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Sisältö

Monikulttuuriinen osaamiskeskus

Kehittämishanke;  Womento- malli

Kokemukset 
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malli, kokemukset ja tulokset



Väestöliiton Monikulttuurinen osaamiskeskus

•Perustettu 2003

•Perheet, lapset ja nuoret toiminnan keskiössä

Toiminta:

•Kehitetään toimintamalleja, jotka annetaan muiden toimijoiden käyttöön

•Annetaan neuvontaa

•Konsultointia

•Kouluttaminen



Kehittämishanke Womento
• Käynnistyi vuonna 2011 Sitran rahoituksella, pilottihankkeena

• Toimintamallia kehitetty osallistujien palautteen pohjalta aiempaa strukturoidummaksi

• Toimintaa rahoittaa Raha-automaattiyhdistys (v. 2012-14)

• Tehtävä on luoda maahan muuttaneille naisille ammatillisia verkostoja ja tukea heidän 
kotoutumista, kielitaitoa ja työllistymistä.

• Toiminnassa mukana tällä hetkellä yli 200 henkilöä (100 aktoria ja 100 mentoria)

• Innokkuus; vapaaehtoisia jää toiminnan ulkopuolelle tällä hetkellä

• Mentoriparien muodostamia pienryhmiä on toiminnassa  tällä hetkellä 11, pienryhmiä 
on Helsingissä, Turussa ja Porvoossa



Womento-malli

•Työuramentorointia (työelämätaitojen ja –valmiuksien parantaminen)

•Perustuu vapaaehtoisuuteen

•Aikaan rajattu vapaaehtoisuus

• Parityöskentely

Maahan muuttanut ja suomalainen nainen (aktori ja mentori)

•Ryhmätoiminta (yhteiset taapaamiset)

•Parien yhdistävä tekijä on sama ammattiala/koulutustausta/aktorin 

työllistymistoive

•Toiminta suomenkielellä 





Mitä mentoroinnissa tapahtuu?

1 ) Henkilökohtaista ohjausta ja tukea
• Käytännön toimia (CVn laatimista, hakemusten tekemistä, sopivien 

työpaikkojen kartoittaminen)
• Itsetunnon ja –tuntemuksen kehittyminen
• Oman osaamisen markkina-arvo -reflektointi

2) Aktiivista vuorovaikutusta aktorin ja mentorin välillä
• Oman ammattialan tuntemuksen lisääminen molempien osapuolten 

osalta
• Yleisesti suomalaisen työkulttuurin vivahteita

3) Suomalaisten työyhteisöjen muokkaantuminen
• Edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta



Aktoreiden kokemuksia

”Sain uutta rohkeutta itselleni ja arjenläheistä tietoa omalta 
ammattialaltani. Lisäksi huomaan, että osaan puhua Suomea yhä 
paremmin ja rohkeammin. Se tuntuu hyvältä!”

”Kivaa puhua ja saada palautetta heti. Tunnen itseni paremmin ja tiedän 
mitä haluan”

”Toinen ihminen ymmärtää. Tavallinen keskustelu on hyvä. Samaa kuin 
kotimaassa”

”Oma itsetunto on parempi”

”Tapaamiset ovat kuin pieni juhla”



Mentoreiden kokemuksia

”Itselle on ollut oppimiskokemus suomalaisesta työelämästä”

””Oivalsin aivan uusia asioita omasta työstäni. Samalla kun kerron siitä, mikä 
itselle on tuttua, olen voinut vertailla eri maiden järjestelmiä ja työkäytäntöjä omalla 
alallani” 

”Olen oppinut, että pienetkin asiat voiva olla avuksi. Tekojen ei aina tarvitse olla 
suuria, jotta voi auttaa toista”

”Havahduin siihen, miten yhdellä kontaktilla saakin aikaan jo paljon”

”Joskus mietin että onko se riittävää – että olen vain korvana ja kuuntelen?

”Joskus mietin että onko se riittävää – että olen vain korvana ja kuuntelen?”
että onko se riittävää – että olen vain korvana ja kuuntelen vain korvana ja k



Tuloksia
•Hyvinvoinnin lisääntyminen 
•Itsetunnon kohoaminen
•Kielitaidon parantuminen
•Omien mahdollisuuksien tiedostaminen
•Lisääntyneet verkostot
•Työllistyminen

Lopukyselyn perusteella tiedetään että:

•Yli 1/3 on saanut työpaikan koulutustaan vastaavalta alalta
•Noin 1/3 on saanut työharjoittelupaikan omalta alaltaan 
•Kolmasosa on saanut toivomansa koulutuspaikan tai jatkanut jo aloitettuja 
opintojaan, hakeneet tutkimusrahaa tai perustanut oman yrityksen



Womenton yhteystiedot

www.vaestoliitto.fi/womento
womento@vaestoliitto.fi

Ks. myös Facebook-ryhmän kautta ajankohtaisia uutisia
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