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Kokemus arvoonsa hankkeemme syntyi jo alkuvuodesta 2004. Tavoitteena oli 
kokeilla vuorovaikutteista työskentelyä, jossa hyödynnetään pitkän työuran 
kokemusta ja elämänviisautta nuoren työntekijän ammatillisen kehittymisen 
tukemisessa. Työhyvinvoinnin ja jaksamisen tukeminen olivat Kaiku-
rahoituksella toteutetussa hankkeessa tärkeitä lähtökohtia. 

Kirjastolaisten ensimmäinen kokeileva mentorointi on virallisesti päättynyt. 
Uskomme sen aikana syntyneiden vuorovaikutussuhteiden jatkuvan elämäänsä 
arjessa 

Hankkeen nimellä Kokemus arvoonsa halusimme viestittää, että eri ikäiset 
ovat työyhteisön voimanlähde ja että jokaisen arvostamisesta syntyy hyvä aito 
oppiva organisaatio ja hyvinvoiva työyhteisö. 

Hanke eteni aitona prosessina, koska alkuperäisiä suunnitelmia koko ajan 
tarkistettiin ja muutettiin niin, että varsinainen mentorointi käynnistyi vasta 
vuoden 2004 lopussa. Hankkeeseen ryhdyttiin, koska kansainvälisen 
kirjastoarvioinnin ja sitä seuranneen henkilöstösuunnittelutyön perusteella oli 
herätty jo tietoon, että kirjastoista lähtee eläkkeelle 2000-luvun ensimmäisen 
vuosikymmenen aikana noin sata henkilöä. Eläkkeelle lähtijöillä on paljon ns. 
hiljaista tietoa, jota tarvitaan senkin jälkeen, kun he viettävät uutta 
elämänvaihettaan. 

Eri kirjastoista oli mukana yhteensä 24 naista joko mentorin tai aktorin 
roolissa. Ryhmän kokoamisessa ei kiirehditty ja lopulta parit ja tripletit 
muodostuivat kukin omaleimaisikseen. Vuorovaikutukseen perustuva 
työmuoto tuo esille elämän suuren mysteerin siitä kuinka 
ainutlaatuisuudestamme huolimatta ihmisinä koemme hyvin samankaltaisia 
tuntemuksia. Kirjastolaisten joukkoon kuulumisen tunne vahvistui. 

 



 

Kuva mentrorointiryhmän Mikkelin opintomatkalta.  

Hankkeeseen valmistauduttiin järjestämällä tilaisuuksia ja lähettämällä 
hankkeen esite kaikille mentori-ikäisille, jotka silloin rajasimme vuonna 1948 
tai aikaisemmin syntyneisiin. Kuultiin kokemuksia mm. Tampereen yliopiston 
VM:n rahoittamasta pilottihankkeesta SeniorMentorointi, jonka tavoitteena oli 
tukea yliopiston ikääntyvää henkilöstön työssä jaksamista ja nuorempien 
työntekijöiden ammatillista kehittymistä. 

Tampereella ja myös Taideteollisessa korkeakoulussa, missä oli 
vastaavanlaisia kokeilua mentoriparien jäsenet kuuluivat yleensä eri 
henkilöstöryhmiin tai olivat ainakin eri yksiköistä. Halusimme omassa 
hankkeessamme kohdistaa mentoroinnin kirjastotyöhön ja siksi kaikki 
osallistujat olivat kirjastolaisia. Parien jäsenet olivat joko samasta tai eri 
kirjastosta. Yksi johtamisen mentori oli yliopiston ulkopuolelta. Organisaation 
ulkopuolisten mentoreiden käyttäminen on yleistä mentoroinnissa. 

Mukaan alun perin piti päästä vain kokopäiväisesti ja vakituisessa 
palvelussuhteessa olevia. Näistä periaatteista luovuimme. Mentoreina oli osa-
aikaeläkkeellä olevia ja aktoreina määräaikaisia, joista yksi löysi uuden 
työpaikan vuoden aikana. Onneksi löytyi uusi aktori tilalle. 

Työohjausta oli alun perin vain mentoreille ja sen tarkoitus oli tukea 
mentoroinnin prosessia. Aktorien keskinäisen verkostoitumisen tueksi, he 
saivat muutaman kerran keskustella työnohjaajan kanssa kahteen ryhmään 
jakautuneina. 

Ajan löytäminen tapaamisiin ei aina ollut helppoa, mutta ne antoivat voimaa 
arkeen ja selvensivät omaa osuutta suuremman kokonaisuuden osana. Oli 
hienoa voida työaikana puhua uudella tavalla työstä kuin tavallisissa 
kahvitaukokeskusteluissa. 

Palautetta pyydettiin ja tässä jotain niistä poimittua: 

• Toiminta aktivoi mukana olijoita ja voi tutustua toisiin kirjastoihin 
• Ryhmissä oli turvallista peilata omia käsityksiä toisten kanssa 



• Mahdollisuus puhua perustehtävästä muiden kanssa avasi 
huomaamaan, että ei olekaan kysymyksineen yksin 

• Kaikista ympärillä olevista haasteista kuten upj huolimatta pystyi 
keskittymään ohjelman tavoitteisiin 

• On saanut ja voinut puhua omasta jaksamisestaan ja kuulla toisia, mistä 
on voinut oppia itse joskus jotain hyvin tärkeää 

• On ollut mahtavaa tutustua ihmisiin uudella tavalla 
• Luottamus on lisääntynyt ryhmässä ja parin kanssa 
• Nyt näkee työn paremmin osana kokonaisuutta 

Toivomme voivamme saada koottua uuden ryhmän. Ryhmä antoi meille 
taustavoimille paljon hyviä eväitä, joiden avulla seuraavan ryhmän kokemus 
voi olla vieläkin parempi.  

Projekti antoi myös odottamattomia tuloksia: yksi pareista toimi vertaisparina, 
joka teki hiljaisen tiedon siirtämisestä posterin. Se esitettiin konferenssissa 
Etelä-Afrikassa. Verkkarissa olleen jutun löysi opinnäytetyöntekijä, jonka 
haastateltavaksi yksi pareistamme lupautui. 

Loppupäätelmänä voisi todeta, että vaikka vastaavanlainen keskustelu voisi 
kuulua työn arkeen, se ei toteudu ilman järjestettyä tukea.  
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