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SYYSTERVEHDYS JÄSENILLE

EMCC - ILOA JA HYÖTYÄ KANSAINVÄLISESTÄ JÄRJESTÖSTÄMME
Meillä on kaikki mahdollisuudet vaikuttaa EMCC:n tulevaisuuteen niin kansallisella kuin
kansainväliselläkin tasolla. Emojärjestö EMCC:llä on strategiasuunnitelma vuosille 2012-17 ja sitä
pyritään tiiviisti seuraamaan ja toteuttamaan, vaikka hallitus työsti kansallisten lähtökohtien
pohjalta yhdistyksen oman haasteellisen strategiasuunnitelman vuosille 2013-15. Kummassakin
on tavoitteena kehittää jatkuvasti EMCC:tä sellaiseksi organisaatioksi, mistä jokainen
mentoroinnin ja coachingin parissa työskentelevä löytää kotipesän.
Mitä kaikkea kuuluminen kansainväliseen järjestöön jäsenilleen tarjoaa – ja mitä se meiltä
odottaa?
Neuvosto avainasemassa
Järjestön organisaatio on jäsenlähtöinen. Kansalliset yhdistykset valitsevat edustajansa
Neuvostoon (Council), joka kokoontuu kaksi kertaa vuodessa päättämään järjestön asioista.
Johtoryhmä (Executive Board) toimii Neuvoston työrukkasena ja toteuttaa päätökset. Yhdistystä
voi edustaa puheenjohtaja mutta myös kuka tahansa yhdistuksen jäsen, jonka hallitus nimeää
Neuvoston jäseneksi kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Marraskuun 2013 kokouksessa Neuvosto mm.
hyväksyy EMCC:n budjetin vuodelle 2014 ja valitsee kolme jäsentä johtoryhmään.
Konferensssit
Emojärjestö organisoi kolmenlaisia konferensseja. Jo 20. kerran järjestetään vuosittainen EMCCkonferenssi, tänä vuonna (21.-23.11.) Ateenassa. Kesäisin joka tai joka toinen vuosi järjestetään
tutkimuskonferenssi. Tänä vuonna järjestettiin ensimmäinen mentoroinnin verkkokonferenssi. Sen
tulokset on julkaistu kirjassa The First Mentoring E-conference, joka on tilattavissa kirjana tai
sähköisenä.

Ajankohtaista tietoa
Uutiskirje (Newsletter) ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Me saamme seurata kuulumisia niin
emojärjestön kuin kansallisten yhdistystenkin toiminnasta. Kesällä ilmestyneessä Uutiskirjeen
erikoisnumerossa 3/2013 on mielenkiintoinen tilannekatsaus, missä johtoryhmän (Executive
Board) jäsenet raportoivat strategian toteutumista omilla vastuualueillaan. Oma hallituksemme
toivoo jäseniltä yhdistyksen toimintaan liittyviä uutisaiheita.
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Tutkimustietoa
EMCC:n aikakausjulkaisu (Journal), joka ilmestyy kaksi kertaa vuodessa, esittelee mentorointia ja
coachingia koskevia tieteellisiä artikkeleita ja tutkimustuloksia. Hallituksen jäsen Irja Leppisaari on
usean vuoden ajan toiminut julkaisuraadin jäsenenä. Johtoryhmään on tänä vuonna perustettu
uusi vakanssi ja siihen on nimetty ruotsalainen Bo Lindvall, joka vastaa tutkimuksesta. Hän kokoaa
paraikaa työryhmää kartoittamaan tilannetta tutkimuksen saralla. Kannattaa ilmoittautua
mukaan.
Kirjoja
Melko uusi toimintamuoto on kirjojen julkaiseminen. Hallituksemme jäsen Tiina Rautkorpi on
mukana kirjaprojektissa ja kertoo mielellään lisää siitä, miten voit osallistua kirjojen ja muiden
julkaisujen tuottamiseen.
Verkottumista
Sosiaalinen media on erinomainen verkottumisväline. EMCC:llä on omat ryhmät LindedIn:ssä ja
Twitterissä. Epäviralliset keskustelut aiheesta kuin aiheesta ovat antoisia. Sieltä saa omiin
kysymyksiinsä kollegoilta välittömästi ja runsaasti vastauksia. Jos et vielä ole ryhmissä mukana, ota
yhteys suoraan yhdistyksen pääsihteeriin Irena Sobolewskaan.
Vapaaehtoistyö – kun antaa niin saa
Emojärjestö peräänkuuluttaa jatkuvasti vapaaehtoisia mm. erilaisten työryhmien jäseneksi.
Omasta kokemuksesta voin kertoa, että osallistuminen ensinnäkin auttaa pääsemään sisälle
EMCC:n toimintaan ja ennen kaikkea helpottaa tutustumista uusiin ihmisiin ja muihin kansallisiin
yhdistyksiin. Hallituksen jäsenistä mm. Marika Ingman on toiminut brändi-työryhmän jäsenenä.
Verkkosivut
EMCC:n verkkosivut www.emcconcil.org on erinomainen tietolähde, jonka kautta pääsee
tutustumaan emojärjestön lisäksi kaikkien kansallisten yhdistysten toimintaan. Omat kotisivumme
ovat suomenkieliset ja ne löytyvät helposti osoitteessa www.emccouncil.org/fi .
Kohdataan sosiaalisessa mediassa tai tavataan EMCC Finland ry:n tapahtumissa!
Mentorointiterveisin,
Tuula Lillia
Kunniapuheenjohtaja, EMCC Finland ry

