Nuorten naisten johtajuuskoulun kehittämishanke
(2020-2021)
Loppuraportti
YWCA eli NNKY on kansainvälinen, ekumeeninen ja monikulttuurinen naisten ja tyttöjen liike, joka
toimii yli 100 maassa. Se rakentaa yhdenvertaista, oikeudenmukaista ja välittävää yhteiskuntaa,
jossa kaikkien on turvallista elää ja toimia. Erityisenä painopisteenä koko maailmanlaajuisessa
liikkeessä on tällä hetkellä toiminnan kehittäminen tyttöjen ja nuorten naisten johtajuuden
vahvistamiseksi.
Helsingin NNKY sääntöjensä mukaisesti kehittää ja lisää naisten ja tyttöjen yhteisvoimaa ja
johtajuutta, jotta täydet ihmisoikeudet, hyvinvointi, turvallisuus, vapaus, oikeudenmukaisuus ja
rauha voidaan taata kaikille ihmisille.
Helsingin NNKY:ssä olemme pohtineet pitkään, miten saisimme nuoria naisia enemmän
toimintaamme mukaan ja Nuorten naisten johtajuuskoulumme on vastaus tähän.
Helsingin NNKY:n käynnistämä Nuorten naisten johtajuuskoulun kehittämishanke toimi vuosina
2020-2021 Aluehallintoviraston myöntämällä valtionavustuksella nuorisoalan paikallisen ja
alueellisen toiminnan kehittämiseksi. Hankkeen tarkoitus on vahvistaa nuorten naisten
työelämätaitoja, työllistymistä, johtajuutta ja sosiaalista pääomaa. Hanke on kohdennettu 16-29vuotiaille tytöille ja naisille. Erityisenä painopistealueena on Vuosaaren alue, jossa toimintaa on
toteutettu Vuosaaren lukiossa Nuorten naisten johtajuuskurssina.
Nuorten naisten johtajuuskoulussa johtajuus ymmärretään laaja-alaisesti yhtä lailla tyttöjen ja
naisten oman elämän johtajuutena kuin myös johtajuutena vapaa-ajassa ja työelämässä.
Tavoitteena on tyttöjen ja naisten voimaannuttaminen sekä
yhdenvertaisuuden edistäminen, jotta tytöt ja naiset voivat
käyttää täyttä potentiaaliaan ja kykyjään itsensä, perheidensä ja
yhteiskunnan hyödyksi. Taustalla on maailmanlaajuisen YWCA
Leadership toiminnan periaatteet.
Nuorten naisten johtajuuskoulun kehittämishankkeen
kokonaisuutta koordinoi yhdistyksen toiminnanjohtaja Leena
Vilkka yhteistyössä hankkeen ohjausryhmän kanssa.
Ohjausryhmään kuuluivat Leena Vilkan lisäksi Helsingin NNKY:n
puheenjohtaja Jonna Hällström sekä Susanna Kuusisto, Katri
Jussila ja Laura Tiitu.
Hankkeessa työskenteli syksyllä 2020 Katri van Wensen,
keväällä 2021 Nada Ali ja Marika Nurminen, kesällä ja syksyllä
2021 Marika Nurminen, Wilma Tallgren ja Susanna Vilkka.

Kokeillut toimintamuodot
Oppilaitoskurssit
Yrittäjyys Workshop ja CVtutorointi
Johtajuuskoulutukset 2-4 pv
Viikonloppukoulutus
Tulevaisuuden yrittäjämimmittapahtuma
NNJK-verkkokurssi
Yhteensä
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Johtajuuskoulun kehittämishankkeessa luotiin erilaisia toimintamuotoja ja toimintatapoja

Toteutimme yhden Yrittäjyys Workshopin, jonka ohjasi Aicha Manai (Suomen Yrittäjät ry /nuoret
yrittäjät). Työpajaan kuului lyhyt info Suomen Yrittäjistä, lukuja nuorten yrittäjien osuudesta ja
tietoa yrittäjyyden eri muodoista. Osallistujat tekivät kutsumuskartan, jakoivat toiselleen omat
yritysideansa ja tekivät ensimmäisen pitchauksensa eli esittivät hissipuheen (minuutin
kestoisen puheen itsestään ja yritysideastaan).
Kokeilimme myös CV-työpajoja, joissa tutorointi tapahtui Zoomissa etäyhteyksillä. Tapaamiset
kestivät 15-30 minuuttia ja ne pidettiin kahden kesken, ohjaajan ja nuoren kanssa.
Tapaamisissa hiottiin CV:tä, annettiin työkaluja CV:en tekemiseen sekä käyty läpi eri vinkkejä
työnhakuun liittyen. Osallistujat olivat maahanmuuttajataustaisia, jonka takia tapaamisissa
keskityttiin osallistujien toiveiden mukaisesti suomen kielioppiin sekä Suomen työkulttuuriin ja
työnhakuun.
Järjestimme yhden isomman seminaari/työpaja-luontoisen
iltatapahtuman Tulevaisuuden yrittäjämimmit Hotelli Helkassa
2.12.2021. Siihen osallistui 26 nuorta naista. Vierailevina puhujina ja
työpajojen pitäjinä olivat Anna Abrahamsson, Eira Hovi ja Susanna
Vilkman, jotka kaikki edustivat yrittäjyyttä ja kertoivat myös oman
kiehtovan uratarinansa.
Ihanan inspiroiva ja mahtava tapahtuma! Iso kiitos!
Oli ihanaa saada upeita naisyrittäjiä kertomaan osaamisestaan. Kiitos paljon! Sai
paljon uutta inspiraatiota eri näkökulmista!!
Oli todella rohkaiseva ja ihana tilaisuus näin nuorena aiheesta kiinnostuneena.

Nuorten naisten johtajuuskoulun kehittämishankkeessa luotiin myös
NNJK-mentorointimalli, jota testattiin syksyllä kahden mentori/NNJKoppija -parin avulla. Tästä kerrotaan enemmän raportin loppupuolella.

Johtajuuskurssit oppilaitoksissa
Kehittämishankkeessa järjestettiin kolme nuorten naisten johtajuuden kurssia lukiossa ja kaksi
ammattiopistossa. Yhteistyökumppaneiksi saatiin Vuosaaren lukio, jossa yhteyshenkilönä toimi vs.
rehtori Pekka Lepistö sekä Stadin ammattiopisto, jossa yhteyshenkilönä kurssilla toimi lehtori Sofia
Silfvast.

Kurssien läpileikkaavana teemana oli nainen työelämässä ja johtajuudessa.
Kursseilla kävi vierailijoita puhumassa opiskelijoille työelämätaidoista,
johtajuudesta sekä yritysmaailmasta.
Kurssien teemoja olivat
•
•
•
•
•

Ryhmäytyminen, unelmat ja tavoitteet: minä ja johtajuus
Motivaatio, epäonnistuminen
Tunnetaidot, vuorovaikutus, kommunikaatio
Tavoitteiden asettaminen, itsensä johtaminen
CV:n tekeminen

•
•
•
•
•

Työnhaku, työhaastattelusimulaatiot
Omat vahvuudet ja persoonallisuustyypit
Sisäinen puhe, itsemyötätunto
Yrittäjyys, naiset yrittäjinä (Helsingin yrittäjänaisten puheenjohtaja Jaana Koskinen)
Kansainvälisyys – opiskelu, työskentely ja vapaaehtoistyö ulkomailla

• Kestävä kehitys, ympäristönsuojelu ja kiertotalous
• Naiseus ja naisten oikeudet

Oppitunnit tarjosivat nuorille tukea itsensä, omien voimavarojen, tavoitteiden ja mahdollisuuksien
pohtimiseen sekä vahvistamiseen. Pääpainopiste oli työelämään valmistautumisessa ja tätä
harjoiteltiin konkreettinen tehtävien kuten työhaastattelusimulaation avulla. Osallistujilta kysyttiin
toiveita kurssille ja heillä oli mahdollisuus vaikuttaa kurssin teemoihin tai toimintatapoihin.
Lukion kurssin sisällössä otettiin huomioon opiskelijoiden ikä sekä vielä vähäinen työkokemus.
Painotus oli hankkeen tavoitteiden mukaisesti työelämätaitojen lisäksi omien voimavarojen ja
itsensä johtamisen kehittämisessä. Opiskelijat saivat kurssista opintopisteitä, mikä motivoi heitä
osallistumaan.
Stadin ammattiopiston opiskelijat olivat jo enemmän työelämään suuntautuneita, osa jo
valmistumisvaiheessa. Osallistujat olivat kampaamo-, kosmetologi-, hius- ja vaatetusalan
opiskelijoita. Ammattiopiston kurssin opiskelijoilla oli myös enemmän kiinnostusta yrittäjyyteen.
Johtajuuskurssi saatiin sisällytettyä opiston vapaavalintaisiin työelämäopintoihin.
Kursseista ei järjestetty koetta, vaan suoritustapana oli osallistuminen ja työskenteleminen
tunneilla. Kurssien päätteeksi osallistujilta kerättiin kyselylomakkeella palautetta kurssista, sen
teemoista ja toteutuksesta. Saadun palautteen mukaan osallistujat pitivät kurssin teemoja
monipuolisina ja kiinnostavina. Kiinnostavimpia teemoja osallistujien mielestä olivat CV:n
tekeminen, kansainvälisyys, työelämä ja yrittäjyys, naiseus sekä työhaastattelusimulaatiot.
Palautteissa osallistujat kertoivat oppineensa kurssilla muun muassa omista vahvuuksistaan,
tavoitteiden asettamisesta ja itsensä kehittämisestä sekä työelämästä ja työnhakemisesta.
Osallistuminen ja mielipiteiden jakaminen kurssilla oli koettu helpoksi, kurssien ohjaajat mukaviksi
ja selkeiksi. Kurssilta olisi toivottu vähemmän perusasioiden kertaamista ja enemmän työelämään
liittyvää sisältöä ja keskusteluja. Kaikkinensa osallistujat kokivat kurssin vastanneen heidän
odotuksiaan.
Kurssista oli minulle apua yksityiselämän järjestelyissä ja hyviä vinkkejä tulevaisuutta varten.
Tykkäsin vierailijoiden urakertomuksista.
Minusta kurssi oli hyvä ja ytimekäs. Kiitos kurssista!

Olen kiitollinen kurssista, josta opin paljon, se auttoi minua ohjaamaan polkuni elämässäni, joten kiitos paljon.

Nuorten naisten johtajuuskoulun kehittämishankkeessa syntyi Marika Nurmisen opinnäytetyö
(yhteisöpedagogin opinnot, AMK) Vuosaaren kurssista. Opinnäyte Nuorten naisten johtajuus -

kurssi, Nuorten naisten käsityksiä omista vahvuuksistaan, pystyvyydestään sekä
mahdollisuuksistaan vaikuttaa omaan koulutus- ja työuraan käsitteli kattavasti osallistujien
kokemuksia sekä sisälsi myös laajan teoriaosuuden.

Nurmisen johtopäätöksenä oli, että lukiolaiset hyötyvät omien vahvuuksiensa ja
mahdollisuuksiensa kartoittamisesta sekä työelämätaitojen oppimisesta turvallisessa ja
kannustavassa ilmapiirissä. Marika Nurminen toimi Helsingin NNKY:n harjoittelijana ja myös
työntekijänä Nuorten naisten johtajuuskoulun kehittämishankkeessa ja vastasi oppilaitoskurssien
suunnittelusta ja toteutuksesta.
Oppilaitoksissa järjestetyt kurssit ovat ilman muuta jatkossakin mukana Nuorten naisten
johtajuuskoulun ohjelmassamme. Ne tavoittavat hyvin nuoria naisia ja oppilaitokset kokevat
kurssien täydentävän hyvin omaan opetustaan.
Syksyn 2020 oppilaitoskurssilla aktiivisia osallistujia 6, osallistumiskertoja yhteensä 72
Kevään 2021 oppilaitoskursseilla aktiivisia osallistujia 18, osallistumiskertoja yhteensä 163
Syksyn 2021 oppilaitoskursseilla aktiivisia osallistujia 9, osallistumiskertoja yhteensä 93
Yhteensä aktiivisia osallistujia 33, osallistumiskertoja 328 (16-29 -vuotiaita nuoria naisia)

Nuorten naisten johtajuuskoulutukset
Oppilaitoksissa järjestettyjen kurssien lisäksi halusimme kokeilla
erilaisia koulutusmuotoja ja toteutuksia. Toimintaa palkattiin
toteuttamaan opiskelijat Wilma Tallgren ja Susanna Vilkka. He
järjestivät kolme Nuorten naisten johtajuuskoulutusta, kestoltaan
kukin 2-4 päivää. Ideana oli kokeilla eri pituisia koulutuksia,
osallistumisinnokkuutta niihin. Kokeilimme koulutusta, johon sisältyi
yhden yön yöpyminen Hotelli Helkassa tarkoituksena luoda
osallistujien välille syvempää yhteyttä iltaohjelman ja saunomisen
muodossa. Näistä on kerrottu tarkemmin edempänä.
Kokeilimme myös, miten saamme osallistujia viikonlopun kestävään koulutukseen ja millaisella
konseptilla se kannattaa toteuttaa. Viikonlopun koulutus toteutettiin Helsingin kaupungin
Meriharjun luontokeskuksessa. Tästä on kerrottu jäljempänä yksityiskohtaisemmin.
Kaikissa edellä mainituissa koulutuksissa teemoina olivat johtajuustaidot, työelämätaidot, itsensä
kehittäminen ja rohkeus. Ohjelmiin sisältyi verkostoituminen, oman talouden johtaminen,
yrittäjyys, työnhakutaidot sekä palautteen antaminen ja vastaanottaminen. Taitoja opeteltiin
käytännön harjoituksien, keskustelujen sekä erilaisten aktiviteettien kautta. Koulutuksen päätteeksi
osallistujat saivat todistukset koulutuksesta.
Nimestään huolimatta johtajuuskoulumme ei ole tarkoitus olla lainkaan koulumaista. Toimimme
nuorten vapaa-ajalla. Koulutuksissa pilotoitiin erilaisia toimintaympäristöjä tavanomaisen

luokkatilan lisäksi. Veimme osallistujat erilaisiin oppimisympäristöhin mihin he olivat tottuneet.
Yli puolet osallistujista kertoivat, etteivät he olleet aikaisemmin päässeet kokeilemaan
pakohuonepeliä, Megazonea, seikkailupuistoa tai hotellissa majoittumista, missä kaikissa paikoissa
pilotoimme johtajuuskoulutuksia. Johtajuuskoulutus tarjosi monelle nuorelle oppimisen elämyksiä,
joita he eivät olleet vielä välttämättä päässeet muutoin kokemaan. Näin johtajuuskoulutus edisti
nuorten yhdenvertaisuutta ja antoi kokemuksia ja mahdollisuuksia osallistujan taustaoloista
riippumatta.
Johtajuuskoulutuksissa toteutui myös ajatus oppimisesta nuorelta nuorelle. Ohjaajat olivat
itsekin nuoria, 19-vuotiaita ja suunnittelivat ja toteuttivat itsensä näköistä ohjelmaa. Palautteen
perusteella onnistuimme tarjoamaan nuorille johtajuus- ja työelämätaitoja hauskasti, mikä edistää
oppimista.
Hauska ohjelma, ei liian semmone koulumainen et istuttas 3h päiväs kuuntelemas ku te puhutte vaan oli
kivoja praktisia tehtäviä.
Kiitos ihanasta koulutuksesta, kaikkien huomioimisesta ja kivasta kokemuksesta. Inspiroitte ainakin mua tosi
paljon!
Oli ihan sika kivaa ja hyvin käyty asiat läpi ja opetettu!
Muutenkin tällaisia toivoisin, että jatkossa pidettäisiin enemmän. Minulle tämä oli yksi elämän ihanimmista
kokemuksista.

Johtajuuskoulutuksissa päätavoitteina olivat rohkaisu ja inspiroiminen urahaaveisiin sekä
positiivisen kuvan luominen työelämästä ja johtajuudesta. Päämääränä oli tehdä osallistavia ja
käytännönläheisiä harjoituksia, jotta nuoret naiset saisivat konkreettisemman kuvan johtajuudesta
sekä työelämästä.
Nuoret ohjaajat kehittivät hankkeessa myös johtajuuspelin, jossa pääsee kehittämään ja
kokeilemaan käytännössä omia johtajuustaitoja. Johtajuuspeliä pilotoitiin johtajuuskoulutuksissa.
Pelissä osallistujat pääsivät muun muassa harjoittelemaan delegointia, muiden johtamista,
aikatauluttamista, asiakaspalvelua, myyntiä, logosuunnittelua, palautteenantoa, ammattimaisuutta,
tehtävien priorisointia, paineensietokykyä, talouden hallintaa, kriisiviestintää ja ryhmässä
työskentelyä. Osallistujat kilpailivat kahdessa joukkueessa toisiaan vastaan. Pelissä joukkueet
edustivat vaatealan yrityksiä, joissa jokaisella oli oma rooli: toimitusjohtaja, puheenjohtaja,
markkinointipäällikkö, henkilöstöpäällikkö.

Johtajuuspelin pelaamista

Nimi
Ajankohta

Sijainti paikat

Osallistujien ikä
Osallistujamäärä

Nuorten naisten johtajuuskoulutus 1

Nuorten naisten johtajuuskoulutus 2

9-12.6.2021

16-19.6.2021

Klo: ke 16-19, to 16-19, pe 16-yö, la yö-12

Klo: ke 16-19, to 16-19, pe 16-yö, la yö-12

Töölön toimisto, Vestiarium (yritys),
Vanha kirkkopuisto, Amazed Games
Kamppi, Sokos hotel Presidentti

Töölön toimisto, Spalt Pr (yritys),
Amazed Games Kamppi, Sokos hotel
Presidentti

16–19 vuotta

16–18 vuotta

8 (koronarajoituksen sallima
maksimimäärä ohjaajien lisäksi)

8 (koronarajoituksen sallima
maksimimäärä ohjaajien lisäksi)

Johtajuuskoulutusten teemat
Molemmat koulutukset aloitettiin speed dating-tyylisellä tutustumisharjoituksella. Harjoituksessa
kierrettiin viiden eri kysymyspisteen luona aina uuden parin kanssa. Kysymykset olivat: Mitkä ovat
omat tulevaisuuden haaveesi? Onko sinulla omia kokemuksia johtamistilanteista? Oletko koskaan
törmännyt huonoon johtajaan? Mikä tekee johtajasta/esimiehestä huonon? Mitä arvostat hyvässä
johtajassa? Mitkä ovat omat vahvuutesi ja heikkoutesi? Harjoituksen tarkoituksena oli rikkoa jäätä,
tutustua muihin osallistujiin, madaltaa kynnystä osallistua keskusteluihin ja osallistujien ajatuksien
herättely. Harjoitus rentoutti ilmapiiriä sekä loi turvallisen ympäristön syvällisempiinkin
keskusteluihin.
Tutustumisharjoituksen lisäksi johtajuutta pohjustettiin ryhmäkeskusteluilla. Pohjustus lisättiin
ohjelmaan vasta toisessa koulutuksessa, koska aloituksen huomattiin vaativan pidemmän
tutustumisen. Ryhmäkeskustelu madalsi kynnystä osallistua keskusteluihin.
Koulutuksessa käytiin läpi eri persoonallisuustyyppejä DISC-analyysillä. DISC-värien esittelyn
jälkeen osallistujat tekivät henkilökohtaiset testit omilla puhelimillaan. Testi antoi osallistujille
työkaluja itsensä johtamiseen, kehittymiseen ja muiden ihmisten kanssa työskentelyyn.
Osallistujille korostettiin, että testi on leikkimielinen ja vain suuntaa antava eikä koko totuus
osallistujan persoonallisuudesta.
Koulutuksessa käytiin läpi viisi erilaista johtajuustyyliä: empaattinen, autoritäärinen, valmentava,
demokraattinen ja laissez-faire. Tyylit esiteltiin ja ryhmissä keskusteltiin niiden sopivuudesta eri
tilanteissa sekä niiden heikkouksista ja vahvuuksista. Palautekyselyistä ilmeni, etteivät monet
osallistujista olleet kuulleet tyyleistä aikaisemmin. Ohjaajat kehittivät aiheeseen kaksi käytännön
harjoitusta:

Yhdistä lausahdukset eri johtajuustyyleihin
Harjoituksessa osallistujat yhdistivät pareissa erilaisten johtajien lausahduksia
johtamistyyleihin. Esimerkiksi lausahdus “Teette kuten minä käsken”--> autoritäärinen
johtajuustyyli tai “Miten ajattelit päästä tavoitteeseesi?”--> valmentava johtajuustyyli.

Imitaatioharjoitus eri johtajuustyyleistä
Harjoitus suoritettiin neljän hengen ryhmissä. Osallistujilla arvottiin vuorotellen yksi
johtajuustyyli, jota ei kerrottu muille. Tämän jälkeen ohjaaja kertoi tilanteen, jota osallistuja

lähti johtamaan saamallaan johtajuustyylillä. Ryhmän muut osallistujat yrittivät arvata
käytetyn johtajuustyylin. Lopuksi keskusteltiin ryhmän kesken johtamistyylin sopivuudesta
tilanteeseen. Esimerkki tilanteesta: “Olet tekemässä projektia koulussa, jossa yksi henkilö ei
tee tehtäviään kunnolla. Esitä mitä sanoisit tälle henkilölle arvotulla johtajuustyylillä!”
Harjoitukset konkretisoivat erilaiset johtajuustyylit. Imitointiharjoitus haastoi osallistujat
heittäytymään ja poistumaan omalta mukavuusalueeltaan, joka osallistujien omien sanojen
mukaan loi itsevarmuutta ja poisti alkujännitystä. Alla on esitelty kahdeksan johtajuuskoulutuksiin
kehitettyä teemaa.
1. Verkostoituminen ja itsensä markkinointi
TAT Nuorten tulevaisuusraportti -tutkimuksen mukaan tytöt ilmaisevat poikia enemmän
kiinnostusta johtamisrooleihin pohtiessaan omaa työelämää. Silti naisten osuus johtajista on
alhaisempi kuin miesten (THL). Yksi syy tähän on, että miehet ovat tilastollisesti rohkeampia
verkostoitumaan kuin naiset. Tämän takia koulutuksissa painotettiin verkostoitumisen tärkeyttä.
Osallistujat pääsivät hahmottelemaan oman verkostokarttansa paperille. Tämän lisäksi keskusteltiin
keinoista laajentaa omia verkostoja, esimerkiksi LinkedInin käyttäminen, aktiivisuus sosiaalisissa
tilanteissa sekä osallistuminen erilaisiin tapahtumiin ja yhdistystoimintoihin.
Verkostoitumisen lisäksi koulutuksessa nostettiin esiin, että suurin osa Suomessa olevista
työpaikoista ovat piilotyöpaikkoja. Tähän liittyen keskusteltiin itsensä markkinoimisesta ja tehtiin
aiheeseen liittyvä käytännön harjoitus.

Itsensä markkinointi puhelimitse
Osallistujat jakautuivat pareihin ja valitsivat yhden yrityksen. Toinen parista esitti yrityksen
toimitusjohtajaa ja toinen itsensä markkinoijaa. Itsensä markkinoivan tehtävänä oli soittaa
toimitusjohtajalle oikealla puhelimella ja esitellä itsensä ja oman osaamisensa lyhyesti.
Toimitusjohtaja sai esittää omavalintaisia lisäkysymyksiä. Tilanteen oli tarkoitus olla
mahdollisen realistinen. Tämän jälkeen parit vaihtoivat rooleja sekä antoivat palautetta
toisilleen.
Harjoituksen tarkoituksena oli harjoitella oman osaamisensa sanoittamista sekä ymmärtää
puhelinsoittojen tehokkuus työelämässä. Monille osallistujille puhelimessa puhuminen
tuntemattomalle tuntui vieraalta ja jännittävältä. Myös omien
vahvuuksien myyminen tuntui haastavalta. Toimitusjohtajan
rooliin eläytyminen avasi mahdollisuuden päästä tarkastelemaan
työnhakua työnantajan näkökulmasta.
Palautekyselyn kysymyksessä “Opitko koulutuksessa jotain
uutta?” vastasi moni oppineensa verkostoitumisesta enemmän,
ymmärtäneensä verkostoitumisen olevan helppoa sekä
kokeneensa harjoitukset hyödyllisiksi. Esimerkkejä palautteesta:
Kyllä opin. Esimerkiksi johtajuudesta ja verkostoitumisesta mikä tuntui
aika hyödylliseltä jatkoa ajatellen.
Verkostoituminen olikin helpompaa mitä kuvittelin. Ei se olekaan mitään
rakettitiedettä

Osallistujia hahmottelemassa omia verkostokarttojaan

2. Vierailijat
Helsingin NNKY:n puheenjohtaja sekä LähiTapiolassa palvelupäällikkönä toimiva Jonna Hällström
kävi johtajuuskoulutuksissa kertomassa omasta urastaan, työn ja vapaa-ajan tasapainottamisesta
sekä esihenkilötyöstään nuoren naisen näkökulmasta. Hän antoi konkreettisia vinkkejä työelämään
ja tarjosi osallistujille mahdollisuuden kysyä kysymyksiä. Hällströmin vierailu kesti yhden tunnin,
joka todettiin sopivaksi ajaksi. Vierailu sai paljon positiivista palautetta osallistujilta. Moni koki
saneensa inspiraatiota omiin urahaaveisiin sekä rohkeutta tähdätä uralla korkealle.
3. Pakohuonepeli
Koulutuksessa harjoiteltiin ryhmätyö- ja johtamistaitoja pakohuonepelissä. Pakohuonepeliä pelattiin
neljän hengen ryhmissä. Ryhmät jaettiin DISC-persoonallisuustyyppien perusteella. Jokaisesta
ryhmästä valittiin yksi pelin johtaja, jonka tehtävänä oli johtaa työskentelyä pakohuonepelissä.
Pakohuonepeli vahvisti ryhmädynamiikkaa ja taitoja työskennellä erilaisten ihmisten kanssa.
Palautetta pakohuonepelistä:
Pakohuone ja seikkailupuisto olivat kivoja aktiviteetteja ja myös opettavaisia esimerkiksi ryhmätyötaitojen ja
rohkeuden kannalta.

4. Rohkeus ja johtajuus nuoren naisen näkökulmasta
Koulutuksien tavoitteena oli kasvattaa osallistujien rohkeutta elämän kaikissa osa alueissa.
Osallistujat pääsivät keskustelemaan puolen tunnin ajan apunaan erilaisia kysymyksiä aiheeseen
liittyen: Oletko poistunut omalta mukavuusalueeltasi tässä koulutuksessa, miten? Onko sinulla
jäänyt jokin asia tekemättä, koska pelkäsit? Koetko, että naisena olisi helpompaa/vaikeampaa
saada itsesi kuulluksi? Oletko koskaan kokenut, ettei sinua ole kuunneltu tai mielipiteitäsi
arvostettu? Mistä uskot sen johtuneen?
Osallistujat kokivat keskustelun voimaannuttavaksi. Moni kertoi samaistuneensa muiden
osallistujien kokemuksiin. Tehtävä sopii mainiosti koulutukseen, mutta vaatii ohjaajilta vahvaa
osallistumista, heittäytymistä ja keskustelun eteenpäin viemistä.
5. Palautteen antaminen ja vastaanottaminen
Koulutuksissa käsiteltiin palautteen antamisen ja vastaanottamisen tärkeydestä kaikenlaisissa
johtamistilanteissa. Palautteen antamisesta ja vastaanottamisesta keskusteltiin osallistujien
kokemuksien kautta. Koulutuksien lopuksi tehtiin palautteenantoharjoitus.

Selän takana hyvän puhuminen
Osallistujat saivat yksitellen istua tuolille selkä vastaan muita osallistujia. Osallistujat ja
ohjaajat puhuivat minuutin ajan tuolissa istuvasta henkilöstä hyvää.
Selän takana puhuminen -harjoitus oli kaikille positiivinen ja itsevarmuutta kasvattava kokemus.
Tehtävä sopii koulutuksen päättämiseksi, jolloin osallistujat ovat jo ehtineet tutustua toisiinsa.
Palautetta harjoituksesta:
Oli voimaannuttavaa kuulla itsestä näin paljon positiivisia juttuja
Se selän takana puhumisesta tuli todella hyvä fiilis ja voimaannuttava. Ja siihen oli minusta hyvä ja ihana
lopettaa.

6. Yritysvierailu
Nuorten naisten johtajuuskoulutuksissa käytiin yritysvierailulla Vestiarium-vaateliikkeessä.
Toimitusjohtaja kertoi yrityksestään ja vaatealalla yrittäjänä olemisesta. Yritys valittiin, koska
vaateala ja muoti kiinnostavat yleisesti monia nuoria naisia. Yritys valikoitui myös sen
ympäristöystävällisten arvojen perusteella.
Toinen yritysvierailu tehtiin Helsingin Spalt PR:n toimistolle. Maajohtaja Siru Palmroos kertoi
omasta urastaan, reitistään nykyisiin työtehtäviinsä sekä yrityksen toiminnasta. Yritys valittiin,
koska heidän tiedettiin pitävän SHE-E-O podcastia, jonka tavoitteena on tuoda esiin naisten
vaikuttavia uratarinoita. Palmroos rohkaisikin nuoria naisia omien unelmiensa tavoitteluun. Hän
kertoi Spalt PR:n rekrytoivan jatkuvasti nuoria opiskelijoita harjoitteluihin ja kannusti koulutukseen
osallistuneita olemaan rohkeasti yhteydessä häneen, jos markkinointi ja tapahtumatuotanto
kiinnostavat. Yksi osallistujista oli koulutuksen jälkeen yhteydessä yritykseen. Moni osallistujista
koki yrityksen tarinan inspiroivaksi ja rohkaisevaksi.
7. Yrittäjyys
Monella osallistujalla oli haaveena oman yrityksen perustaminen, jonka takia yrittäminen nostettiin
esiin koulutuksissa. Ohjaaja kertoi oman yrityksensä perustamisesta ja yrityksen tulevaisuuden
visioista. Yrittäjyysohjelmanumerossa painotettiin aloittamisen tärkeyttä ja yrittäjyyttä johtajuuden
näkökulmasta. Yrittäjyysohjelma sisälsi kaksi harjoitusta:

Eri yhtiömuotojen esittäminen
Osallistujat saivat pareittain valita yhden yhtiömuodon (kevytyrittäjyys, toiminimi,
kommandiittiyhtiö tai osakeyhtiö) johon perehdyttiin viiden minuutin ajan. Tämän jälkeen
osallistujat pitivät lyhyen esitelmän yhtiömuodosta.

SWOT-analyysin tai katetuottolaskelman tekeminen
Osallistujat tekivät papereille joko itsestään tai tulevaisuuden yrityksestä SWOT-analyysin
tai pelkistetyn katetuottolaskelman.
Harjoitusten tarkoituksena oli myös vähentää jännitystä esiintymisestä. SWOT-analyysissä
osallistujat kartoittivat omaa osaamistaan ja sen tarjoamia mahdollisuuksia työelämässä. Osa
osallistujista teki katetuottolaskelman, joka avarsi heille yrityksen erilaisia kustannuksia.
Osallistujien palautetta ohjelmasta:
Opin yrittäjyydestä sen mitä se oikeasti vaatii ja itsestäni paljon uutta
Oli inspiroivaa kuulla ohjaajan omasta yrityksestä ja siitä että se oli perustettu nuoresta iästä huolimatta

8. Oman talouden johtaminen ja sijoittaminen
Osana itsensä johtamista, koulutuksessa käsiteltiin omaa talouden johtamista sekä sijoittamista.
Tarkoituksena oli saada osallistujat kiinnostumaan omasta taloudesta, antaa sijoittamisesta
käytännönläheinen kuva ja rohkaista sen aloittamiseen. Ohjelma aloitettiin keskustelemalla siitä,
miksi oman talouden johtaminen on tärkeää. Tämän lisäksi käytiin läpi sijoittamisen perusteita
esimerkiksi sijoittamisen eri muotoja ja korkoa korolle ilmiö. Osallistujille näytettiin käytännössä,
miten sijoittamisen voi aloittaa. Ohjelmassa näytettiin myös esimerkki siitä, kuinka ohjaaja on itse
aloittanut sijoittamisen. Ohjelmaan kuului esityksen, keskustelun ja yhteisen sijoituslaskelman
tekemisen lisäksi yksi käytännön harjoitus.

Oman taloudellisen tavoitteen saavuttaminen
Jokainen osallistuja mietti itselleen yhden tavoitteen, esimerkiksi asunnon ostaminen,
maailmanympärysmatka tai oman yrityksen perustaminen. Tämän jälkeen osallistujat
pohtivat kuinka paljon rahaa he tarvitsevat tavoitteen saavuttamiseen sekä kuinka paljon
he realistisesti ajatellen pystyisivät sijoittamaan kuukaudessa. Osallistujat avasivat
sijoittajat.fi sijoituslaskurin ja laskivat kuinka kauan heillä menisi tavoitteen saavuttamiseen
sijoittamalla rahastoon, jossa on 7 % vuosituottoennuste.
Osallistujat olivat ohjelman aikana aktiivisia ja kysyivät paljon kysymyksiä aiheeseen liittyen. Moni
kertoi ohjelman jälkeen oppineensa uutta sijoittamisesta ja haluavansa aloittaa sijoittamisen.
Keskusteluissa nousi esiin myös sijoittamisen eettisyys ja miten kukin voi sijoittaa oman
arvomaailmansa mukaisesti.
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Nuorten naisten kolmas johtajuuskoulutus oli kaksi päivää lyhyempi kuin edeltävät. Ohjelmaa
tiivistettiin ja mukautettiin koulutukseen sopivaksi. Yrittäjyys, yritysvierailu sekä johtajuuspeli
karsittiin ohjelmasta. Muuten toimivaksi todettu ohjelma pysyi samana. Koulutukseen lisättiin
Seikkailupuisto, jossa osallistujat pääsivät harjoittelemaan itsensä voittamista ja omalta
mukavuusalueelta poistumista. Monille osallistujille kokemus oli ainutlaatuinen ja antoi rohkeutta.
Nuorten naisten johtajuuskoulun kehittämishankkeessa testattiin eri pituisia koulutuksia.
Kaikki todettiin toimiviksi. Neljän päivän
koulutuksissa ryhmän välinen luottamus kasvoi
suuremmaksi. Suurimpina tekijöinä olivat
koulutuksen pituus ja myös hotellissa vietetty
yhteinen vapaa-aika (sauna ja uinti). Kahden
päivän koulutuksen sisältöä jouduttiin
rajaamaan. Näin ollen neljän päivän
koulutukset olivat kattavampia. Kahden päivän
koulutuksessa ei voitu tehdä esimerkiksi selän
takana hyvän puhuminen -harjoitusta, koska
osallistujat eivät olleet kerenneet tutustua
tarpeeksi toisiinsa.

Palautekyselystä tuli ilmi, että moni koki käytännön tehtävien rohkaisseen heittäytymään ja
kokeilemaan uusia asioita. Pienien ryhmäkokojen ansiosta ohjaajat pystyivät huomioimaan ja
tukemaan yksilöitä. Tämä kasvatti luottamusta ohjaajien ja osallistujien välillä, joka mahdollisti
sen, että osallistujat uskalsivat avata omia henkilökohtaisia haaveita. Ohjaajat pystyivät myös
antamaan jokaisen yksilön omaan urapolkuun räätälöityjä vinkkejä.
Koulutuksissa kaikki osallistujat kokivat oppineensa jotain uutta. Moni sai myös vahvistusta omiin
alulla oleviin ideoihin ja suunnitelmiin. Palautekyselyistä nousivat eniten esiin itsevarmuuden
kasvaminen sekä sosiaalisten taitojen kehittyminen. Osallistujat kertoivat päässeensä koulutuksen
aikana tutustumaan paremmin itseensä, jonka he kokivat hyödyllisemmäksi tulevaisuutensa
kannalta. Koulutuksen harjoitukset kasvattivat monen itseluottamusta ja vähensivät jännitystä
työelämään siirtymisestä.
Nuorten naisten johtajuuskoulun kehittämishankkeessa huomattiin ohjaajien iällä olevan
merkitystä koulutuksien onnistumiseen. Moni osallistujista koki nuoret ohjaajat helposti
lähestyttävinä sekä samaistuttavina. Myös vierailijoiksi sopii mahdollisimman samaistuttavat
henkilöt eli nuoret naiset. Huomioita tehtiin myös palautteen keräämisestä. Palautekyselyjen lisäksi
oli tärkeää pyytää palautetta myös ohjelman aikana. Tämä mahdollisti yksityiskohtaisemman
palautteen sekä tarjosi nuorille mahdollisuuden vaikuttaa koulutuksen sisältöön. Osallistujat kokivat
myös vapaan palautekulttuurin ansiosta saaneensa itsensä kuulluksi ja arvostetuksi.
Koronarajoitusten takia koulutuksiin pystyttiin ottamaan kahdeksan osallistujaa kahden ohjaajan
lisäksi. Pienet ryhmäkoot todettiin toimiviksi. Myös ohjaajien määrä verrattuna osallistujiin toimi
hyvin. Tulevaisuudessa voisi silti kokeilla myös suurempia ryhmiä. Tämä mahdollistaisi suuremmat
ryhmätehtävät sekä osallistujille mahdollisuuden tutustua useampiin erilaisiin ihmisiin.

Meriharjun johtajuuskoulutus -viikonloppu
Sykyllä 2021 pilotoitiin viikonlopun mittaista Nuorten naisten johtajuuskoulutusta, joka toteutettiin
Meriharjun luontotalolla 8-10.10. Teemoina olivat muun muassa johtajuustyylit, oma reitti
johtajuuteen, verkostoituminen, hyvän johtajan ominaisuudet, yrittäjyys sekä palautteen
antaminen ja vastaanottaminen.
Koulutuksissa hyödynnettiin Nuorten naisten johtajuuskoulun verkkokurssia (josta kerrotaan lisää
edempänä). Verkkokurssin videot toimivat osana multimodaalista opetusta. Osallistujat saivat linkin
verkkokurssille, jonka kautta he pystyivät tekemään tehtäviä ja lukemaan verkkokurssin osioita
vapaassa järjestyksessä.

Viikonlopun aikana käytiin Flamingon Megazonessa harjoittelemassa johtajuustaitoja. Siellä
jakauduttiin kahteen ryhmään. Ryhmistä valittiin yksi ryhmänjohtaja, joka sai määrätä ryhmän
strategian. Paikka valittiin, jotta osallistujat pääsisivät testaamaan ja kokemaan eri johtajuustyylien
käyttöä hauskasti ja mieleenpainuvasti. Autoritääristä johtajuutta pääsee harvoin testaamaan,
mutta se on välttämätöntä osata esimerkiksi onnettomuus- tai kriisitilanteissa. Ryhmissä
keskusteltiin, miten autoritäärinen johtajuustyyli sopii eri tilanteisiin. Osallistujat pohtivat myös
tilanteita, joissa autoritääristä johtajuutta ei voi käyttää.
Koulutukseen saatiin vieraaksi NONNA Groupin johtaja Saija Toropainen. Hän kertoi omasta
uratarinastaan ja rohkaisi jokaista toteuttamaan omia unelmiaan. Osallistujat kokivat tarinan
inspiroivaksi ja opettavaiseksi.
Nuorten naisten johtajuuskoulu -hankkeessa kehitettiin erilaisia projekteja, joita nuoret voivat
toteuttaa koulutusten yhteydessä. Viikonlopun koulutuksessa päästiin testaamaan näiden
toimivuutta osallistujien kanssa.
Projektien tavoitteena oli kehittää ryhmätyötaitoja, johtajuustaitoja, luovuutta, paineensietokykyä
ja ongelmanratkaisutaitoja. Projektien tarkoituksena oli myös hauskan ilmapiirin luominen sekä
mahdollisuus päästä kokeilemaan erilaisia taitoja turvallisessa ympäristössä.
Projektin tavoitteena oli saada kananmuna ehjänä alas parvelta (3 metrin korkeudelta).
Jokainen ryhmä valitsi tavarakasasta kolme kummallista tuotetta, joille heidän tuli keksiä
houkutteleva nimi, käyttötarkoitus ja tarina. Tämän jälkeen ryhmät yrittivät myydä tuotteet
mahdollisimman korkealla hinnalla ostajille (koulutuksen vetäjille). Jokaisella ryhmällä oli neljä
myyntiyritystä, joista yhden oli tapahduttava englanniksi. Ensimmäisen onnistuneesta kaupasta
ryhmät saivat rahaa, jolla pystyi ostamaan tarvikkeita kananmuna-alusta varten. Tarkoituksena oli
rakentaa kananmunalle alus, joka kuljettaisi munan turvallisesti alas parvelta. Mitä paremmin
ryhmät siis myivät, sitä enemmän tarvikkeita he pystyivät ostamaan alukseensa.
Rakennustarvikkeita olivat pahvi, pumpuli, maalarinteippi, naru ja muovilaatikko. Projekti oli
osallistujien mielestä hauska, rohkaiseva ja opettavainen. Puolet ryhmistä onnistuivat saamaan
kananmunan ehjänä alas.
Toisen projektin tavoitteena oli luoda mainosvideo, logo ja myyntipuhe mielikuvitusyritykselle.
Tehtävää lähdettiin suorittamaan huutokauppaamalla yrityksiä. Alla esimerkkejä osallistujien
luomista mielikuvitusyrityksistä:

Yritysvalinnan jälkeen ryhmät aloittivat suunnittelemaan mainosvideota ja logoa, joissa yrityksen
toiveet ja arvot tulisi tuoda esille. Mainosvideon tuli olla 30–60 sekuntia pitkä. Ryhmien tuli myös
valmistella myyntipuhe, jonka he pitchasivat muille ryhmille tehtävän lopuksi. Projektin arvosteluun
ja pisteytykseen vaikuttivat tuotoksien laatu, luovuus, houkuttelevuus sekä tiimihenki.

Esimerkkejä ryhmien tekemistä logoista.

Viimeisen päivän projektin tarkoituksena oli testata ryhmän paineensietokykyä, ongelmanratkaisutaitoja ja mukautumiskykyä. Projektissa kierrettiin neljässä eri pisteessä ryhmittäin.
Tehtävän luonteen sai selville vasta pisteen kohdalla. Jokainen tehtävä kesti 8 minuuttia. Yhdessä
pisteessä ryhmän tuli keksiä lapsille soveltuva leikki, joka kohottaisi lasten itsevarmuutta. Yhdessä
pisteessä ryhmän piti etsiä ja vastata erilaisiin kurssilla käsiteltyihin kysymyksiin, mutta ainoastaan
projektipäällikkö sai puhua.
Palaute Meriharjun viikonlopusta
Google Formsissa tehtyyn palautekyselyyn vastasi kaikki 19 osallistujaa. Osallistujien mielestä
hauskinta olivat projektit, Megazone, iltaohjelmat sekä Saija Toropaisen vierailu. Opettavaisinta
osallistujien mielestä oli Saija Toropaisen vierailu, oman talouden johtaminen, oma reitti
johtajuuten, johtajuustyylit ja projekti 2.
Koulutuksessa saavutettiin asetetut tavoitteet. Moni koki saaneensa lisää itsevarmuutta ja
inspiraatioita urapolulleen. Jokainen osallistuja kehitti johtajuustaitojaan ja omaa osaamistaan eri
osaamisalueilla. Koulutus oli osallistujille positiivinen kokemus ja kaikki olivat luoneet uusia
tuttavuuksia.
Palautekyselystä kävi ilmi, että tutustumisharjoituksia olisi voinut olla enemmän. Ryhmän ollessa
suuri vaatii tutustuminen enemmän aikaa. Nyt osa osallistujista ei päässyt tutustumaan toisiinsa
syvemmin.

Yksi osallistujista koki saaneensa liian vähän huomiota ohjaajilta (”Välillä en saanut teidän huomiota
kun yritin”).
Viikonlopun koulutus vaatii huomattavasti enemmän resursseja kuin päiväkoulutukset. Meriharjun
viikonlopussa ohjaajia oli ainoastaan kolme, joista yksi oli ruokavastaava. Jatkossa viikonlopun
mittaisessa tai leirimuotoisessa johtajuuskoulutuksessa on paremmin huomioitava ohjaajien määrä
suhteessa osallistujiin.

Oon nii onnellinen et tulin tänne, opin paljon.
Projektit olivat hauskoja ja ohjelmassa oli hyvä tasapainotus tekemisen ja oppimisen välillä.
Koulutus oli erittäin hyvin järjestetty ja yllätti positiivisesti miten toiminnallista ohjelma oli. Ohjelma oli
ihanan monipuolista ja opetushetketkään eivät käyneet pitkästyttäviksi.
Ihan todella mahtava tilaisuus ja hyvin järjestetty! Minulla oli todella hauskaa ja opin paljon uutta. Sain aivan
uudenlaista itsevarmuutta ja innostusta yrittäjyyteen. Ilmapiiri oli avoin ja rohkaiseva. Tekemistä oli sopivan
paljon ja ne oli monipuolisia. Megazone oli super hauska lisä!!
Ihan erinomanen ohjelma, tykkäsin itse jokasesta tehtävästä. Aika toi hyvää haastetta, ja oli tosi siistiä
nähdä kuinka eri tavalla eri tiimit löysi ratkasut ongelmiin.
Super hyvää ruokaa ja ihania ohjaajia ja ihana kokki!
Aivan ihanaa porukkaa ja turvallinen sekä innokas fiilis.

Nuorten naisten johtajuuskoulun verkkokurssi
Nuorten naisten johtajuuskoulun kehittämishankkeessa
loimme verkkokurssin, jonka tarkoituksena on herätellä
nuorten omia ajatuksia sekä tarjota heille erilaisia
roolimalleja ja näkökulmia johtajuuteen ja työelämään
liittyen. Tavoitteena oli luoda multimodaalinen ja
oppimisen iloa tukeva oppimisympäristö, joka saa
nuoret innostumaan omista tulevaisuuden
mahdollisuuksistaan. Verkkokurssin kohderyhmä on 16–29vuotiaat tytöiksi ja naisiksi itsensä identifioituvat.
Verkkokurssi on maksuton ja avoin kuitenkin kaikille.
Verkkokurssille luotiin monipuolista oppimateriaalia, kuten tekstiä, kuvioita, kuvia, videoita,
tehtäviä ja tietovisoja. Kurssi jaettiin kuuteen oppituntiin:
•

Mitä on johtajuus?

•
•
•
•
•

Minä johtajana
Oma reitti johtajuuteen
Erilaiset johtajuustyylit
Mikä tekee johtajasta hyvän?
Palautteen merkitys johtajan työssä

Verkkokurssi löytyy osoitteesta https://www.verkkovalmentajat.fi/kurssit/nuorten-naistenjohtajuuskoulutus
Kurssin lopussa on kymmenen kysymyksen loppukoe, jossa kerrataan kaikki kurssilla käydyt asiat.
Verkkokurssin suorittamiseen menee ihmisestä ja opiskelutyylistä riippuen noin kolme tuntia.

Esimerkki yhdestä kurssin tehtävästä

Yhtenä osana kurssia toimivat videotervehdykset eri-ikäisiltä, eri aloilla ja tehtävissä toimivilta
naisilta. Videotervehdykset sisälsivät vinkkejä ja näkemyksiä eri aiheisiin liittyen, naisten omien
kokemuksien pohjalta.
Verkkokurssin videotervehdyksissä vinkkejään antavat ja kertovat johtajuudesta:
•
•
•
•
•
•

Sointu Borg, yrittäjä & omistaja Viphost Oy
Saija Toropainen, toiminnanjohtaja, Lauttasaaren Senioritalo
Jonna Hällström, palvelupäällikkö, LähiTapiola & Helsingin NNKY:n hallituksen puheenjohtaja
Sari-Leena Lund, viestintäjohtaja, Vakuutuskeskusryhmä & Tapaturmavakuutuskeskus
Taru Tallgren, liiketalouden lehtori, Laurea-ammattikorkeakoulu
Leena Vilkka, Helsingin NNKY:n toiminnanjohtaja

Toimivaksi havaittu käytäntö oli hankkeelle
perustettu YouTube kanava. Kaikki kurssin
videomateriaalit ladattiin sinne, jonka jälkeen ne
upotettiin kurssi alustalle. Tämä mahdollistaa
videoiden hyödyntämisen myös tulevaisuudessa.
Kurssille luotiin oma palautekysely Google
Formsiin. Linkki palautekyselyyn löytyy kurssin
viimeisestä osiosta. Kun osallistuja on täyttänyt

palautekyselyn, on hänen mahdollista pyytää kurssitodistus sähköpostilla. Kurssille luotiin
todistuspohja Canvassa.

Nuorten naisten johtajuuskoulun podcast-toiminta

Hankkeen loppupuolella ehdittiin vielä kehittämään podcast-toimintaa ja luomaan kaksi Nuorten
naisten johtajuuskoulu podcast jaksoa. Ensimmäisessä jaksossa
käsitellään kysymystä “Miksi naisjohtajia on vähemmän?” Jaksossa
pohditaan syitä ja ratkaisukeinoja ongelmaan kahden nuoren naisen
näkökulmasta.
Toisessa jaksossa keskustellaan naisten taloudesta ja
varallisuudesta. Podcastin nuoret tekijät pohtivat omaa
rahankäyttöä sekä sukupuolten eroja rahatottumuksissa. Jaksossa
keskustellaan myös sijoittamisesta ja säästämisestä.
Vuonna 2022 on tarkoitus jatkaa podcast-toimintaa. Suunnitelmana
on tehdä neljä podcastjaksoa, joissa olisi myös vierailijoita.
Helmikuulle on sovittu jakso presidentti Tarja Halosen kanssa.
Podcastit nauhoitettiin Valo hotellin podcaststudiossa. Podcast on
kuunneltavissa Spotifyssa tästä.

Nuorten naisten johtajuuskoulun kehittämishankkeen
mentorointiohjelma
Helsingin NNKY:n Nuorten naisten johtajuuskoulun kehittämishankkeessa kehitimme ja pilotoimme
myös mentorointitoimintaa ja pyrimme luomaan alustavan mallin, joka palvelee nuorten naisten
johtajuutta parhaalla mahdollisella tavalla.
Mentoroinnin tavoitteena on täydentää johtajuuskoulun kurssi-, työpaja ja muuta toimintaa
tarjoamalla osallistujille myös henkilökohtaista tukea. Mentorointiin osallistuminen on täysin
vapaaehtoista mentoroitaville eli johtajuuskoulun toimintaan voi osallistua myös ilman tätä osuutta.
Mentorit ovat vapaaehtoisia, joilla on asiantuntemusta joltakin johtajuuden sektorilta ja jotka
haluavat vapaaehtoisuuden perustalta antaa aikaansa ja tukeaan mentorointiin hakeutuville

nuorille naisille. Toivomme mentoritoimintaan mukaan eri-ikäisiä naisia monipuolisesti eri aloilta ja
taustoista. Mentorointia toteutettiin syksyllä 2021 ja se piti sisällään seuraavat periaatteet:
1) mentorin kanssa tehdään kirjallinen sopimus vapaaehtoistyöstä mentorin tehtävässä
2) mentori ja mentoroitava tapaavat toisiaan viisi kertaa 3-4 viikon välein. Tapaamiskerta
kestää 1-1,5 h ennalta sovitusti. Tapaamispaikka voi olla mentorin työpaikalla, julkinen tila,
Helsingin NNKY:n toimitila tai muu sopiva tila. Osa tapaamisista voidaan toteuttaa
etäyhteydellä sovitusti (koronatilanteen edellyttäessä kaikki tapaamiset voivat olla
etäyhteydellä).
3) ensimmäisellä tapaamiskerralla mentori ja mentoroitava sopivat mentoroinnin tavoitteet
4) viimeisellä tapaamiskerralla mentori ja mentoroitava käyvät palautekeskustelun
mentoroinnin tavoitteiden toteutumisesta ja mentoroinnin hyödystä mentoroitavalle
5) mentori ja mentoroitava antavat toiminnasta kumpikin kirjallisen palautteen Nuorten
Naisten johtajuuskoulun hankevastaavalle, joka kokoaa palautteet yhteen (tällä hetkellä
yhdistyksen toiminnanjohtaja toimii myös hankevastaavana)
6) kaikkia osapuolia sitoo luottamuksellisuus ja vaitiolovelvollisuus mentoroinnin aikana
saaduista henkilökohtaisista tai muista arkaluontoisista tiedoista.
Mentoroinnin tarkoituksena on tukea ja vahvistaa nuorta naista johtajuudessa nuoren omien
tavoitteiden perustalta. Mentori rohkaisee nuorta naista johtajuuteen nuoren omista lähtökohdista.
Keskustelut käsittävät nuoren naisen elämään juuri tällä hetkellä liittyviä aihepiirejä, jotka voivat
liittyä niin arkeen, opiskeluun, työelämään kuin myös henkilökohtaiseen kasvuun ja kehittymiseen.
Helsingin NNKY:n toiminnanjohtaja on mentorien tukena heidän tärkeässä tehtävässään tukea
nuoria naisia johtajiksi kasvamisessa ja kehittymisessä.

Nuorten naisten johtajuuskoulun mentorointikertojen rakenne
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Nuorten naisten johtajuuskoulun opiskelija eli NNJK-oppija vastaa yhteydenpidosta mentoriin ja
sopii hänen kanssaan viisi tapaamiskertaa ja niiden ajankohdat ja paikat noin kahden/kolmen
viikon välein. Tapaamiskerran kesto on 1,5 h. Mentori eli ohjaaja vastaa tapaamiskertojen
keskustelujen etenemisestä pyrkien molempia osapuolia hyödyttävään dialogiin. NNJK-oppija pitää
tapaamiskerroista oppimispäiväkirjaa.
1. Tutustuminen
Ensimmäisellä kerralla tutustutaan ja rakennetaan molemminpuolista luottamusta. Mentori kertoo
omasta työstään ja urapolustaan. Sovitaan yhteisistä pelisäännöistä, mentoroinnin tavoitteista,
ajankohdista ja paikoista tapaamisille. NNJK-oppija kertoo myös omista tavoitteistaan ja
päämääristään.

2. Nuori nainen johtajana
Vaihdetaan kuulumiset. Tartutaan opiskelijan ajankohtaisiin kysymyksiin ja pohditaan johtajuutta
niin omassa elämässä kuin työelämässä. Keskusteluaiheita voivat olla yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
perhe-elämässä ja työelämässä niin Suomessa kuin laajemminkin maailmassa.
3. Verkostojen rakentaminen
NNJK-oppija valmistautuu tähän kertaan ennakkoon tekemällä verkostokartallaan, jota käydään
yhdessä läpi. Mentori kertoo omista verkostoistaan ja niiden luomisesta. Pohditaan viestinnän
merkitystä verkostojen luomisessa ja miten viestintätaitoja voi vahvistaa.
4. Vaikeista tilanteista eteenpäin
Kumpikin kertoo jonkin haastavan tilanteen elämästään ja miten siitä on selvinnyt.
Keskustelunaiheita voi olla epäonnistumisten, virheiden myöntäminen ja niiden ammatillinen
käsittely, luottamuksen ansaitseminen sekä positiivisen ajattelun ja uudelleen yrittämisen voima.
5. Päätös
Päätöskerta voidaan pitää kahvilassa/ravintolassa. NNJK-oppija varaa paikan ja huolehtii maksusta.
Keskustellaan vapaamuotoisesta yhteisestä matkasta tähän asti. Molemmat kertovat, mitä ovat
prosessissa oppineet ja miten aikovat hyödyntää oppimaansa jatkossa. Pohditaan yhdessä
kehittämisideoita Nuorten naisten johtajuuskoululle. Molempien osapuolten halutessa voidaan
sopia vielä seurantatapaamisesta noin puolen vuoden päähän.

Mentorointiohjelman pilotointi
Nuorten naisten johtajuuskoulun ohjaajat pääsivät pilotoimaan mentorointia. Mentoroinnissa NNJKoppija vastaa yhteydenpidosta mentoriin. Mentoroinnissa seurattiin valmiiksi laadittua (yllä
kerrottua) mentoroinnin rakennetta. Mentorointikertoja sovellettiin myös mentoroitavan ja
mentorin tarpeiden ja kokemuksien pohjalta. Tapaamisia toteutettiin kasvotusten kahviloissa,
ravintoloissa tai etänä Zoomin kautta. Tapaamisia oli syksyn aikana viisi ja ne kestivät noin 1,5 h.
Mietteitä NNJK-oppijoilta:
”Mentorointikerroilla keskustelimme muun muassa tulevaisuuden haaveista, miten kohdata haasteita,
kansainvälistymisestä ja naisten tulevaisuudesta johtajina. Koin mentoroinnin hyödylliseksi ja opettavaiseksi.
Sain selkeyttä opiskeluun ja rohkeutta omien unelmien tavoitteluun.
Huomasin mentoroinnin onnistumisen kannalta oleellisiksi yhteiset intressit ja yhteisen taustan. Mentori koki
myös pystyneensä auttamaan minua samankaltaisen opiskelutaustan myötä. Pohtiessamme mentorin kanssa
kehitysideoita mielessämme kävi NNJK-oppijan vastuu mentoroinnin järjestämisessä. Tilanteessa, jossa
mentoroitava on hyvin ujo, ei hän välttämättä uskalla tai saa aikaiseksi laittaa viestejä oma-aloitteisesti.
Toisaalta tämä tarjoaa hyvän mahdollisuuden oppia vastuunottamista sekä oma-aloitteellisuutta.”
“Mentorointitilanteissa oli ensimmäisestä kerrasta lähtien turvallinen, luottamuksellinen ja kannustava
ilmapiiri. Viiden mentorointi kerran aikana keskustelimme muun muassa keinoista löytää ja hyödyntää omia
vahvuuksia, työelämän tasa-arvosta, verkostoitumisesta, hyvinvoinnista sekä unelmista ja niiden
tavoittelusta. Pääsin keskustelemaan ja kysymään asioista, joita ei välttämättä muissa tilanteissa voi samalla
tavalla käsitellä.
Mentorini osasi esittää kysymyksiä, jotka saivat minut pohtimaan omia unelmiani, tavoitteitani, arvojani sekä
hyvinvointiani eri näkökulmien kautta. Valmentavan mentoroinnin lisäksi pääsin kuulemaan mentorin

omakohtaisia kokemuksia ja havaintoja työelämästä, opiskelusta sekä vapaa-ajasta ja elämästä ylipäätään.
Sain myös konkreettisia vinkkejä ja ideoita omassa elämässäni oleviin haastaviin ja jännittäviin tilanteisiin.
Koen saaneeni mentoroinnista paljon rohkeutta, tyyneyttä, inspiraatiota sekä hyödyllisiä työkaluja omalle
uralleni. Tapasimme noin kolmen viikon välein, joka oli mielestäni toimiva aikaväli mentorointikerroille.
Samanlaiset kiinnostuksenkohteet tekivät mentoroinnista entistäkin antoisamman.”

Nuorten naisten johtajuuskoulun mentorointimallia on tarkoitus kehittää edelleen ja jatkaa
mentorointia jo luodun mallin perustalta vuonna 2022. Tulevaisuuden johtajuuskoulutuksiin
voitaisiin lisätä lyhyet yksilölliset mentorointikeskustelut jokaisen osallistujan kanssa.
Keskusteluissa voitaisiin puhua osallistujien omista tulevaisuuden suunnitelmista ja haaveista.
Lisäksi jos koulutuksissa olisi enemmän ohjaajia voitaisiin ohjelmasta tehdä entistäkin
yksilöllisempää. Tätä kautta osallistujat voisivat saada koulutuksista vielä enemmän irti.

Hankkeen viestintä: kanavat osallistujien tavoittamiseksi
Lähestyimme Helsingin kaupungin sekä Helsingin seudun yksityisiä peruskouluja, lukioita sekä
ammatillisia oppilaitoksia puhelimitse ja sähköpostitse. Lähestyimme myös suoraan nuorille
suunnattuja erilaisia järjestöjä, vapaa-ajan seuroja sekä poliittisia puolueita pääkaupunkiseudulla.
Hankkeen toimintaa esittelimme yhteistyökokouksissa Helsingin kaupungin Idän nuorten sosiaalityön
tiimin, Meri-Rastilan verkoston, Vuosaaren lasten ja nuorten verkoston sekä African Care -järjestön
kanssa. Toimintaa esiteltiin myös Helsingin NMKY:n etsivän nuorisotyön tiimille sekä muille NNKYyhdistyksille Suomen NNKY-liiton järjestämässä etäjärjestöillassa.
Suurimpina kanavina toimivat Instagram ja Facebook. Instagramin kautta tavoitettiin suurin osa
kohderyhmästä. Facebook puolestaan tavoitti kohderyhmän vanhempia, jotka välittivät mainoksen
lapsilleen. Markkinointi tapahtui Facebook for Business toiminnon kautta.
Strategiana oli kohdata nuoret monissa eri kanavissa samaan aikaan. Tämä strategia osoittautui
toimivaksi. Moni osallistuja kertoi nähneensä mainoksen ensin Instagramissa, jonka jälkeen oli
kuullut koulutuksesta esimerkiksi koululta, omalta puolueelta tai tutulta. Osa osallistujista kertoi
kiinnostuksen ja luottamuksen koulutuksesta kasvaneen, nähtyään mainoksen moneen otteeseen.

Mistä osallistujat kuulivat
koulutuksesta?
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Johtajuuskoulutuksista tiedotettiin useilla eri kanavilla

Palautekyselyn kysymyksestä ”Mistä kuulit koulutuksesta?” tuli ilmi, että Instagram-mainonta oli
tehokkain viestintäkeino. Muutama äiti oli huomannut mainoksen Facebookista ja ilmoittanut
nuorensa mukaan. Tämän takia Facebook-mainontaa ei kannata rajata ainoastaan kohderyhmän
ikään.

Tiedotusmateriaaleina käytettiin esitteitä, sosiaalisen median mainoksia, Wilma-viestejä sekä
sähköpostiviestejä. Sosiaalisen median mainoksista tehtiin muutama eri versio. Toimivimmat
mainokset olivat kaikista yksinkertaisimpia.

Yllä olevasta esimerkistä huomaa, että paljon tekstiä sisältävässä mainoksessa on huomattavasti
vähemmän klikkauksia verrattuna yksinkertaisempaan mainokseen. Alla esimerkki yhdestä FBmainoksesta.

Taulukossa näkyy toimintaan käytettyjä tiedotuskanavia

Koulut

Vapaa-ajan järjestöt

Sosiaalinen media

LUKIOT
Etu-Töölön lukio
Alppilan lukio
Vuosaaren lukio
Helsingin aikuislukio
Lauttasaaren yhteiskoulun lukio
Eiran aikuislukio

JÄRJESTÖT
Tyttöjen Talo Helsinki ja Espoo
Stadin osaamiskeskus
Me-talo Meltsi
Ohjaamo Helsinki

FACEBOOK FOR BUSINESS
Maksetut mainokset Instagram &
Facebookiin:
-Käytetty kolmea eri mainosryhmää
-Kesto 6–11 päivää/mainos
-Päiväbudjetti 2,5 €
-Näkyvyys yhteensä: 10 800
-Klikkaukset yhteensä: 206

AMMATILLISET OPPILAITOKSET
Stadin Ammattiopisto
Bussiness College Helsinki
Perho liiketalousopisto

HARRASTUSSEURAT
Helsingin jyry (voimistelu)
Elise Joukkuevoimistelu
Helsingin naisvoimistelijat
Voimisteluseura Fliku
STVK (telinevoimistelu)
HJK (jalkapallo)

FACEBOOK
Julkaisut Helsingin NNKY:n sivuilla
Puskaradio Helsinki (ryhmä)
Nuorille töitä (ryhmä)
Helsingissä tapahtuu (ryhmä)

PERUSKOULUT
Aleksis Kiven peruskoulu
Haagan peruskoulu
Itäkeskuksen peruskoulu
Aurinkolahden peruskoulu

POLIITTISET PUOLUEET
Helsingin nuoret vihreät
Helsingin nuoret demarit
Helsingin kokoomusnuoret
KD nuoret

INSTAGRAM
Helsingin NNKY:n Story/julkaisut
Ohjaajien Instagram Storyt

Nuorten naisten johtajuuskoulun kehittämishankkeen viestintä keskittyi yhteistyökumppaneiden ja
osallistujien tavoittamiseen. Verkkokurssilla ja podcast -toiminnalla teimme toimintaa tunnetuksi
laajemmin ja mahdollistamme osallistumisen etänä. Nämä ovat myös hankkeen jälkeen avoimesti
saatavilla.
Lopuksi
Aloitimme Nuorten naisten johtajuuskoulun kehittämishankkeen (2020-2021) haastavassa
tilanteessa kun koronapandemia oli juuri vallannut Suomen ja koko maailman. Sopeuduimme
tilanteeseen ja suunnittelimme toimintaa huomioiden koronarajoitukset. Osallistujamääriä
jouduttiin rajaamaan kulloistenkin viranomaismääräysten ja suositusten mukaisesti. Oletettavasti
jos hanke olisi toteutettu ns. normaaliaikana, osallistujamäärät olisivat olleet korkeammat ja
olisimme käynnistäneet enemmän toimintaa jo vuonna 2020. Toisaalta hankkeen pilottiluonteesta
johtuen oli hyväkin kokeilla eri toimintamuotoja pienillä osallistujamäärillä.
Hankesuunnitelman riskianalyysissä emme osanneet arvata, että koko maailma ja
toimintaympäristömme tulee muuttumaan koronatilanteen vuoksi rajusti. Muutoin olimme hyvin
varautuneet riskeihin ja osasimme niitä välttää huolellisella hankesuunnittelulla ja hankkeen
toiminnan seurannalla koko hankekauden ajan.

Nuorten naisten johtajuuskoulun kehittämishanke on jo saanut
jatkoa, kun Helsingin kaupunki myönsi meille siihen rahoitusta
vuodelle 2022. Toimintaa luotsaamaan on palkattu
projektipäällikkö Katri Janerko ja jo alkuvuosi näyttää
lupaavalta. Pyrimme tavoittamaan myös paremmin opiskelun ja
työelämän ulkopuolella olevia nuoria naisia.

Helsingin NNKY
www.hnnky.fi
puh. 044-5944528

Helsingin NNKY kiittää Aluehallintovirastoa mahdollisuudesta saada kehittää ja toteuttaa
Nuorten naisten johtajuuskoulua vuosina 2020-2021!

