytyy eri osapuolille usein hyvin eri tavalla ja siksi kohdemaahan liittyviä asioita on hyvä tarkentaa jo varhaisessa
vaiheessa.

Valmistelut tukiorganisaatiossa
Tukiorganisaatiolla on tärkeä rooli vapaaehtoisen tukemisessa koko prosessin ajan. Vapaaehtoiselle tarjottava tuki
alkaa valmisteluvaiheessa ja jatkuu siihen saakka, kun vapaaehtoinen palaa kotimaahansa. Tukiorganisaatiolla on
velvollisuus järjestää vapaaehtoiselle lähtemiseen liittyvää
tukea. Tuen sisältöä ei ole tarkasti määritelty, mutta asiaa
voidaan tarkastella muun muassa vapaaehtoisen tarpeista
käsin. Millaista tukea hän tarvitsee? Onko kyse käytännön
asioiden järjestelystä vai jännitystä lieventävistä keskusteluista? Haittaavatko elämän käytännön kysymykset nuoren lähtemistä ja voidaanko niissä auttaa? Miten nuoren
seurustelukumppani suhtautuu lähtemiseen? Mistä elämäntilanteesta nuori on lähdössä ja mihin tulevaisuuden
suunnitelmiin lähteminen on vastaamassa? Miten vapaaehtoisjakso suhteutuu mahdolliseen työllistymiseen tulevaisuudessa?
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Oppimisprosessin käynnistymiseen ja sen suuntaamiseen
vapaaehtoiset tarvitsevat monesti ulkopuolisen tukea.
On täysin ymmärrettävää, että toiseen maahan lähtemiseen liittyy pääsääntöisesti jännittävää odotusta. Monelle nuorelle se on ainutlaatuinen mahdollisuus irtaantua
arkielämästä sekä tehdä jotain uutta ja erilaista. Moni
vapaaehtoinen ei tietoisesti mieti, mitä hän haluaa oppia
vapaaehtoispalvelun aikana. Oppimisesta on kuitenkin hyvä
puhua, esimerkiksi hyvin konkreettisten kysymysten avulla.
Miksi nuori on lähdössä? Mitä hän haluaa kokea ja tehdä?
Mitä näistä kokemuksista voisi oppia? Moni vapaaehtoinen
on kertonut, että tällaiset keskustelut ovat olleet hyödyllisiä ja palautuneet mieleen myöhemmin jakson aikana. Osa
vapaaehtoisista lähtee matkaan hyvinkin selkein tavoittein.
Myös heitä on hyvä tukea oppimisessa ja kannustaa heitä olemaan avoin erilaisille asioille ja opeille, joita nuori ei
ole osannut vielä omassa mielessään ennakoida.

Valmisteluissa tarvitaan yhteistyötä
Tuki- ja vastaanottavan organisaation välinen yhteistyö
on hyvä käynnistää mahdollisimman pian. Vapaaehtoisen
tukemisessa tällä yhteistyöllä voi olla tärkeä merkitys.
Yhteistyötä voi tehdä eri lähtökohdista ja sitä voi olla eri
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tasoista. Osa organisaatioista ovat tuttuja toisilleen ja yhteys on olemassa, kun taas toisille yhteistyöorganisaatio
voi olla uusi. Oleellisinta on luoda yhteys ja tutustua toisen toimintaan. Hyvä yhteistyö antaa vastaanottavalle organisaatiolle tärkeää tietoa siitä, millainen vapaaehtoinen
heille on tulossa. Tukiorganisaatiota yhteistyö hyödyttää
siinä, että he kuulevat muiltakin kuin vain vapaaehtoiselta
siitä, miten vapaaehtoispalvelun valmistelut etenevät. On
esimerkkejä tilanteista, joissa tukiorganisaation mentorille on kerrottu kaikkien järjestelyjen olevan hyvin, mutta
vastaanottavan organisaation mentorille tilanne on näyttäytynyt erilaiselta. Yhteistyö voi auttaa tilanteen selvittämisessä ja vapaaehtoisen tukemisessa.

TYÖKALULAATIKKO I
Näin rohkaiset vapaaehtoista puhumaan
omista kokemuksistaan
- Kerro itse esimerkkejä omiin kokemuksiisi ja elämääsi perustuen. 		
				
- Puhu itse tässä ja nyt hetkessä esiin nousevista ajatuksista sekä tunteista ja rohkaise vapaaehtoista samaan.
Esimerkki: ”Nyt kun kuuntelen sinua, niin minulle tulee mieleen tällainen ajatus… ” ”Miltä sinusta tuntuu, kun puhumme
näistä asioista?”
- Pyydä vapaaehtoista kertomaan itselleen merkittävästä
tapahtumasta tai tilanteesta.
Esimerkki: ”Kerro jostain tapahtumasta tai tilanteesta, joka on
vaikuttanut siihen, mitä ajattelet vapaaehtoisuudesta.”
- Tee vapaaehtoiselle lisäkysymyksiä hänen kokemuksensa
eri puolista eli havainnoista, ajatuksista, muistoista, tunteista ja kuvitelmista.
Esimerkki: ”Kerro lisää siitä, mitä havaitsit/ajattelit/tunsit/kuvittelit, kun kuulit ensimmäisen kerran vapaaehtoisjakson työpaikastasi?”
- Kysy lisää syistä ja seurauksista.
Esimerkki: ”Mitkä asiat johtivat siihen, että päätit tulla vapaaehtoiseksi tähän maahan? Mitä seurauksia sillä on ollut elämällesi?”
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4. Vapaaehtoisjakson alussa:
nuoren vastaanottaminen

Keskeisin aika mentoroinnin näkökulmasta on jakson ensimmäiset tunnit, päivät ja viikot. Parhaimmillaan ennen
jaksoa käynnistynyt vapaaehtoisen nuoren ja mentorin välinen suhde syventyy ja jännityksen pahimmat piikit tasoittuvat. Lisäksi tärkeimpiin kysymyksiin löytyy vastauksia ja
uusia kiinnostavia kysymyksiä löytyy vapaaehtoisen pohdittavaksi. Myös käytännön järjestelyt asumisen, liikkumisen ja työn suhteen saavat riittävää selkeyttä. Mentorin on
päätettävä, viedäänkö vapaaehtoinen ensimmäisinä päivinä
tai viikkoina tutustumaan joihinkin toimintoihin, joissa hän
voi olla halutessaan jatkossa mukana. On myös sovittava,
ketkä auttavat jatkossa uuteen kotiin liittyvien kysymysten
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kanssa. Erityisesti ensimmäisiin viikkoihin kannattaa panostaa. Kun vapaaehtoisjakso käynnistyy hyvin ja luottamus
syntyy heti alussa, se säästää jatkossa paljon aikaa ja töitä.
Jotta vapaaehtoinen saisi tarvitsemansa tuen, on mentorointi hyvä mieltää yhteisölliseksi tehtäväksi. On hyvä
ymmärtää, että vapaaehtoinen tarvitsee usein hyvin monenlaista tukea. Siksi mentorointi on syytä nähdä monen
ihmisen tuottamana palveluna. Parhaimmillaan vapaaehtoisen ympärille syntyy hyvin organisoitu mentoroinnin
verkosto, joka on hänen tukenaan vapaaehtoisjakson aikana ja pystyy vastaamaan esiin tuleviin haasteisiin.

Pehmeä lasku uuteen maahan
Ensimmäisten viikkojen lisäksi aivan ensimmäiset tunnit
ja päivät ovat merkittäviä. Vapaaehtoisjakson onnistumisen
kannalta olisi tärkeää, että nuorelle tulee tunne siitä, että
hän on tervetullut. Mitä mentori voi konkreettisesti tehdä,
jotta alku olisi mahdollisimman hyvä? Majoituspaikassa
oleva tervetuliaispaketti voi olla pieni mutta vapaaehtoiselle
merkityksellinen ele hyvän alun tukemiseksi. Paketissa voi
olla vaikkapa suomalaista suklaata, pieni kirjanen Suomesta tai uudesta asuinpaikkakunnasta, tai tervetuliaiskortti
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tulevalta työyhteisöltä. Paketissa on hyvä olla myös noin
käyntikortin kokoinen mukana kannettava kortti, jossa on
kaikkien vapaaehtoisjaksosta vastaavien ja sen kannalta
oleellisten henkilöiden yhteystiedot. Henkisen turvallisuuden vuoksi on oleellista, että vapaaehtoiselle on hyvin
selkeää kehen hän voi ottaa yhteyttä. Isommalla porukalla järjestetty tervetuliaisillallinen on ollut vapaaehtoiselle
usein mieleenpainuva kokemus.
Vapaaehtoiselle annettava tuki ja ohjaus käytännön toimissa korostuu ensimmäisinä päivinä ja viikkoina. Samalla on kuitenkin hyvä huomioida, että uuteen ympäristöön asettuminen voi olla innostavuudestaan huolimatta
usein uuvuttavaa, ja siksi levosta on alussa pidettävä hyvää huolta. On tärkeää, että vapaaehtoinen pääsee alussa
kiinnittymään uuteen ympäristöön toiminnan ja aktiviteettien kautta, mutta sopivassa määrin, jotta vapaaehtoiselle jää aikaa myös omalle pohdinnalle ja asettumiselle.
Alussa vapaaehtoiselle on hyvä viestiä, että kaikki haluavat vapaaehtoisen parasta ja haluavat auttaa ja että keinot siihen löytyvät yhdessä kokien ja keskustellen.
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Käytännön asioissa tukeminen
Mentoroinnin parhaan alun varmistamiseksi tulisi alussa
varata riittävästi aikaa esiin nousevien kysymysten ratkaisemiseksi. Tällaisia asioita ovat erityisesti asumisen järjestelyt, liikkumiseen liittyvät kysymykset, harrastusten
ja vapaa-ajan mahdollinen organisointi sekä ihmissuhteiden luominen. Yksi tärkeimpiä asioita on vapaaehtoisen asumisjärjestelyt. Asunnon löytäminen ja sen kalustaminen ovat vastaanottavan organisaation vastuulla ja
mentori voi osallistua esimerkiksi asunnon kalustamisen
suunnitteluun. Parhaassa tapauksessa mentori on käynyt katsomassa asunnon jo etukäteen, jotta hän on voinut
tarvittaessa vastata siihen liittyviin kysymyksiin. Jakson
alussa myös itse vapaaehtoistyön aloittaminen on erityisen keskeinen asia, mutta tähän liittyvät kysymykset tulisi ratkaista pääsääntöisesti niiden ihmisten toimesta,
jotka vastaavat vapaaehtoisen tuesta työtehtäviin liittyen.

Ihmissuhteissa tukeminen
Jakson alussa kaikkein keskeisintä on mentorointiin sitoutuneen verkoston ja vapaaehtoisen välisen suhteen rakentaminen. Mentoroinnista vastaavan henkilön kannattaa
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keskittyä jakson alussa luottamuksen syntymiseen hänen
ja vapaaehtoisen välille. Kuten edellä tuotiin esiin, luottamuksen rakentuminen on syytä aloittaa pitämällä yhteyttä
vapaaehtoiseen jo ennen hänen saapumistaan. Luottamus
rakentuu yleensä parhaiten siten, että mentori pyrkii olemaan aidosti kiinnostunut vapaaehtoisen elämästä, kiinnostuksen kohteista ja kokemuksista. Myös mukavat yhteiset tekemiset jakson alussa auttavat usein luottamuksen
syntymisessä. Tällaisia voivat olla yhteiset retket vaikkapa
elokuviin, urheilutapahtumiin tai museoihin. Yhteinen ruoanlaitto ja ruokaileminen ovat myös hyvin luontevia tapoja
oppia tuntemaan toisensa. Keskeistä luottamuksen synnyssä on, että mentori pitää kiinni siitä, mitä hän on luvannut vapaaehtoiselle sekä kuuntelee kiinnostuneena ja
avoimin mielin hänen ajatuksiaan ja kokemuksiaan.
Jakson alussa tulee varmistaa, että nuori tutustuu myös
muihin ihmisiin kuin mentoriin ja mentoroinnissa mukana olevaan verkostoon. Tässä auttaa ennakkoon tehty laajan verkoston rakentaminen sekä hyvä tuntemus alueen
erilaisista toimintamahdollisuuksista. Vapaaehtoista voi
auttaa tutustumaan uusiin ihmisiin myös pelinomaisen
tutustumistehtävän avulla. Siinä vapaaehtoiselle annetaan tehtäväksi tutustua kolmeen uuteen ihmiseen ensimmäisen viikon aikana. Tämä kokemus voidaan ottaa
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puheeksi mentorointitapaamisessa. Tutustuminen muihin ihmisiin on siis hyvä pilkkoa pieniksi tehtäviksi.

Mentoroinnin organisoiminen ja käynnistäminen
Jakson alkuvaiheessa on tärkeää sopia mentoroinnin aikatauluttamisesta. Arjen tukena oleminen on mentoreiden
oleellinen tehtävä, mutta niiden lisäksi on hyvä sopia myös
säännölliset mentorointitapaamiset. Niitä voi olla alussa tiheämmin ja ajan kuluessa harvemmin. Säännölliset tapaamiset mentorin kanssa tarjoavat vapaaehtoiselle mahdollisuuden jäsentää omaa kokemustaan ja auttavat mentoria
pysymään selvillä siitä, onko vapaaehtoiselle tarjottu tuki
riittävää. Heti alusta saakka vapaaehtoista tulee kannustaa ilmaisemaan kokemuksensa avoimesti. Mentorin on
hyvä pitää mielessä ja painottaa tarpeen mukaan myös vapaaehtoiselle sitä, että sopeutuminen uuteen ympäristöön
vie oman aikansa. Kaikille osapuolille on annettava aikaa
totutella uuteen tilanteeseen. Vapaaehtoiselle annettuja
tehtäviä ja hänen osallistumistaan paikkakunnan muuhun
toimintaan kannattaa esimerkiksi tukea sitä mukaa, kun
hänen rohkeutensa, kielitaitonsa ja osaamisensa karttuvat.
Ylipäätään on hyvä tehdä vapaaehtoiselle viikkoaikataulu
sekä hankkia hänelle kalenteri.
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Jakson alku on myös aikaa, jolloin vastaanottavan organisaation ja vapaaehtoisen nuoren tulisi rakentaa jonkinlainen suunnitelma jakson kokonaisuudesta. Tässä
mentorilla voi olla tärkeä rooli. Tämä ei tarkoita sitä, että
kaikki aikataulutetaan, teemoitetaan ja jäsennetään täysin valmiiksi. Ensimmäisiä kuukausia on hyvä suunnitella tarkemmin, mutta jakson loppupuoli voi olla jo paljon
avoimempi. Keskeistä olisi, että vapaaehtoisella ja vastaanottavalla organisaatiolla on riittävän yhteinen käsitys vapaaehtoisjakson suunnitelmista. Vastaavanlainen
kartoitus on hyvä tehdä myös jakson puolivälissä, jotta suunnitelmiin voidaan tehdä mahdollisia korjauksia.		

Dialogi mentorointia syventämässä
Luottamuksellisen suhteen synnyttämisessä auttaa dialogi. Dialoginen vuorovaikutus edistää myös omasta toiminnasta oppimista. Dialogisella vuorovaikutuksella tarkoitetaan sellaista keskustelua, jossa vapaaehtoinen voi puhua
omasta kokemuksestaan ja jossa mentori sekä vapaaehtoinen voivat rauhassa kuunnella toisiaan. Juuri tällainen
vuorovaikutus tuottaa oppimista ja luovuutta edistävää
sekä kannustavaa ilmapiiriä.
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Dialogi ei tähtää asian välittömään ratkaisemiseen vaan
ymmärryksen lisääntymiseen ja toisten ihmisten kokemuksista oppimiseen. Dialogissa käydään keskustelua, jossa
tavoitteena on lisätä ymmärrystä omasta ajattelusta, toisen
ajattelusta ja käsiteltävästä aiheesta. Dialogi tukee ajattelun joustavuutta. Joustavuus lisääntyy, kun altistumme erilaisille näkökulmille ja ajatuksille, jotka voivat olla hyvinkin
erilaisia kuin omat ajatuksemme. Ajattelun joustavuus vuorostaan auttaa laajemminkin uuden oppimisessa ja uusissa
tilanteissa pärjäämisessä.
Millä tavoin mentorin ja vapaaehtoisen dialogissa puhutaan
asioista? Dialogissa on tarkoitus puhua nimenomaan niistä
kokemuksista, jotka ovat saaneet keskusteluun osallistujat
ajattelemaan asioista niin kuin he niistä ajattelevat. Vapaaehtoista voi kannustaa kertomaan siitä, millaisten kokemusten
kautta hän on päätynyt ajattelemaan aiheesta jollain tietyllä tavalla. Koska dialogi on tasaveroinen keskustelutilanne,
myös mentorin on hyvä kertoa omien näkemysten takana
olevista kokemuksista. Tällainen kokemuslähtöinen puhetapa auttaa ymmärtämään toistemme näkemyksiä ja se
tarjoaa mahdollisuuden oppia syvällisemmin toisiltamme.
Dialogisen vuorovaikutuksen periaatteet saattavat mahdollistaa parhaimmillaan jännitteiden ja ristiriitojen syvemmän
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tutkimisen. Se auttaa myös ymmärtämään niiden taustoja.
Ensimmäinen lähtökohta on se, että me ihmiset tulemme
aidosti kuulluiksi omien kokemustemme kanssa. Vasta sen
jälkeen pystymme kuulemaan toisten ihmisten erilaisia kokemuksia samasta asiasta. Monesti tämä jo avaa solmuja.
Joskus ristiriitojen selvittely ei pääty yhteisymmärrykseen
vaan siihen, että osapuolet toteavat näkevänsä asian edelleen eri tavalla. Rauhallisen kuulluksi tulemisen seurauksena asian kanssa voidaan kuitenkin olla ja ymmärtää eri
tavat nähdä ja toimia. Eri näkökulmien vakavasti ottaminen
tuottaa myös kokemuksen siitä, että näemme ja kuulemme
toisiamme kokonaisina ihmisinä. Jos korostamme liikaa
samankaltaisuutta ja yhdenmukaisuutta, menetämme kykyä nähdä toistemme ainutlaatuisuutta.
Jotta dialoginen keskustelutapa voi toimia, se vaatii aikaa ja
kiireettömyyttä. Tällöin on hyvä miettiä, milloin olisi riittävän rauhallinen hetki pysähtyä. Myös paikalla on merkitystä dialogin toimivuudelle. Sen olisi hyvä olla sellainen, jossa kukaan ei keskeytä ja jossa olisi turvallista puhua. Jos
mahdollista, olisi hyvä valita sellainen tila, jossa ihmisten
välissä ei olisi pöytiä tai muita esteitä. Hyviä kokemuksia on
ollut myös kävellessä tai autossa käydyistä keskusteluista, joissa maisemat vaihtuvat eikä suora katsekontakti ole
välttämätöntä.
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TYÖKALULAATIKKO II
Dialogi mentoroinnissa
- Kuuntele vapaaehtoista rauhassa ja kuuntele samalla itseäsi: mitä ajatuksia sinussa herää? Kuulluksi tulemisen
tunne on lähtökohta dialogille.
- Puhu omien kokemustesi kautta ja kannusta vapaaehtoista siihen.
Esimerkki: ”Ajattelen tästä näin, koska olen elämässäni päässyt tekemään/näkemään tällaisia asioita...”
- Käsittele jännitteitä sekä ristiriitoja rauhassa ja näe ne
mahdollisuutena uuden oppimiselle.
Esimerkki: ”Nyt ei tarvitse yrittää ratkaista ristiriitaa. Riittää,
että ymmärrämme, mistä siinä on kyse. Mietitään sen jälkeen,
mitä asialle voidaan tehdä.”
- Etsi piilossa olevia näkökulmia.
Esimerkki: ”Olemme puhuneet näistä asioista. Onko jotain,
mistä emme ole vielä puhuneet?”
- Pidä huolta riittävästä ajasta, mukavasta paikasta ja vuorovaikutusta tukevasta asetelmasta ja luo siihen joku kiva
rutiini, esimerkiksi yhteinen kahvihetki tai kävely.
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5. Vapaaehtoisjakson aikana
Mentoroinnin yhtenä tehtävänä on tukea vapaaehtoisen oppimisprosessia. Oppimista edesauttaa riittävän jännittävä,
mutta samalla riittävän turvallinen toimintaympäristö. Tämän jännitteen synnyttämisessä mentorointi on suurena
apuna. Riittävä jännite syntyy yleensä jo pelkästään siitä tosiasiasta, että vapaaehtoinen on itselleen vieraassa
maassa, vieraiden ihmisten ympäröimänä, vieraassa kulttuurissa sekä usein ensimmäistä kertaa yksin asuen. Riittävän turvallisen ympäristön luomisessa auttaa sovittujen
asioiden sujuvuus ja suunnitelmallisuus, minkä suhteen
mentoroinnilla on keskeinen rooli. Mentorointi tulisi nähdä
liikkuvana ja joustavana prosessina, jossa vapaaehtoisen
ympärillä olevat ihmiset antavat vapaaehtoiselle tilaa ja tukea sopivassa suhteessa. Mentori ei saa olla liian huolehtiva mutta hänen on oltava aina tarvittaessa käytettävissä,
jos jakson synnyttämä haastavuus nousee liian suureksi.
Tärkeää on siis tarjota vapaaehtoiselle kiinnostava ja riittävän turvallinen oppimisen ympäristö.
Uudessa maassa vapaaehtoistyön tekeminen ja siihen liittyvä oleskelu voi osoittautua haasteelliseksi nuorille ja sitä
kautta myös mentorille ja vastaanottavalle organisaatiolle.
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Mentoritoimintaa harjoittavien on hyvä kartoittaa mahdollisia riskejä jo ennakkoon, jotta haasteet jäisivät riittävän
pieniksi. Tärkeä ennakkoon tehtävä asia on mentoroinnista
vastaavien henkilöiden roolien selkeyttäminen. Haasteet ja
ongelmakohdat ovat usein myös niitä tilanteita, joissa sekä
vapaaehtoiset että häntä vastaanottavat organisaatiot voivat oppia merkittäviä asioita. Haasteisiin tulisikin suhtautua
riittävällä vakavuudella ja pikemminkin kiinnostuksella kuin
niiden sivuuttamisella tai liian hätäisellä ratkaisemisella.

Vapaaehtoisjaksoon liittyvien tavoitteiden tarkentaminen
Asettumisen ja ensimmäisten suunnitelmien jälkeen
mentorin ja vapaaehtoisen nuoren on hyödyllistä palata
tarkentamaan nuoren vapaaehtoisjaksolleen asettamia
tavoitteita. Hyvät tavoitteet ovat joustavia ja innostusta lisääviä. Ne auttavat ohjaamaan osapuolten toimintaa mielekkäästi. Niihin suhtaudutaan samalla tutkivasti ja niitä
muokaten. Tavoitteet ovat ensisijaisesti suunnannäyttäjiä
niin, että prosessin aikana syntyvät kokemukset vahvistavat tai muuttavat tavoitteita. Siksi tavoitteiden tutkiminen
ja niiden uudelleen jäsentäminen on tärkeää. Tätä varten
mentorin kanssa käydyistä keskusteluista on hyvä tehdä sovitusti jotain muistiinpanoja. Näitä muistiinpanoja voidaan
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käyttää myöhemmin oppimisen ja edistymisen tutkimisessa ja näkyväksi tekemisessä.
Eräs hyvä väline asioiden kirkastamiseen on kirjeen kirjoittaminen itselle. Sen voi hyvin tehdä sekä jakson alussa että
jakson lopussa. Parhaimmillaan vapaaehtoinen tulee kuvanneeksi kirjeessä paljonkin omia ajatuksiaan, havaintojaan,
kokemuksiaan, tavoitteitaan sekä kysymyksiään suhteessa
alkavaan tai käynnissä olevaan vapaaehtoisjaksoon.
Toinen hyväksi havaittu menetelmä oppimista koskevien tavoitteiden luomiseksi on ”tulevaisuuden muistelu”.
Mentori voi pyytää vapaaehtoista kuvittelemaan itsensä
matkalaukkuineen lentokentälle sinä päivänä, kun hän on
lähdössä kotiin onnistuneen ja antoisan vaihtojakson jälkeen. Mentori voi auttaa tulevaisuuden kuvittelua kysymällä esimerkiksi:
- Mikä oli mielestäsi tärkein oppimasi asia jaksolla?
- Mitä kokemuksiasi arvostit erityisesti?
- Millaisia haasteita kohtasit ja miten selviydyit niistä?
- Kuka tai ketkä auttoivat sinua?
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Lopuksi on hyvä keskustella vielä siitä, miten tulevaisuuskuvan tulisi vaikuttaa tämän hetken toimintaan. Voi olla
hyvä kirjata asioita myös paperille molempien nähtäväksi.

Kokeilullinen asenne ja toiminta
Jakson alussa vapaaehtoisella menee paljon energiaa
hänelle suunniteltujen tehtävien haltuun ottamiseen ja
uuteen ympäristöön ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin
tutustumiseen. Kun aikaa kuluu, olisi hyvä pitää huolta vapaaehtoispalvelun dynaamisuudesta. Tällä tarkoitamme
sitä, että vapaaehtoinen pystyisi riittävästi vaikuttamaan
omaan toimintaansa. Monet vapaaehtoiset ovat kuvanneet,
kuinka jossain vaiheessa heidän jaksoaan heidän elämästään ja vapaaehtoistyöstä muodostui hyvässä ja pahassa
mielessä rutiinia. Mentorointi tarjoaa hyvän mahdollisuuden pitää huolen siitä, että rutiini ei estäisi vapaaehtoista
oppimasta ja innostumasta. Siinä voi auttaa kokeilullinen
asenne ja toiminta.
Vapaehtoisen olisi hyvä keskustella säännöllisissä tapaamisissa yhdessä mentorin ja/tai muiden mentoroinnissa
mukana olevien henkilöiden kanssa siitä, mitä hän on tehnyt tähän mennessä. Oleellista on pohtia vapaaehtoisen
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kanssa yhdessä, millaisia seurauksia hänen toiminnallaan on ollut hänelle itselleen ja ympäröivälle yhteisölle.
Tämän lisääntyneen ymmärryksen myötä voidaan miettiä
sitä, millaisia asioita vapaaehtoinen haluaisi vielä oppia ja
kokea ja mitä ympäröivä yhteisö voisi vielä saada vapaaehtoiselta.
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Keskustelun pohjalta mentori voi auttaa vapaaehtoista tekemään suunnitelmia niistä kokeiluista, joita vapaaehtoinen
lähtisi tekemään. Ne voivat olla pieniä asioita tai isompia
vapaaehtoistehtäviin liittyviä kokeiluita, joista tulee puhua
työtehtävistä vastaavan henkilön kanssa. Lisäksi mentorin
kannattaa sopia vapaaehtoisen kanssa, milloin he seuraavan kerran pysähtyvät puhumaan näistä kokeiluista. Seuraavassa tapaamisessa keskustelun aiheena voi olla se, mitä
vapaaehtoinen on tehnyt ja mitä seurauksia näillä teoilla on
ollut. Ja jälleen kerran tässä dialogissa lisääntynyt ymmärrys auttaa miettimään jatkotoimintaa. Tällainen kokeilujen
ja ymmärrystä lisäävien dialogien vuorottelu vahvistaa parhaimmillaan vapaaehtoisen kokemusta omasta toimijuudesta eli siitä, että hän itse pystyy vaikuttamaan omilla teoillaan
itseensä ja ympäröivään yhteisöön. Lisäksi se tuo energiaa,
koska asetettuja päämääriä ei käsitetä kerralla lukkoon lyödyiksi tavoitteiksi vaan luonnoksiksi, joita testataan käytännön toiminnassa. Tällainen lähestymistapa parantaa nuoren
mahdollisuuksia tehdä, kokea, oppia ja olla hyödyksi.

Mielekäs vapaa-aika
Vastaanottavan organisaation on hyvä olla jo ennakkoon
tietoinen vapaaehtoisen kiinnostuksen kohteista. Tämän
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tiedon pohjalta kartoitetaan niitä mahdollisuuksia, joita
vapaaehtoiselle voidaan tarjota uudessa maassa ja niitä
henkilöitä, jotka voisivat auttaa häntä mahdollisten harrastusten pariin. Tässä vertaisnuoret voivat olla tärkeässä asemassa. Etenkin jakson alkuaika on sellaista, jolloin
vapaa-aikaakin kannattaa ohjelmoida enemmän, kun taas
jakson loppua kohti mentäessä vapaaehtoiselle itselleen
jää tästäkin suurempi vastuu.
Palvelujen maksullisuus ja maksuttomuus on hyvä tehdä vapaaehtoiselle selväksi, jotta väärät oletukset eivät estä harrastusten aloittamista. Vapaa-aikaan kuuluu
tietysti myös muuta kuin ohjattua harrastamista. Usein
juuri tämä muu toiminta on parasta paikalliseen kulttuuriin tutustumista. Elokuvien katselu, paikallisten kirjojen
lukeminen, paikallisiin tapoihin tutustuttaminen tai vapaaehtoisen mukaan ottaminen tyypilliseen illanviettoon
on mainioita tapoja auttaa vapaaehtoista sopeutumaan.
Mentoroinnin yhtenä tarkoituksena on mahdollistaa vapaaehtoiselle kokemus siitä, että hän pääsee mukaan
arjen kulttuuriin. Tilanteet, joissa vapaaehtoinen huomaa eroja oman kulttuurin ja paikalliskulttuurin välillä
ovat mitä parhaimpia tilanteita oppimisille. Niitä tapahtuu usein nimenomaan arkisimmissa tilanteissa.
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Kulttuurishokkiin varautuminen
Uuteen maahan asettumisen yhteydessä puhutaan usein
kulttuurishokista. Tällä tarkoitetaan vaikeutta asettua
vieraaseen kulttuuriin, minkä seurauksena voi ilmetä
eri asteisia psyykkisiä ja fyysisiä oireita. Uuteen maahan
kiinnittymisessä ilmenee useimmiten pienempiä oireita,
jolloin ei ole syytä puhua kulttuurishokista. Tällaisia voivat olla vaikka liikenneruuhkista raivostuminen tai paikallisen ruoan inhoaminen. Kulttuurishokki on kuitenkin kokonaisvaltainen tila, jolloin positiivisen näkeminen
kohdemaassa tulee lähes mahdottomaksi. Usein ärtyisyys lisääntyy ja oma kotimaa nähdään korostuneen positiivisessa valossa. Oireina voi olla myös eristäytyminen
ja voimakkaat negatiiviset tuntemukset kanssaihmisiä
kohtaan.

KULTTUURISHOKKIIN LIITETÄÄN YLEENSÄ NELJÄ ERI
VAIHETTA:
1. KUHERRUSKAUSI: Uuteen kulttuuriin saavuttaessa ollaan innostuneita näkemään ja kokemaan kaikki ulkopuolisen tarkkailijan silmin. Vieras kulttuuri nähdään hyvässä
valossa huomaamatta sen huonoja puolia.
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2. SHOKIN KYNNYSVAIHE: Pienet asiat alkavat ärsyttää
ja uuden kulttuurin huonot puolet ja käytännön ongelmat
tulevat esiin. Väsymys, masennus ja koti-ikävä ovat tämän
vai-heen yleisiä oireita.
3. SOPEUTUMINEN: Vähittäinen oppiminen, toimeen tuleminen erilaisissa tilanteissa ja ymmärrys toimintatapojen
syistä auttavat sopeutumaan uuteen kulttuuriin. Olo alkaa
tuntua kotoisammalta ja kommunikaatio-ongelmat vähenevät. Yleinen uudesta kulttuurista johtuva stressi vähenee.
4. PALUUSHOKKI: Paluu omaan kulttuuriin voi aiheuttaa
suuremman shokin kuin kulttuurishokki vieraassa kulttuurissa. Uudelleensopeutuminen omaan kulttuuriin voi viedä aikaa vieraassa kulttuurissa kertyneiden kokemusten ja
mahdollisesti muuttuneen omakuvan vuoksi.
Mentoroinnissa on tärkeää varautua siihen, että monet vapaaehtoiset käyvät läpi joitain edellä kuvatuista vaiheista.
Usein pelkästään ilmiön tarkempi jäsentäminen auttaa kulttuurishokista kärsiviä nuoria. Tärkeää on, että kokemuksia
on mahdollista käsitellä jonkun kanssa ja pyrkiä näin helpottamaan vakavampia oireita. Usein mielekäs tekeminen,
arjen toimivuus ja muutama hyvä ihmissuhde ovat parhaita keinoja kulttuurishokin oireiden lievittämiseen.
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Ongelmat ja hankaluudet
Ongelmia ja hankaluuksia voi syntyä koko prosessin aikana.
Keskeistä on, että niihin suhtaudutaan aina vakavasti ja että
pyritään kuulemaan eri ihmisten kokemukset asiasta eri näkökulmista huolimatta. Lisäksi ongelmiin tulisi puuttua aina
mahdollisimman nopeasti ja rehellisesti, jotta ne eivät pääse
kärjistymään. Päätöksenteko on usein hyvä erottaa dialogisista
keskusteluista, joissa pyritään ymmärtämään lisää tilanteesta.
Lisäksi asian käsittely ja päätökset on viisaampaa tehdä yhteisesti koko sen verkoston osan kanssa, joka asiaan liittyy. Ongelmat ovat usein systeemisiä sekä toisiinsa kytkeytyneitä. Siksi kokonaisnäkökulma ja ongelmien taustojen ymmärtäminen
ovat tärkeitä niiden ratkaisemisessa. Vaikka kyse olisikin yksittäisestä tilanteesta, on tärkeää pyrkiä hahmottamaan kokonaiskuva, johon liittyy työ, vapaa-aika ja sosiaaliset suhteet niin
kohdemaassa kuin omassa kotimaassakin. Jos tilanteet ovat itselle liian hankalia, oleellista on, ettei jää yksin hoitamaan niitä.
Tukea kannattaa hakea myös kansallisesta toimistosta.

Vaikuttavuuden näkyväksi tekeminen
Vapaaehtoisen on vaikea itse havaita oman toimintansa
ja olemisensa kautta tuomaa kansainvälistä lisäarvoa tai
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vaikuttavuutta paikallisyhteisöön. Mentorilla ja muilla paikallisyhteisön jäsenillä on sen suhteen aitiopaikka. He voivat
havaita, kuinka arat nuoret alkavat puhua englantia. Nuoret eivät enää ihmettele ulkomaalaisten läsnäoloa omissa toiminnoissaan. Pienen paikkakunnan kaupan myyjä ei

TYÖKALULAATIKKO III
Oppimisen tukeminen
- Luo turvallinen ja samalla riittävän jännittävä oppimisympäristö		
- Auta vapaaehtoista löytämään itselleen kiinnostavia oppimisen kohteita
- Liitä uusi opittava asia vapaaehtoisen aikaisempaan kokemukseen ja osaamiseen
- Suunnitelkaa, miten opittuja asioita viedään käytäntöön
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kummastele enää vapaaehtoisen outoja kysymyksiä lähikaupassa. Nämä ovat muutamia mahdollisia esimerkkejä
sellaisesta vapaaehtoisen vaikutuksesta lähiyhteisöön, jonka huomaamiseen hän tarvitsee toisten ihmisten apua.

TYÖKALULAATIKKO IV
Kokeilullinen asenne ja toiminta
- Luo yhteistyöhön rakenne, jossa vuorottelevat dialogi ja
kokeilut
- Auta vapaaehtoista toteuttamaan erilaisia (pieniä ja suuria) kokeiluja
- Tutkikaa syntyneitä vaikutuksia
- Tehkää opitun pohjalta uusia kokeiluja
- Vakiinnuttakaa onnistuneet kokeilut arjen käytännöiksi
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6. Kotiinlähdön valmistelut ja
lähtö kotimaahan

Jos mentoroinnin osalta yksi keskeisimmistä kohdista on
jakson ensimmäiset viikot, niin toinen erittäin tärkeä kohta
on jakson päättymiseen liittyvä ajanjakso. Tällöin on aika
saattaa tehtäviä ja toimintaa loppuun, kirkastaa opittua,
antaa ja saada palautetta sekä synnyttää uusia yhteyksiä tulevaa toimintaa varten. Lisäksi on tietenkin tärkeää
päättää jakson osalta syntyneitä ihmissuhteita sekä rakentaa mahdollisia tapoja niiden jatkumiseksi. Jakson loppu on myös uusien kokeilujen rakentamisen aikaa.
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Palautteen antaminen vapaaehtoiselle
Koko jakson ajan vapaaehtoiselle on tärkeää antaa palautetta hänen omasta toiminnastaan. Palautteen antamisen
ytimessä on se, että ihminen saa käsityksen siitä, millaisia vaikutuksia hänen toiminnallaan on toisille ihmisille ja
sille ympäristölle, jossa hän toimii. Tässä auttaa aiempiin
keskusteluihin ja niistä tehtyihin muistiinpanoihin ja materiaaleihin palaaminen. Palautetta on hyvä antaa kaikenlaisista asioista niin työssä kuin vapaa-ajallakin. Tämä auttaa
vapaaehtoista oppimaan omasta toiminnastaan. Rakentavan palautteen antaminen tarjoaa vapaaehtoiselle mahdollisuuden verrata omaa käsitystä itsestään siihen käsitykseen, mikä toisille muodostuu hänestä. Tällä tavoin hän voi
muuttaa ja kehittää toimintaansa haluamaansa suuntaan.
Aina palautteen antamiseen ei tarvitse järjestää erityistä tilannetta, vaan siitä on hyvä tehdä luonteva osa yhdessä olemista. Nuoren on tärkeää saada kuulla palautetta hyvistä
asioista. Aina ihminen ei edes tiedosta, mitä muut hänessä
arvostavat, jolloin palaute voi auttaa häntä tietoisesti kehittymään enemmän näissä puolissa. Oppimisen tunnistamisessa Youthpass tai Europass toimivat hyvinä välineinä.
Kun jakson päättyminen ja vapaaehtoisen kotiinpaluu lähenee, mentorin on syytä auttaa häntä valmistautumaan

50
siihen liittyviin seikkoihin. Mentori voi käydä keskusteluja
vapaaehtoisen kanssa siitä, mitä kaikkea jakson päättyminen hänelle merkitsee. Useimmille vapaaehtoisille jakso
on ollut ensimmäinen merkittävä itsenäinen elämänvaihe. Sen aikana on syntynyt merkittäviä uusia ihmissuhteita, jotka jäävät taakse. Samoin päättyy myös mentorointisuhde, vaikka yhteydenpito voi toki kummankin halutessa
jatkua jakson jälkeenkin. Vapaaehtoisen oppimisprosessi kuitenkin jatkuu kotiin palaamisen yhteydessä.

Vapaaehtoisjakson lopetus ja tuki vapaaehtoiselle
Mukava jakson päättämiseen liittyvä tapa on vapaehtoisen näköisten läksiäisten järjestäminen: kutsukaa kaikki
tärkeät ihmiset paikalle ja juhlikaa! Läksiäiset ovat myös
mainio tilaisuus pitää puheita. Nuorelle voi olla hyvin tärkeää kuulla, mitä oma toiminta ja persoona on merkinnyt
toisille. Samalla on hyvä mahdollisuus kiittää kaikkia toimijoita. Vapaaehtoiselle itselleen saattaa olla myös hyvin
olennaista se, että hän voi kiittää ja kertoa oppimastaan ja
kokemastaan.
Vapaaehtoista on syytä valmentaa kotiinpaluuseen. Joskus
kotiinpaluu on rajumpi kulttuurishokki kuin vaihtomaahan
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tulo. Ihmiset kotona eivät ole todennäköisesti juurikaan
muuttuneet, mutta hän itse on saattanut muuttua paljonkin. Tottuminen omaan kulttuuriin vie aikansa, ja se voi
tuntua alussa pettymykseltäkin. Kotimaassa saattaa vaivata suurikin ikävä vaihtomaata ja tärkeiksi tulleita ihmisiä kohtaan. Mentori voi pyytää vapaaehtoista miettimään,
mitä, miten ja milloin hän haluaa kertoa kokemuksistaan.
Kotiväen ja kotimaan ystävien odotukset jälleennäkemiselle voivat olla erilaiset kuin vapaaehtoisen itsensä. Vapaaehtoiselta on hyvä kysyä, kuka häntä on vastassa hänen
saapuessaan ja mitä hän ajattelee seuraavaksi tapahtuvan.
On hyvä kysyä myös konkreettisia suunnitelmia esimerkiksi
paluun jälkeiselle seuraavalle viikolle. Näin vapaaehtoiselle syntyy mieleen jatkumo omalle elämälle, ja muutamakin
suunniteltu tilanne auttaa orientoitumaan takaisin kotiin.
Tässä vaiheessa yhteyden pitäminen tukiorganisaatioon voi
olla oleellista, jotta jatkumosta tulisi kotiin palatessa mahdollisimman mielekäs.
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TYÖKALULAATIKKO V
Palautteen antaminen
- Anna palautetta mahdollisimman pian ja tilanteeseen
liittyen. Myöhemmin vapaaehtoinen voi muistaa tilanteen,
mutta ei saa siitä kokemuksellisesti enää kiinni eikä välttämättä sisäistä palautetta.
- Anna mahdollisimman paljon palautetta asioista, jotka
sujuvat. Myönteinen palaute auttaa vapaaehtoista kiinnittämään huomiota oman toimintansa myönteisiin vaikutuksiin
ja lisää itsetuntoa.
- Hyviin ja toimiviin asioihin huomion kiinnittäminen vahvistaa myös vapaaehtoisen ja mentorin suhdetta. Jos palaute
olisi aina negatiivista, se värittäisi myös mentorointisuhdetta sen mukaisesti.
- Älä pelkää kriittisen palautteen antamista. Näe se ennen
kaikkea mahdollisuutena oppia.
- Auta nuorta ymmärtämään oman toimintansa seurauksia
palautteen kautta.
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7. Paluu kotimaahan ja opitun
muuttaminen vaikuttavuudeksi

Vapaaehtoisohjelman tarkoitus on tukea nuorten oppimista
ja samanaikaisesti tuottaa positiivista muutosta laajemmin
Eurooppaan ja Euroopan lähialueille. Muutoksen aikaansaamiseksi muutoksia olisi tapahduttava sekä kohdemaassa jakson aikana, mutta myös vapaaehtoisen palattua takaisin omaan maahansa. Yksilössä tapahtuneen oppimisen
tulisi hyödyttää jatkossa myös niitä yhteisöjä, joihin vapaaehtoinen palaa. Tässä tuki- ja vastaanottavan organisaation
yhteyden pitäminen jo jakson aikana voi auttaa. He voivat
miettiä yhdessä, millaista tukea vapaaehtoinen kenties
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tarvitsisi palatessaan ja kuinka hänen kokemuksensa voisi
hyödyntää sekä nuorta itseään että kotimaan paikallisyhteisöä.
Vastaanottavan organisaation mentorin on syytä olla yhteydessä vapaaehtoiseen ainakin kerran kotiinpaluun jälkeen.
Kun vapaaehtoinen on asettunut takaisin kotimaahansa,
häneltä on hyvä kysyä, miltä aika kohdemaassa nyt tuntuu
ja mitä ajatuksia hänellä on tällä hetkellä vapaaehtoispalvelun jaksosta. Häneltä voi kysyä, kenelle kaikille hän on
puhunut jaksostaan ja kokemuksistaan. Onko hän huomannut muita ihmisiä, joille hän voisi vielä puhua kokemuksistaan? Miten jakson kokemukset ovat vaikuttaneet hänen
jatkosuunnitelmiinsa? Yhteydenpidon määrä vapaaehtoiseen voi olla toki tapauskohtaista: joskus yhteys katkeaa
viimeisen yhteydenoton jälkeen lopullisesti, kun taas jotkut
pitävät yhteyttä lopun ikäänsä.
Tukiorganisaation rooli vapaaehtoisen nuoren kotiinpaluussa on luonnollisesti merkittävä. Tukiorganisaation tehtävänä
on ottaa vapaaehtoinen vastaan. Tässä vaiheessa tarjottava
tuki voi olla monenlaista, mutta sen tulisi liittyä erityisesti nuoren tulevaisuuden suunnitelmiin ja opitun hyödyntämiseen. Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelman yhtenä
keskeisenä tavoitteena on tukea nuorten työllistymistä.
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Vapaaehtoista on hyvä auttaa pohtimaan, miten jak-son
kokemuksia voisi käyttää opiskelujen tai työllistymisen tukemisessa. Oleellista on ymmärtää, että jokainen nuori on
erilainen ja tuen tarve vaihtelee. Lähtökohtana on kuitenkin
pidettävä sitä, että joku ottaa nuoresta kopin ja ohjaa tarvittaessa sopiviin palveluihin.
Vapaaehtoisen lähdettyä kohdemaasta mentorointiin osallistuneiden henkilöiden on hyvä vielä pohtia omaa toimintaansa mentoreina. Kenenkään ei tarvitse eikä kannata
tehdä tätä pohdintaa yksin vaan siinä kannattaa hyödyntää
apunaan kaikkia vapaaehtoisesta nuoresta vastanneita ihmisiä. Heidän olisi hyvä käydä keskustelua, jossa he tarkastelevat itse kunkin roolia ja keskinäistä yhteistoimintaa. Pohdiskelun pohjalta on hyvä tehdä myös mahdollisia
muutosehdotuksia tulevien vapaaehtoisjaksojen varalle.
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TYÖKALULAATIKKO VI
Mentoroinnin muistilista – ennakointia ja
toteutuksen tukemista
VERKOSTO JA YHTEISTYÖ:
Kuka on kuka? – Verkoston luominen vapaaehtoisen
tueksi ja rooleista sopiminen
Yhteydenpito – Yhteydenpidosta sopiminen eri toimijoiden kesken (vapaaehtoinen nuori, vastaanottava taho,
tukiorganisaatio ja muut toimijat)
ENNEN – ALUSSA – LOPUSSA:
Lähteminen – Käytännön kysymyksissä auttaminen ja
lähtemisessä tukeminen
Saapuminen – Vastaanottamisen ja ensimmäisten päivien ohjelman suunnittelu
Palaaminen – Tuen antaminen paluuseen liittyvissä kysymyksissä ja kokemusten hyödyntämisessä, jotta ne vaikuttaisivat työelämävalmiuksien kehittämiseen
ELÄMISEN KÄYTÄNNÖT:
Asuminen – Asumiseen liittyvissä käytännön yksityiskohdissa opastaminen
Ruokailu – Ruokailun järjestämisessä auttaminen
Liikkuminen – Perehdyttäminen paikkakunnalla ja koko
maassa liikkumiseen
Perehdytys paikkakuntaan – Perustiedon antamista paikkakunnasta, alueesta ja kulttuurista
Kieli – Kielen oppimisen tukeminen
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TYÖELÄMÄN KÄYTÄNNÖT:
Työtehtävät, työaika ja lomat – Vapaaehtoistyön jaksottamiseen liittyvien yksityiskohtien selkeyttäminen
Turvallisuusasiat – Perustiedon antamista turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä työssä ja vapaa-aikana
Organisaatiokulttuuri – Yleiset toimintatavat ja hierarkia
kohdemaan työelämässä
IHMISET JA TUKI:
Vapaa-aika – Kannustaminen ja ohjaaminen vapaa-ajan
viettoon
Ihmissuhteet – Tukeminen sosiaalisten verkostojen syntymisessä
Motivaatio – Motivaation ylläpitäminen ja kannustaminen
Oppiminen – Vapaaehtoisen ja organisaatioiden oppimisen tukeminen

