
Tampereen
seudun
ammattiopisto
Tredun
tukitoimet
Target-
hankkeessa



Mentorointivalmennus ja TVT-taitojen paja



Mentorointivalmennus
MENTOROINTI = Kokenut opiskelija eli mentori auttaa ja
tukee uutta saman alan opiskelijaa yhteisellä kielellä
Pilottina puhdistus- ja kiinteistöpalveluala
HYÖDYT:
• osallistaa opiskelijaa ja antaa ohjauskokemusta
• helpottaa koulutyötä ja lisää opiskelumotivaatiota
• edistää opiskelijoiden digi-, kieli-, opiskelu- ja

vuorovaikutustaitoja
• yhdistää opiskelijoita ja lisää opiskelun mielekkyyttä



Miksi sinä olet hyvä mentori?

Mentorina toiminut opiskelija, esimerkki 1:

”Olen hyvää mentori, koska olen ahkera auttavainen ystävällinen ja kuuntelen ja vastaan

uusia opiskelijoille . Olen mentoroinut ranskaksi ja suomeksi. Minulta tuuntui hyvältä.

Näytin monta paikkoja uusille opiskelijoille. Kannustoi uusi opiskelijoille opimaan asiasta

koska he ajatelivät että opiskelu on vaikeutta. Tapaisin kaksi uusia opiskelijat ja he eivät

osaa millä kortilla syömään ja mihin kyselevät lukujärjestys ja he kysyisivät minulle ja

tottakai autoin heille mielellään.He olivat Venäläinen ja autoin suomenkielellä.”



Miksi sinä olet hyvä mentori?

Mentorina toiminut opiskelija, esimerkki 2:

”Mentori ohjaa, neuvoa ja auttaa mentoroitavaa. Mentori kertoo omia

kokemuksia ja hiljaista tietoa. Mentori ei kommentoi eikä arvioi vaan kannustaa

ja tukea mentoroitavaa.

Olen hyvä mentori, koska en ole rohkea. Se voi olla huono puoli. Toisaalta se on

myös hyvä, että minä ymmärrän sellaista ihmistä, joka ei ole rohkea. Ja osaan

kuunnella toisen mielipiteitä. Luulen, että siksi minulla on hyvä ominaisuus

mentoria varten.”



TVT-taitojen työpaja
TYÖPAJAN SISÄLTÖ OPISKELIJOIDEN TARPEIDEN MUKAAN:

1. Sähköpostiin (Outlook)-kirjautuminen, sähköpostin toiminnat; hyvän
sähköpostiviestin kirjoittaminen

2. Opiskelijan työvälineiden kertaus (WILMA, Moodle, OFFICE 365, One Drive)

3. Word: kirjoittamisen ja tekstinkäsittelyn perusteita; konkreettisia
harjoituksia ja sanaston oppimista; tallentaminen

Tärkeää yhteistyö omaopettajan, suomen kielen opettajan ja YTO-aineiden
opettajan välillä – ketkä tarvitsevat apua?
Taataan oppiminen kiinnittämällä huomio opetusmenetelmään ja siihen, millä
tavalla työpaja toteutetaan, esim. ensin sanastoa, toisto, vasta sitten koneiden
ääreen.
→ materiaalia tulossa hankkeen ko sivuille!



Sosiaaliohjaajan vahva tuki
• Sosiaaliohjaajan säännöllinen yhteydenotto heti poissaolojen

kohdalla. Lisäresurssi poissaolojen seurantaan ja välitön
puuttuminen niihin mahdollisti myös opettajien keskittymisen itse
opettamiseen.

• Sosiaaliohjaaja toimi myös opettajan työparina opiskelijoiden
HOPS-keskusteluissa. Sosiaaliohjaajan tehostetun tuen avulla
pystyttiin sitouttamaan opiskelijoita opintoihin, puuttumaan
poissaoloihin sekä tunnistamaan opiskelijan erityisen tuen tarve
varhaisessa vaiheessa.



Sosiaaliohjaaja Bahar Khorasanzad:

”Vahvempi tuki lisäsi opiskelijoiden sitoutumista opiskeluihin ja vähensi
luvattomia poissaoloja. Pystyin puuttumaan ja tukemaan opiskelijoita,

mikäli poissaolojen taustalla oli jotain tuen tarvetta. Minun oli helpompi
havaita muutoksia opiskelijoiden hyvinvoinnissa, koska kävin päivittäin

heidän ryhmissä.”

"Tärkeintä oli kuitenkin se, että opiskelijalle välittyi tunne siitä, että
hänestä välitetään.”



Miten opettaja tai oppilaitoksen henkilökunta  voi vähentää
maahan muuttaneen opiskelijan työtaakkaa?

• Hyvät kohtaamiset
• Luottamuksellinen kontakti ja ilmapiiri
• Tiukka, mutta välittävä ote ja varmistus. Älä kysy: ”Ymmärsitkö?”,

sano: ”Kerro minulle, mitä sinun pitää nyt tehdä.”
• Ajankäytön suunnittelun ohjaus
• Selkokielen käyttö; https://selkokeskus.fi/selkokieli/
• Olennaisin sanasto listana: ”Nämä sanat täytyy oppia”
• Kaikkien kielien arvostaminen opetuksessa
• Itselle armoa: traumataustaisille henkilöille oppiminen ja asioiden

muistaminen on joskus vaikeaa; silti TOIVON SYTTYMINEN



LOPUKSI
TARGET – tavoitteellista kotoutumista
ja osallisuutta -hankkeen tukitoimet:

• auttavat opiskelijaa varhaisessa
vaiheessa

• vähentävät poissaoloja ja
keskeyttämisiä

• sitouttavat opiskelijoita
opintoihin.

”Ehkä hän hoitaa minua, kun olen vanha.”


