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Suosituksia vaikeuksissa olevien nuorten mentorointiin
Yleiskatsaus EvolYou-konsortiosta
Bernd Tuchen (SES, Saksa)
Davide Prette, Enrico Gennaro, Monica Michelis (Vol.To, Italia)
Patrizia Andreello (IL, Italia)
Carmen Alemán, Doris Bandin (SECOT, Espanja)
François Routhe, Gilles Moutardier (OTECI, Ranska)
Jean-Pierre Dauphin, Pierre Reynard (ECTI, Ranska)
Jean-Claude Vebret, Elisabeth Gauthier (AGIRabcd, Ranska)
Tapani Kultaranta (Nestor Partners, Suomi)
Jacques van Egten, Joachim Fronia (CESES, Belgia)

“Mentori ei ratkaise ongelmia, vaan auttaa nuorta
ratkaisemaan ongelman itse” (SES)

EvolYou-projekti myötävaikuttaa avainosaamisen
ja -taitojen tason parantamiseen, ottaen erityisesti
huomioon niiden merkityksen työmarkkinoiden
kannalta ja niiden panoksen yhtenäisen
yhteiskunnan luomiseen, erityisesti vahvistamalla
koulutusmaailman ja työelämän välistä yhteistyötä.

Esipuhe
Marraskuussa 2019 kokeneiden SESasiantuntijoiden suorittaman kattavan 3 päivän
koulutuskurssin (otsikolla “VerA from A to Z”)
perusteella vastaavat ohjelmat käynnistettiin
osallistujamaiden testialueilla (Helsinki, Lyon,
Madrid ja Torino).

Tarkoituksena on puuttua erityisesti
syrjäytymisen ja sosiaalisen syrjäytymisen
ilmiöihin ja edistää heikommassa asemassa
olevien 15-30-vuotiaiden nuorten aktiivista
osallistamista työmarkkinoille ja sitä kautta
yhteiskuntaan. Tämä tavoite saavutetaan
koulutuspolulla, jossa vanhemmat asiantuntijavapaaehtoiset osallistuvat sukupolvien väliseen
mentorointiympäristöön.
Polku
auttaa
kehittämään nuoria ja tuomaan heidät
lähemmäksi työhön perehdytysjärjestelmiä,
terävöittäen heidän työllistettävyystaitojaan ja
näin torjumaan heidät haurailta ja epäedullisilta
olosuhteilta. Lisäksi se auttaa kehittämään
senioreiden panosta yhteiskuntaan.

Johdanto
Nyky-yhteiskunnassa korkea nuorisotyöttömyys
heijastaa
nuorten
vaikeuksia
löytää
oppisopimuskoulutusta tai työtä. Tämä
ongelma voimistuu heikommassa asemassa
olevissa tai huonommat mahdollisuudet
omaavilla nuorilla, jotka ovat vaarassa syrjäytyä.
Tämä edellyttää työjärjestelmien, sukupolvien
välisten
suhteiden
ja
koulutuspolkujen
muutosta.
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Hankkeen lähtökohtana on Saksassa yli 10
vuotta menestyksekkäästi sovellettu hyvä
käytäntö, SES‘n VerA-aloite. Tämän aloitteen
jakamisen
jälkeen
aiemmassa
(MYDI)
Erasmus+
KA202
-hankkeessa,
jossa
vaihdettiin käytäntöjä ammatillisen koulutuksen
vapaaehtoistyöstä, jotkut kumppanit päättivät
siirtää tämän hyvän käytännön maihinsa, mutta
soveltavat sitä erilaisiin edunsaajien kohteisiin
paikallisten tarpeiden mukaan.

Espanjassa 16-20-vuotiaat nuoret, jotka
osallistuvat ammatilliseen peruskoulutukseen ja
joilla on erityisiä koulutustarpeita tai jatkuvia
taloudellisia ongelmia, alhainen sosioekonominen
taso sekä riski keskeyttää koulunkäynti.
Projektin kesto on ollut 28 kuukautta ja sen
aikana yhdessä on tuotettu Metodologinen
käsikirja. Sen avulla opastetaan toteuttamaan
sosiaalisen osallistumisen malli “suunnittelemalla
tulevaisuutta yhdessä”. Neljässä Euroopan maassa
suoritetaan didaktinen kokeilu ja siihen liittyvät
opetussuunnitelmat. Opas sisältää myös asiakirjan,
joka antaa joukon ohjeistuksia, joiden avulla
voidaan vaikuttaa yhteiskunnalliseen ja poliittiseen
keskusteluun kansallisella ja Euroopan tasolla.
Keskustelun teemoina vapaaehtoistyö, mentorointi
ja sukupolvien välinen yhteistyö. Projekti
mahdollistaa kansainvälisen liikkuvuuden, jonka
tavoitteena on perehdyttää monitieteinen
johtavien asiantuntijoiden ryhmä sukupolvien
väliseen mentorointiin VerA- aloitteesta saadun
kokemuksen perusteella.

Näin hanke toteuttaa onnistuneesti VerAaloitteen käynnistämisen muissa EU-maissa. Se
tähtää vaikeuksissa olevien nuorten tarpeisiin ja
käsittelee
sosiaalisiin
eroihin
liittyviä,
oppimistuloksissa olevia eroja tekemällä
yhteistyötä kunkin jäsenvaltion ammatillisen
koulutuksen vastuullisten toimijoiden kanssa.
Tämä tehdään strategisen kumppanuuden
kautta, johon osallistuu 5 maata (Suomi,
Ranska, Saksa, Italia ja Espanja sekä CESES
Bryssel)
sekä
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kumppania/vapaaehtoisjärjestöä. Kumppanit
kehittivät didaktisen kokeilun, jota testattiin
neljässä kuudesta maasta. Kohderyhmiä ovat
mentorit ja heikommassa asemassa olevat
nuoret samalta maantieteelliseltä alueelta.

Hankkeen päätulos on Euroopassa
voimassa oleva sosiaalisen osallisuuden
mentorointimetodologinen malli, joka voi
edistää
vaikeuksissa
olevien
nuorten
integroitumista työelämään ja jota voidaan
ylläpitää myös projektin päättymisen jälkeen.

Suomessa 18-30-vuotiaat maahanmuuttajat,
vähän koulutetut harjoittelijat ja ammatillisen
koulutuksen keskeyttävät opiskelijat sekä
ammatilliseen koulutukseen tähtäävät nuoret.
Nuoret
osallistuvat
pilottitestiin
koulutuskurssien ja Living Labsin kautta
mentoroinnissa rinnakkain etsimällä mentorin
kiinnostuneelta alalta.

Suurin odotettu vaikutus on kohderyhmien
työllistettävyysnäkymien parantaminen. Tämä
tapahtuu vahvistamalla yhteyttä nuorisosektorin,
seniorivapaaehtoistyön ja työmarkkinoiden
välillä. Nuorten itsetuntemus ja varmuus kasvavat,
kun he perehtyvät tietoisemmin työmaailman
haasteisiin ja perehdyttämisjärjestelmiin. Se myös
vahvistaa heidän
valmiuksiaan
työllistyä.
Senioriasiantuntijat
puolestaan
vahvistavat
aktiivista panostaan yhteiskunnan hyväksi ja
palvelevat näin sekä itseään että yhteisöä. Pitkällä
tähtäimellä hanke tukee koulutusjärjestelmän
mukauttamista työmarkkinoiden tarpeisiin
tulevaisuuden työntekijöiden uusien taitojen
avulla ja kuromalla umpeen koulutuksen ja
yritysten välistä kuilua.

Ranskassa
15-25-vuotiaat
oppisopimuskoulutuksessa olevat ja ammatillisen
koulutuksen opiskelijat, joilla on vaikeuksia seurata
koulutustaan ja heillä on riski keskeyttää
koulunkäynti (joista useimmat ovat hyvin
samankaltaisia kuin NEET- ja maahanmuuttajat).
Italiassa 18-30-vuotiaat nuoret siirtolaiset,
turvapaikanhakijat ja pakolaiset.
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EvolYou projektin tausta

asemassa olevien nuorten puutteita. Esimerkiksi
Ranskassa, Italiassa ja Saksassa huomattava
määrä aiemmin epäonnistuneita nuoria sai
päätökseen peruskoulutuksensa ja ammatillisen
koulutuksensa. Tämä parantaa huomattavasti
heidän työllistettävyyttään ja mahdollisuuksiaan
löytää harjoittelu- tai oppisopimus- tai
työpaikka. Kumppanit ovat kehittäneet omissa
maissaan erilaisia menetelmiä auttaakseen nuoria
ymmärtämään paremmin työmarkkinoiden ja
työpaikan vaatimuksia.

Nuorten keskimääräinen työttömyysaste oli
elokuussa 2019, ennen hankkeen alkamista,
Euroopan unionissa yli 14 % ja joissakin maissa
jopa korkeampi (Espanja 32 %, Italia 27 %,
Ranska 19 %, Suomi 17 %). Nuori sukupolvi
tarvitsee henkilökohtaista ja ammatillista
näkökulmaa sekä osallistumista yhteiskuntaan.
Hyvin koulutetut ja harjoitetut nuoret ovat
taloudellisesti
kestävän
kehityksen
ja
osallistavan yhteiskunnan tärkein voimavara.
Jotkut nuorten työttömyyden syyt ovat
yksilöllisiä: henkilökohtaiset, ammatilliset tai
oppimisongelmat, halutun työn konkreettisten
vaatimusten tuntemattomuus tai itseluottamuksen
puute – tai kielimuuri. Toiset ovat rakenteellisia,
esimerkiksi koulutuksen ja työmarkkinoiden
vaatimusten välinen epäsuhta. Vaikka työmarkkinat
ja erityistä huomiota vaativat prioriteettiryhmät
vaihtelevat
jossain
määrin
EU:n
eri
jäsenvaltioissa, yleinen huoli on sosiaalisesti
heikommassa asemassa olevista nuorista,
maahanmuuttajataustaisista
nuorista
tai
turvapaikanhakijoista ja pakolaisista, joilla on
vähän tai riittämätön ammatillinen pätevyys.
Työpaikkaa pidetään yhtenä parhaista tavoista
integroida nuoret paitsi maan talouteen myös
yhteiskuntaan.

Hankkeen tavoite
EvolYou-projektin tavoitteena on tunnistaa
parhaat olemassa olevat ja innovatiiviset
lähestymistavat kohderyhmiensä tavoittamiseen.
Saksan SES-kokemuksen perusteella valtava
määrä elementtejä voidaan siirtää muihin EUmaihin. SES-kokemus antaa näiden maiden
vapaaehtoisille mahdollisuuden välittää tietojaan
muille – vapaaehtoisille ja nuorille. Analysoimalla
eri nuorisoryhmien erityisongelmia sekä vastaavia
menetelmiä ja edellytyksiä hyvien käytäntöjen
toteuttamiselle mukaan lukien rahoituskehys,
voidaan tunnistaa hyviä käytäntöjä ja siirtää niitä
muihin ympäristöihin. Tämä auttaa välttämään
ikäviä, aikaa vieviä ja kalliita virheitä. Se
hyödyttää myös nuoria heikommassa asemassa
olevia henkilöitä. He saavat tietoa ja kokemusta
Euroopassa saatavilla olevista innovatiivisista
käytännöistä, joilla tuetaan heidän pääsyään
työmarkkinoille.

Ammattitaitoiset vapaaehtoiset, joilla on
huomattavan pitkä kokemus eri ammateista,
ovat siksi yhdistäneet voimansa tukeakseen
näitä nuoria. Näin helpotetaan heidän
työllistymistään ja kansalaisaktiivisuuttaaan sekä
vähennetään heikommassa asemassa olevien
nuorten
radikalisoitumisriskiä.
Erilaisista
ammattitaustoista tulevat ammattitaitoiset
vapaaehtoiset voivat työelämän tuntemuksensa
perusteella toimia siltana koulun ja työpaikan
todellisuuden
välillä.
He
jakavat
elämänkokemuksensa, aikansa ja osaamisensa
yksittäiselle avun tarpeessa olevalle nuorelle,
mieluiten henkilökohtaisessa kanssakäymisessä
(kuten VerA:ssa) tai pienelle ryhmälle nuoria.
Tämä tuki voi auttaa lievittämään heikoimmassa
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EvolYou-projektikumppanit

Erilaiset tukipalvelut

Lue lisää EvolYou-kumppaniorganisaatioista
ja niiden toiminnasta vierailemalla heidän
verkkosivuillaan.



Yksilöllinen mentorointi



Yksilöllinen tutorointi



AGIRabcd (Ranska) http://agirabcd.eu



Uraan perehdyttäminen ja neuvonta



CESES (Belgia, Keski-Euroopan Org.)
http://ceses.net



Yrityskäynnit paikan päällä



Harjoittelun järjestäminen



ECTI (Ranska) http://ecti.org





IL (Italia) http://immaginazioneelavoro.it



Nestor
Partners
ry
http://nestorpartners.org

Koulutuksia
itsetuntemuksesta
ja
henkilökohtaisista taidoista, työmarkkinoiden
kontekstista ja todellisuudesta sekä
henkilökohtaisen elämän suunnitelmasta.



OTECI (Ranska) http://oteci.asso.fr



SES (Saksa) http://vera.ses-bonn.de



SECOT (Espanja) http://secot.org



Vol.To (Italia) http://volontariatotorino.it

(Suomi)

“Usein kohderyhmämme nuoret kohtaavat ensimmäistä
kertaa tällaisen tuen”
(OTECI)
“Mentori ei ratkaise ongelmia, vaan auttaa nuorta
ratkaisemaan ongelman itse”
(SES)

Kohderyhmät

“Yleisesti ottaen ensimmäistä kertaa opiskelijat
tiedostavat oman arvonsa”
(SECOT)



Opiskelijat vaikeuksissa



Nuoret ammatillisessa koulutuksessa
Vapaaehtoisten etsiminen

Nuorten mentoroitavien löytäminen


Ammattikoulut



Työvoimakeskukset



Työvoimatoimistot



Paikalliset ja kunnalliset viranomaiset



Kauppa- ja käsityökamarit



Paikallisesti
kohderyhmien
työskentelevät kansalaisjärjestöt



Suusta suuhun mentoroitavilta

kanssa



Uutiskirjeet



Messut ja näyttelyt



Paikallinen ja alueellinen lehdistö



Hyviä esimerkkejä käsitteleviä artikkeleita



Verkkosivustot ja sosiaalinen media



Muiden vanhempien mentoreiden suositus



Yhteydenpito kauppa- ja käsityökamareihin



Rekrytoi vanhempia vapaaehtoisia omasta
organisaatiostasi



Suusta suuhun eläkeläisiltä,
entisiltä työtovereilta ja tutulta
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ystäviltä,

Vakuuta
nuoria





vapaaehtoisia

tukemaan

Mentoreiden kouluttaminen

Seniorien mahdollisuus hyödyntää ja jakaa
työ- ja elämänkokemustaan
Parantaa sukupolvien ja kulttuurien välistä
ymmärrystä
Kyky tavata nuoria erilaisista taustoista ja
oppia luomaan hyviä ihmissuhteita
Mahdollisuus auttaa ratkaisemaan ongelmia,
joita ei voitu ratkaista viranomaisten
rajallisten resurssien vuoksi



Seminaari
uusille
asiantuntijoille
mentoroinnin perustaitojen kehittämiseksi



Eettisten
sääntöjen
noudattamisen
varmistaminen (jos se on virallisesti laadittu)



Kokemusten
jakaminen
asiantuntijoiden kesken



Parhaiden työkalujen ja menetelmien
levittäminen keskustiimistä paikallisille
tiimeille tai päinvastoin



Työkalujen ja menetelmien jakaminen ja
mukauttaminen paikallisten ja kansallisten
tiimien välillä

vanhempien



Mahdollisuuden kehittää omaa osaamistasi
koulutuksen kautta



Mahdollisuus
verkostoitua
kokeneempien mentorien kanssa



Mahdollisuudet oppia ja harjoitella aktiivista
kuuntelua sekä rakentaa luottamusta



Vanhempien
asiantuntija-vapaaehtoisten
täysin / osittain pro bono -työ



Mahdollisuudet avata mielensä ja vapautua
ennakkoluuloista. Henkilökohtainen arvo ei
löydy pelkästään akateemisesta suorituksesta.



Miten
hakea
tukea
hallituksilta/ministeriöiltä erityisohjelmien
ja/tai kiinteiden kustannusten tukemiseen



Urakkatyötä paikallisille viranomaisille ja
yhteistyökumppaneille ei-kaupallisilla hinnoilla



Miten hakea tukea säätiöiltä, yrityssponsoreilta
ja yksityisiltä lahjoittajilta



Tuki kumppaniorganisaatioilta ja yrityksiltä



EU:n varoja yksittäisiin hankkeisiin

muiden
Rahan keräys

“Eläkkeellä olevien ammattiverkostot kutistuvat ja siksi
toimivien verkostojen ylläpitäminen on haastavaa”
(Nestor Partners)
“Mentorin ei tarvitse tietää kaikkea, mutta hänellä on
oltava halu välittää tietämänsä kaikille”
(IL)
“Vapaaehtoisjärjestöjen eläkeläiset ovat valmiita
välittämään tietonsa ja kokemuksensa nuorille luoden
sukupolvien välisen siteen”
(SECOT)

Miten välttää virheitä ja heikkoja
kohtia
Kuten:


Rajallinen rahoitus, epävakaus ja rahoituksen
kestävyys



Tukihankkeiden saatavuus riippuen nykyisestä
rahoituksesta



Masennus molemmin puolin (eläkeläiset ja
nuoret)
8
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Virheelliset
odotukset
siitä,
mitä
seniorimentorit voivat tehdä ja mitä eivät



Puute
vanhemmista
asiantuntijoista/vapaaehtoisista vastaamaan
tuen kysyntään



Kunnioituksen ja arvostuksen puute
yhteiskunnan vanhempia asiantuntijoita
kohtaan



Hallitusten seniori-asiantuntijaorganisaatioiden
tunnustamisen puute



Seniorimentoreiden koulutus ja taidot ovat
riittämättömät



Vaikeuksia mitata aloitteiden vaikutusta

“Vapaaehtoisten asiantuntijajärjestöt ansaitsevat hyvän
tunnustuksen ja hyväksynnän kansallisilta
viranomaisilta ja EU:lta”
(ECTI)
“Oikeiden kumppaniorganisaatioiden löytäminen ja
hyvien suhteiden kehittäminen on
yksi tärkeimmistä haasteista”
(AGIRabcd)
“Kiinteän kumppanuuden rakentaminen muiden
organisaatioiden kanssa, joilla on samat tavoitteet, on
ratkaisevan tärkeää toimintojemme skaalaamisessa ja
siirtämisessä”
(OTECI)
“Suhdeverkostojen luominen voittoa tavoitteleviin
organisaatioihin auttaa seniori vapaaehtoisten
yhdistyksiä toimimaan strukturoitujen projektien
mukaisesti, jotka kestävät pitkään”
(IL)

Verkostoituminen ja vuorovaikutus
sidosryhmien kanssa


Ammatti- ja liike-elämän yhdistykset



Työ-, opetus-, sosiaaliministeriöt jne. ja
niiden paikalliset elimet



Koulut (erityisesti toisen asteen ammatilliset
koulut)



Samoja/päällekkäisiä kohderyhmiä käsittelevät
kansalaisjärjestöt



Kunnat



Yritykset



Lehdistö, media

“Vahvojen suhteiden rakentaminen ammatillisiin
kouluihin/keskuksiin, joiden opettajat ja tutorit ovat
avainasemassa hankkeen kehittämisessä”
(SECOT)
Menestystekijät

Koulut/ammatillinen
koulutus
ja
kansalaisjärjestöt ovat nuorten luonnollisia
kontaktipisteitä. Siksi nämä laitokset ovat
aloitteen
tärkeimmät
tiedon
levittäjät.
Säännöllisen ja intensiivisen kontaktinsa
ansiosta nuoriin he ovat ihanteellinen lähde
ohjaamaan heitä osallistuviin organisaatioihin.



Seniori asiantuntijoiden ja vapaaehtoisten
potentiaali, asiantuntemus ja innostus



Kaikki osapuolet
yhteiseen tehtävään



Matalat pääsyn esteet ja kevyet hallinnolliset
menettelyt nuorille



Nuorelle räätälöityjä lähestymistapoja



Maksuton henkilökohtainen (pääasiassa
mentori-mentoroitava) mentorointi



Joustavuus palveluissa ja ohjelmassa



Yhteistyötä ja tukea asiaankuuluvilta
sidosryhmiltä ja tärkeiltä toteutuskumppaneilta



Halu oppia ja siirtää huippuosaamista
toisiltaan

sitoutuvat
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vahvasti



Yhteiskunnan tunnustus, hyväksyntä ja tuki
sekä sukupolvien välinen ymmärrys



Hyväksyntä
poliittisten
sidosryhmien
taholta kaikilla asiaankuuluvilla tasoilla
(kunnallinen,
paikallinen,
alueellinen,
kansallinen, EU)



projektikonsortion
ulkopuolella.


sisällä

ja

sen

Hankekumppaneiden
toteuttamien
aloitteiden
toteuttamisen
tärkeimmät
menestystekijät on tunnistettu seuraavasti:
o Asiaankuuluvien sidosryhmien yhteistyö
ja tuki

Tehokas promootio EU:n tasolla, vahva
sitoutuminen eurooppalaiseen yhteistyöhön

o Hyvä yhteistyö kumppaneiden kanssa,
jotka ovat tärkeitä toteutuksen kannalta



6 Euroopan maata

o Tunnustaminen
ja
hyväksyminen
yhteiskunnassa (olennaiset ryhmät ja
laajempi yhteiskunta)



9 kumppaniorganisaatiota (1 Belgiassa, 1
Suomessa, 3 Ranskassa, 1 Saksassa, 2
Italiassa ja 1 Espanjassa)

o Senioriasiantuntijoiden ja vapaaehtoisten
potentiaalin,
asiantuntemuksen
ja
innostuksen hyödyntäminen

Suomi

12 mentoria/22 mentoroitavaa

o Kaikkien osapuolten korkea sitoutuminen,
pyrkimys yhteiseen tehtävään

Ranska

60 mentoria/70 mentoroitavaa

Italia

13 mentoria/40 mentoroitavaa

EvolYou-konsortio lukuina

Espanja



o Rajoitettu rahoitus

5 mentoria/55 mentoroitavaa

o Masennus/turhautuminen molemmin
puolin (eläkeläiset ja nuoret)

Tilanne: 31. lokakuuta 2021



Ajettujen aloitteiden toteuttamisen tärkeimmät
epäonnistumistekijät on tunnistettu seuraavasti:

o Pula johtavista asiantuntijoista/vapaaehtoisista
vastaamaan tuen kysyntään

4
kumppanitestaajaa
yhtä
monessa
Euroopan maassa (1 Suomessa, 1 Ranskassa
2 muuta apuna, 1 Italiassa ja 1 Espanjassa)

Parhaiden käytäntöjen kokoelman
yhteenveto


Hankekumppanit toteuttavat laajasti erilaisia
toimenpiteitä kohderyhmiensä tukemiseksi.
Mentorointi on tunnistettu hankekonsortion
aloitteiden keskeiseksi yhteiseksi osaksi.



Kaikki kumppanit pitävät toimintaansa
toteutuksesta saatujen kokemusten perusteella
siirrettävänä ja skaalautuvana. Tietyt
yksityiskohdat ovat tietysti otettava huomioon.
Tämä mahdollistaa kokemustenvaihdon
tärkeyden ja merkityksen EvolYou-
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Ehdotuksia poliittisille päättäjille
Davide Prette (Vol.To, Italia)
Enrico Gennaro, Monica Michelis (Vol.To, Italia)
Patrizia Andreello (IL, Italia)
Carmen Alemán, Doris Bandin (SECOT, Espanja)
François Routhe, Gilles Moutardier (OTECI, Ranska)
Jean-Pierre Dauphin, Pierre Reynard (ECTI, Ranska)
Jean-Claude Vebret, Elisabeth Gauthier (AGIRabcd, Ranska)
Tapani Kultaranta (Nestor Partners, Suomi)
Jacques van Egten, Joachim Fronia (CESES, Belgia)
Bernd Tuchen (SES, Saksa)
Asiasanat: nuorten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen, työllisyyspolitiikka, sukupolvien välistä
oppimista koskevat politiikat, sosiaalisten vaikutusten arviointi, vapaaehtoistyö, aktiivinen ikääntyminen,
sukupolvien välinen mentorointi, henkilökohtainen mentorointi
valintoihin edistämisessä. NEET1 -järjestelmän
mukaisesti edistetään aktiivista kansalaisuutta,
nuorisojohtajuutta ja maahanmuuttajataustaisten
nuorten kotoutumisen helpottamista.

EvolYou-mentorointimetodologian kehitystä
on viime aikoina testattu Suomessa, Ranskassa,
Italiassa ja Espanjassa. Ohjelma perustuu erittäin
menestyneeseen
saksalaiseen
parhaiden
käytäntöjen ohjelmaan VerA. Uskotaan vahvasti,
että vaikuttaminen olisi mahdollista muuttamalla
politiikkaa eurooppalaisella, mutta myös
kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla.
Siksi koko EvolYou-konsortio haluaa esittää
seuraavat suositukset Euroopan komission
asiantuntijoille, Euroopan unionin neuvoston
edustajille, Euroopan parlamentin jäsenille ja
Euroopan talous- ja sosiaalikomitean edustajille, ja
myös ministereille ja kansallisten parlamenttien,
aluekokousten tai kuntaneuvostojen valtuutetuille.

Näistä suosituksista voivat saada inspiraatiota
nuorten voimaannuttamisen kanssa tekemisissä
olevat päättäjät sekä ne, jotka käsittelevät
vapaaehtoistyön edistämistä ja ikääntyneiden aktiivista
roolia yhteiskuntaa vahvistavana välineenä.
Viestintä on tärkein työkalu vanhempien
mentorien
ja
nuorten
mentoroitavien
sitouttamisessa. Näyttää tarpeelliselta edistää
mentoroinnin merkitystä, Euroopan tasolla
vahvoilla tiedotus- ja viestintäkampanjoilla,
vaikeuksissa olevien nuorten auttamiseksi: usein
yksilöllisiä menetelmiä, kuten EvolYoun
ehdottamat “mentori-mentee tandemit”.

Seuraavat ehdotukset on suunnattu kaikille
päätöksentekijöille,
jotka
–
riippuen
osallistumisasteesta – ovat mukana aktiivisen
työllisyyspolitiikan kannustamisessa ja nuorten
vuorovaikutteisiin ammatillisen koulutuksen

NEET – lyhenne sanoista “Not in Education,
Employment, or Training” [en] (ei koulutuksessa,
työelämässä tai koulutuksessa) – tarkoittaa henkilöä, joka
on työtön ja ei saa koulutusta tai ammatillista koulutusta.
1
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Periaatteessa saksalaisessa VerA-aloitteessa
harjoitettu henkilökohtainen mentorointi on
erittäin onnistunut menetelmä, koska se keskittyy
ihmissuhteisiin. Lisäksi se ei tuhlaa resursseja, vaan
optimoi ne, koska sen toteuttavat vapaaehtoiset.

tyyppinen lähestymistapa saattaa myös vahvistaa
EU:n aktiivista ikääntymistä koskevia ohjelmia.
Mentoriksi tulevat seniorit tuntevat edelleen
olevansa mukana yhteiskunnassa. He käyvät
avointa dialogia nuorten kanssa, joiden kanssa
kohtaavat jatkuvasti yhteiskunnallisia haasteita,
kyseenalaistavat itseään ja oppivat uutta. He
ymmärtävät, että he voivat todella edistää
neuvoillaan henkilön elämän parantamista ja
tämä tekijä antaa heille suurta tyydytystä. Näin
he voivat saada konkreettista etua yleiseen
psykofyysiseen terveyteensä.

Kun
otetaan
huomioon
tandemmentorointiohjelmien takaamat säästöt ja
tehokkuus, on tärkeää osoittaa enemmän varoja
ohjelmien vahvistamiseksi ja lujittamiseksi. Varoja
on saatavissa esimerkiksi “Next Generation EU”
-ohjelmasta tai luomalla erityisiä ehdotuspyyntöjä ja
rahoituslinjoja, jotka on omistettu tähän tarkoitukseen
olemassa olevien ohjelmien, kuten Erasmus+
tai European Solidarity Corps, puitteissa.

Lopuksi kahdella tekijällä on keskeinen
merkitys sukupolvien välisen mentoroinnin
tulevaisuudessa: ensinnäkin on mahdollisuus
mitata ja arvioida selkeästi tämän alan
hankkeiden sosiaaliset vaikutukset. Tällöin
voidaan osoittaa määrällisten ja laadullisten
tietojen avulla mitä nämä aloitteet (ja erityisesti
parhaat niistä) voivat tuoda yhteiskuntaan,
erityisesti
Euroopan
nuorisoyhteisöön.
Toiseksi kyetään stimuloimaan yhdistysten
yhteistoimintaa
mentorointipolkujen
kehittämisessä, jotta mahdollisimman monet
alueen sidosryhmät voivat osallistua aktiivisesti alan
uusien aloitteiden suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Vanhempien mentoreiden ja nuorten
mentoroitavien välille muodostuva suhde voi
auttaa jälkimmäisiä tunnistamaan helpommin
pehmeät taitonsa, joita ei voi oppia muodollisia
polkuja (esim. koulu ja työ), vaan arjen
elämäntilanteiden kautta. Nämä pehmeät taidot,
joita nuoret eivät usein edes ymmärrä
omaavansa, voivat kuitenkin antaa heille
paremmat mahdollisuudet työnhakuun. Tästä
syystä sukupolvien välisen mentoroinnin
ehdottaminen käytettäväksi menetelmäksi
vahvistaa epävirallista- ja arkioppimista sekä
osaamista ja voisi olla toinen inspiraation lähde.

Yhteiskunnallisten vaikutusten arviointi on
itse asiassa yhä enenevässä määrin välttämätön
edellytys sille, miten erottuvat muista ja että
arvioijat hyväksyvät ja rahoittavat niitä. Se on
kuitenkin myös tärkeä työkalu niille, jotka
omistautuvat suunnitteluhankkeille, jotta he
ymmärtäisivät paremmin, ovatko heidän
tekemänsä ehdotukset omaperäisiä, toteutettavissa
olevia, hyödyllisiä yhteiskunnalle ja kestäviä pitkällä
aikavälillä. Yhteisen kehittämisen käytännöistä on
nyt tullut laajalle levinnyt työskentelytapa. Niillä
edistetään useiden aiheiden ideointia ja vältetään
esitettyjen ehdotusten niukkaa innovointia.
Mentorointipalvelujen tarjoajien on myös otettava
tämä uusi toimintatapa käyttöön. Tietoisuuden
lisääminen ja asteittainen siirtyminen näihin kahteen
malliin on kiistatta sopiva niille, jotka kehittävät tätä
sukupolvien välistä oppimispolitiikkaa.

Huolimatta siitä, että sukupolvien välinen
mentorointi on väline, jota toteutetaan
pääasiassa epävirallisella tavalla ja usein eiinstitutionalisoiduissa ympäristöissä. Sukupolvien
välisellä mentoroinnilla on kuitenkin se, mitä
tarvitaan, jotta siitä tulee laajalle levinnyt
käytäntö kouluissa kaikkialla Euroopassa. Siitä
voi tulla väline, joka kannustaa koulunsa loppua
lähestyviä nuoria tehokkaampaan perehtymiseen
koulutukseen ja tutkinnon jälkeiseen työhön.
Palkaton vapaaehtoistyön tuomaa lisäarvoa
ei tällä alalla pidä hukata, vaan päinvastoin
tukea ja kannustaa entisestään, jottei hukattaisi
uransa lopussa tai jo eläkkeellä olevilla
ammattilaisilla olevaa valtavaa osaamista. Tämän
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Lyhenteet
AGIRabcd “Association Générale des Intervenants Retraités, Actions de
Bénévoles pour la Coopération et le Développement”, Pariisi, Ranska
CESES “Confederation of European Senior Expert Service”, Brysseli, Belgia
ECTI “Échanges et Consultations Techniques Internationaux”, Pariisi, Ranska
EvolYou “European senior Volunteering through mentoring for the social
inclusion of Young people in difficulties”. Erasmus+ projekti nro 2019-1IT01-KA202-007472.
your future in tandem,
you!
design your futureDesign
in tandem,
evolveevolve
you!
EvolYou!
EvolYou!
IL “Immaginazione e Lavoro”, Torino, Italia
INAPP “Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche”.
Kansallinen toimisto, joka hallinnoi Erasmus+-ohjelmaa Italiassa ammatillisen
koulutuksen alalla.
ORA “Objectif Réussir Apprentissage”. Ranskalainen EvolYou pilotti testi.
OTECI “Organisation pour la Transmission des Expertises et Compétences
Intergénérationnelle”, Pariisi, Ranska
SECOT “Seniors Españoles para la Cooperación Técnica”, Madrid, Espanja
SES “Senior Experten Service”, Bonn, Saksa
VerA “Verhinderung von Ausbildungsabbrüchen” (opintojen keskeyttämisen
ehkäiseminen). SES:n kansallinen aloite.
Vol.To “Volontariato Torino”, Torino, Italia
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Verkkosivustot
AGIRabcd Ranska

http://agirabcd.eu

CESES Belgia

http://ceses.net

ECTI Ranska

http://ecti.org

Erasmus+

http://erasmus-plus.ec.europa.eu

EvolYou

http://evolyouproject.eu
http://facebook.com/evolyouproject
http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/projects/eplus-project-details/#project/20191-IT01-KA202-007472

IL Italia

http://immaginazioneelavoro.it

INAPP Italia

http://inapp.org
http://facebook.com/inapp.org
http://facebook.com/erasmusplusinapp

Nestor Partners Suomi

http://nestorpartners.org

ORA Ranska

http://objectifreussirapprentissage.fr
http://facebook.com/objectifreussirapprentissage

OTECI Ranska

http://oteci.asso.fr

SECOT Espanja

http://secot.org

SES Saksa

http://ses-bonn.de

VerA Saksa

http://vera.ses-bonn.de

Vol.To Italia

http://volontariatotorino.it
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Lisenssi
Tämä julkaisu on “Free Cultural Work”, joka on lisensoitu CC BY-SA 4.0
Creative

Commons

Attribution-ShareAlike

4.0

International

(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) – joten sen jäljentäminen,
jakelu ja levittäminen on hyväksytty.
Voit vapaasti:


Jaa – kopioi ja jaa materiaalia missä tahansa välineessä tai muodossa;



Mukauta – sekoita uudelleen, muunna ja rakenna materiaali mihin tahansa
tarkoitukseen, jopa kaupalliseen tarkoitukseen.

Lisenssinantaja ei voi peruuttaa näitä vapauksia niin kauan kuin noudatat
lisenssiehtoja.
Seuraavilla ehdoilla:


Nimeäminen ➞ Sinun on annettava asianmukainen maininta, annettava
linkki lisenssiin ja ilmoitettava, jos muutoksia on tehty. Voit tehdä sen millä
tahansa järkevällä tavalla, mutta et millään tavalla, joka viittaa siihen, että
lisenssinantaja tukee sinua tai käyttöäsi.



ShareAlike ➞ Jos remiksaat, muunnat tai rakennat materiaalia, sinun on
jaettava lahjoituksesi samalla lisenssillä kuin alkuperäinen.



Ei lisärajoituksia ➞ Et saa soveltaa laillisia ehtoja tai teknisiä toimenpiteitä,
jotka laillisesti rajoittavat muita tekemästä mitään lisenssin sallimaa.
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Vastuuvapauslauseke
Euroopan Komissio tuki tämän julkaisun tuottamiseen ei tarkoita sitä, että
sisältö, joka kuvastaa pelkästään tekijöiden näkemyksiä, saa kannatusta, eikä
Komissiota voida saattaa vastuuseen niiden sisältämien tietojen mahdollisesta
käytöstä.
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design your future in tandem, evolve you!
EvolYou!

Co-funded by the
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