
Savonia/UEF Mentoring Programme 

Kevään 2023 mentorit / Mentors for the spring 2022–2023 

1-15   Mentorointi suomeksi tai englanniksi riippuen mentorointiryhmästä. / Mentoring either in 

English or Finnish depending on the participants of the mentoring Group. 

16-18 Mentoring in English  

19-35 Mentorointi Suomeksi 

 

 

Mentoring either in English or Finnish depending on the participants of the 

mentoring Group 

1. Profession: Shopping center manager 

Description: I manage a larger shopping center. I am responsible for financial results, marketing, 

property maintenance and management of tenant activities. I lead a team of experts, each with their 

own area of expertise. 

Background: Business coach degree, numerous group management trainings, I have taken 

facilitation of management, in addition, I am currently doing a master´s degree in wellness 

management and a Life Coach degree 

I would like to a mentor because: I want to be support people's personal development, to coach 

and mentor especially young professionals to develop and avoid pitfalls of working life. 

What kind of skills and experience I can bring to mentoring: Managing your own life (self 

leadership), building your own brand, handling challenging situations and communication. 

 

2. Profession: Sofware Developer 

Description: As a software developer who works with healthcare applications I need to understand 

the common principles of software development and the special requirements of the healthcare 

sector. My work includes developing web and mobile applications. 

Background: Past: Jr paramedic, RN and programmer. Current: IT engineering and master in digital 

health. In my engineering studies I deepen my knowledge of information and communication 

technologies, and Master's studies add the perspective of the health 

I would like to a mentor because: In my previous job as a nurse, I acted as a mentor for one actor.  I 

felt that being a mentor was meaningful and that it gave me and the actor valuable experience. 

What kind of skills and experience I can bring to mentoring: I want to share my experience of what 

kind of process it has been to study another field, how I got employed and what should be taken into 

account when looking for a job. I also want to tell how to take one's resources into account during 

the process 

 

3. Profession: Quality Engineer 



 

Description: Quality Engineer (acting QM). To maintain and develop company´s QMS. Quality and 

process training for all staff, including management team. Key competencies: Team building, Lean 

Six Sigma, coaching, interpersonal skills, team work, training, etc. 

Background: BSc. Mechanical Engineering, Industrial Management. I´m Savonia Alumni. 

I would like to a mentor because: It fits perfectly to my personality. I wan´t to share experience and 

develop myself and others. 

What kind of skills and experience I can bring to mentoring: Team building, Lean Six Sigma, 

coaching, interpersonal skills, team work, training, etc. 

 

4. Profession: Owner change specialist/Entrepreneur 

Description: In my work, I help entrepreneurs to sell and buy companies, I develop the ownership 

change process and trainings for entrepreneurs and experts. In my company, I coach and develop 

organizational teamwork and well-being at work. 

Background: BBA (2000), Special professional degree in management and business management 

(2017), Certified Business Coach (2020) 

I would like to a mentor because: I want to help young people and encourage them to boldly 

advance in their careers and utilize their skills and strengths. I hope that as a mentor I can keep 

talented people in our area. I also hoping to get new perspectives to my work and professional 

growth. 

 

What kind of skills and experience I can bring to mentoring: Haluan jakaa osaamistani ja 

kokemuksiani ja osaamistani mikro- ja pk-yrittäjyydestä, kansainvälisestä kaupasta sekä 

johtamisesta. I want to share my knowledge and experiences from micro/SME entrepreneurship and 

from international trade and management. 

 

 

5. Profession: Export Coordinator 

Description: I work as an Export Coordinator with clients worldwide. I  manage logistics, deliveries, 

invoicing, reporting and customer success. The role is demanding and hectic, yet I enjoy problem-

solving and creating new processes. 

Background: I study MBA degree at Savonia. I graduated from BBA program in 2011 and lived 

overseas for eight years working in professional roles in construction and insurance. I’m also a 

certified financial planner in Australia which is my second home. 

I would like to a mentor because: I wish to become a mentor since living overseas for multiple 

years, I know how tough and lonely the first few months can be. Networking, being socially active 

and meeting new people from different backgrounds bring value and joy to life! 



What kind of skills and experience I can bring to mentoring: I want to share my experience as a 

newbie in a new country and my best tips on how to be adaptable. In addition, I can share working / 

studying tips in Finland, networking to live life with a flexible and open mindset to pursue one’s 

goals.    

 

 

6. Profession: Radiographer 

Description: I'm working as a radiographer in the animal hospital. I take x-rays and ct-scans. Patients 

are mostly dogs and cats. My other roles are head nurse of the diagnostic department and referral 

coordinator. I need good knowledge of radiation safety. 

Background: My basic education is a radiographer. I have worked over 20 years in health care as a 

radiographer. It is very multifaceted job.  At the moment I'm studying Master of heath care. My 

diploma work is about computed tomography of small animal. 

I would like to a mentor because: I would like to be a mentor, because I think I have a lot to give for 

new students, specially for radiographer students. It would be great to discuss together and learn 

from each other. I can share my knowledge from work as a radiographer. 

What kind of skills and experience I can bring to mentoring: I have a lot of experience from 

different places to work as a radiographer. I'd like to share my skills how to manage with different 

people and how to develope professionally. Well-being at work and time management are also my 

favorities. 

 

7. Profession: Department Manager 

 

Description: I work in administration in A.I. Virtanen Institute in UEF. I combine my knowledge of 

doing science with acquired knowledge of administrative issues in order to serve the community. 

Understanding both sides & good communicative skills are important. 

Background: I did my MSc in medical physics in the University of Kuopio. After that, my focus shifted 

a bit towards neuroscience and I completed PhD in 2013. The thesis was about studying brain 

function using functional MRI. 

I would like to a mentor because: I would like to share my knowledge and experiences with 

students. Sometimes "life happens" and you have to also handle that during your studies and work. 

Participation in mentoring and UEF's leadership training also broadens my points of view. 

What kind of skills and experience I can bring to mentoring: I would like to share experiences with 

clear and concise communication whether it is used in social media, applying to a job or research 

grants. Acknowledging personal skills is important. 

 

8. Profession: Väitöskirjatutkija (kansanterveystiede) 

 



Description: The essentials: research and (occasional) teaching. Furthermore, networking, 

communicating science, social media, and self-leadership play key roles in my professional life. 

Background: My background is in sport and exercise science. I have studied PE and exercise 

psychology in Bangor, Wales, and sports medicine in Glasgow, Scotland. Currently, I am a doctoral 

student exploring the impact of physical activity on public health. 

I would like to a mentor because: To put it concisely, helping others succeed motivates me.  

Also, being a mentor would develop my leadership and coaching skills, which play an important role 

in my future career (teaching in higher education, research supervision). 

What kind of skills and experience I can bring to mentoring: In addition to my expertise in wellbeing 

and motivation, I would like to share my social media and professional development skills (e.g., 

recognizing one's strengths, creating a great CV / application, planning a career path). 

 

9. Profession: Physiotherapist 

 

Description: Right now I'm a student and a stay at home- mom. My work career has lasted for 15 

years, I work as a physiotherapist in Kuopio university hospital with cardio-respiratory patients. 

Background: I've graduated as physiotherapist in year 2007. I did my spezialitation on cardiovaskular 

physiotherapy in year 2020.  Now I'm doing my Master on Rehabilitation (Kuntoutus YAMK). 

I would like to a mentor because: Because I like people :) And if I can give some good advises how to 

be a student/co-worker in healtcare, I'd be very glad. I've been doing student guidance in my work a 

lot and I like it. This kind of  mentoring experience would be new to me. 

What kind of skills and experience I can bring to mentoring: Years of experience in working with 

multiprofessional enviroment. Vision how to manage with pressure witch students might meet in 

practical training. Easygoing chatting and listening ears = almost therapy :) 

 

10. Profession: Marketing and Communications Manager 

Description: My current job focuses on marketing and communications. More specifically marketing 

strategy, digital communication, social media management, website development (front-end) and 

content creation. 

Background: I studied the BBA programme at Savonia UAS and I am currently studying a Master's 

degree in International Business and Sales at UEF. I have a diploma in digital marketing and have 

taken specific courses on social media, blogging and online courses. 

I would like to a mentor because: I've had to invest a lot to get where I am in my professional, 

personal & spiritual development. I've personally experienced the benefits of having a mentor who 

helped me get where I wanted to be faster. I'd love to be that person for other students. 

What kind of skills and experience I can bring to mentoring: I'd happily share anything (skills, 

competences, experinces) around my field of expertise which is marketing but I'd also love to bring 

aspects of career planning, mindset, personal development, and navigating life abroad as an 

international student. 



 

11. Profession: Senior Manager, Laboratory Sciences 

Description: I have three direct subordinates with a total of approx. 30 subordinates. My job 

description is very versatile, including being responsible for the laboratory's operations from a 

qualitative and financial point of view, as well as managing people. 

Background: I have a PhD from the University of Eastern Finland in the field of biochemistry, 

including pharmacy and physics studies. My expertise is related to drug development and especially 

to the planning of drug efficacy and function testing in the preclinical phase. 

I would like to a mentor because: I feel that I can guide from the point of view what kind of skills 

and qualities employers are often looking for these days, what kind of things are good to develop 

and consider. I also have experience working with different cultural backgrounds. 

What kind of skills and experience I can bring to mentoring: I can support mentees to see working 

life both from the view of the employees and management. 

 

12. Profession: Ward manager 

Description: I work as a team manager of nurses at a reception center in Kuopio. My work includes 

both the health care of refugees, as well as the development and organization of the work of nursing 

team. Multicultural nursing and management skills are important. 

Background: Studies in master's program in global public health. The degree offers expertise to work 

in both national and international professional, development and managerial tasks. This education is 

perfect entity together with my work. 

I would like to a mentor because: It would be great to support others in finding their own strengths. 

I would also like to encourage everyone to chase their own dreams and work hard to achieve them. I 

would have a lot to share and my personality also is very suitable as a mentor. 

What kind of skills and experience I can bring to mentoring: I have a long and comprehensive work 

experience in nursing, so I have a lot to share. Multicultural nursing is one of my key interest but also 

themes like professional growth, wellbeing at work and self-branding is familiar to me. 

 

13. Profession: Finance professional 

Description: I have recently retired from full time working life but have 24 years of professional 

experience mainly in the field of finance from six countries (Finland, Italy, China, Singapore, UAE and 

Australia). 

Background: Master's of Business Administration 

I would like to a mentor because: After leaving the full time working life I would like to help 

students through my own professional experience and career story. Originally from Eastern parts of 

Finland (born and raised in Kainuu) I feel passionate to give back to my home region. 

What kind of skills and experience I can bring to mentoring: I would like to assist in early building of 

career with an international mindset. My own specialty is Financial management of companies but I 



have been a member of management teams and boards, hoping to also give insight into managerial 

work. 

 

14. Profession: Managing director 

Description: I am the CEO of a tourism company and in its background foundation. In addition to 

this, I work through my own company as a business consultant, with special expertise in 

international market. 

Background: MSc Åbo Akademi, CEO training, business advisor, free education teacher  consultation, 

IPMA Project Excellence certification, CMC Certified Management Consultant, Solution-focused 

coach, stress management coach 

MSc Åbo Akademi, CEO training M.Sc., business advisor, head teacher, Project Excellence 

certification, Certified Management Consultant, Solution-focused coach, stress management coach 

I would like to a mentor because: hrough my previous experience as a mentor, I feel that I am a 

natural and reliable mentor, and I also feel that I personally get a lot from being a mentor. I have 

noticed that my multidisciplinary and versatile work experience and education provide a good basis 

for mentoring. 

What kind of skills and experience I can bring to mentoring: Establishing a company, management, 

development, internationalization, productization, development as a leader, resilience skills 

 

15. Profession: Key Account Manager 

Description: I am a Key Account Manager. Skills that are needed: communication, negotiation, 

identifying customer needs, proactivity, visuality, teamwork, brand building, product & services 

knowledge, IT,marketing, problem solving, self management, ambition 

Background: I'm graduated in Business College, Bachelor in Business, Master in Business, Master in 

Community Educator. I have  recently become familiar with the mentoring of internationals through 

my thesis 

I would like to a mentor because: I want to help students and offer them perspectives on 

professional development and growth, help networking. For International students, because 

mentoring can promote their inclusion and belonging in our society, help them networking and find 

a job. 

What kind of skills and experience I can bring to mentoring: I want to encourage my group to go 

towards their dreams and promote their self-knowledge skills. I want to share my story of 

professional growth and development to offer them new perspectives of working life and career 

path. 

 

 

Mentoring in English  

16. Profession: Postdoctoral Researcher 



Description: I am a Postdoctoral Researcher at UEF. Main things I do are research, writing grant 

applications, and supervising students. Besides theoretical and technical background/experience, 

key competencies would be team work, organization, writing skills. 

Background: My background is in Neuroscience. I completed a Bachelor of Science (4-year program) 

in Canada in Neuroscience. At University of Helsinki, I completed my Master’s degree in Physiology 

and Neuroscience, and my PhD in the pharmacology department. 

I would like to a mentor because: I find it very rewarding to share my experience with others in 

hopes that it might be helpful for them. I would consider myself an open and friendly person. I was a 

mentor last year at University of Helsinki and found the experience enjoyable. 

What kind of skills and experience I can bring to mentoring: Working in an academic research 

environment & applying and receiving own funding for research. I have also started my own proof-

reading business. I have experience living abroad (from Canada, studied in Helsinki, 1st postdoc in 

UK), networking etc. 

 

17. Profession: Doctoral Researcher 

Description: I am a doctoral researcher for an EU project combining nutrition, health, environmental 

pollution, metabolomics and statistics/epidemiology. Key competences include data analysis, 

independent research, collaboration, communication and time management 

Background: BSc - Biomedical Sciences, Ireland (include a year-exchange at Dept. of Health Sciences 

in Canada) 

I would like to a mentor because: I remember and understand various frustrations during my 

studies. Through my journey, I have had many experiences and learned a lot and would like to share 

this with others, so perhaps they can feel supported and guided. 

What kind of skills and experience I can bring to mentoring: Identifying one's own competence 

 

18. Profession: Doctoral Researcher 

Description: As a PhD student I have completed fieldwork in indigenous communities in the Arctic. 

My field is Cultural Studies and methods include interviews and participant observation. Key 

competencies include presentation skills and grant application writing 

Background: My PhD is in Cultural Studies and concerns Inuit communities in Greenland and 

Nunavut. I have participated in numerous summer schools and have received multiple grants for my 

studies. For my MA and BA I majored in Literature and Comparative Culture. 

I would like to a mentor because: I want to stay in academia and strengthen my mentoring 

competency. I have been in mentoring groups and think it can greatly benefit students. I'm 

interested in learning how to teach skill sets to other students in similar disciplines. 

What kind of skills and experience I can bring to mentoring: Skill sets I'd like to share include 

organisation / time management, grant application writing, presentation, applying to short-term 

programmes (e.g. talvikoulu) and strengthening one's CV for potential employers in academia or 

business. 



 

Mentorointi Suomeksi 

19. Nimike: Oppivelvollisuusohjaaja  

Kuvaus (nykyinen tehtävä ja osaaminen): Työskentelen tällä hetkellä Kuopion kaupungin 

oppivelvollisuusohjaajana. Tarvitsen työssäni vahvoja yhteistyö- ja verkostoitumistaitoja, taitoa 

kohdata nuoria ja heidän verkostojaan, asiantuntemusta oppivelvollisuuslaista ja siihen liittyvistä 

laista. 

Tausta: Olen valmistunut sosionomiksi Jyväskylän ammattikorkeakoulusta 2013. Sykyllä 2022 

valmistuin sosionomi YAMK:ksi Savoniasta. Näiden opintojen lisäksi olen opiskellut psykologiaa, 

kasvatustieteitä sekä käynyt RSMP-koulumotavaatiovalmentaja koulutuksen. 

Miksi haluan mentoriksi: Minulla on vahva halu kehittää sosiaalialaa, kannustaa alalle suuntaavia 

opiskelijoita ja jakaa kokemuksia työelämästä. Pohtia yhdessä opiskelijoiden kanssa mielekkäitä 

urapolkuja ja sitä, miten ne voisi saavuttaa. Edistää verkostoitusmista. 

Mitä osaamista haluan jakaa mentorointiryhmälle: Haluisin jakaa kokemuksiani liittyen nykyiseen 

työhöni oppivelvollisuusohjaajana (mikä itsessään on täysin uusi tehtävä ja työkenttä) sekä 

edellisestä työstäni lastensuojelun sijaishuollon ohjaajana sekä vastaavana ohjaajana. 

 

20. Nimike: Ensihoitaja AMK 

Kuvaus: Toimin Kainuun soten ensihoidossa, Sotkamon asemapaikalla hoitotason ensihoitajana. 

Työtehtäviin kuuluu myös opiskelijoiden ohjaus sekä sosiaalisen median sisällöt. Työkokemusta 

ensihoidosta minulla on n. 8 vuotta. 

Tausta: Olen valmistunut ensihoitajaksi Savoniasta vuonna 2015. 01/21 aloitin ensihoidon 

johtamisen YAMK-opinnot Savoniassa, joita suoritan parhaillaan työn ohessa. 

Miksi haluan mentoriksi: Omien opintojen ja työuran aikana olen saanut tukea useilta eri oman alan 

ammattilaisilta, jonka koen erittäin suurena rikkautena. Tämän vuoksi haluan myös itse jakaa omia 

kokemuksia ja osaamista mahdollisimman paljon tulevaisuuden kollegoille. 

Mitä osaamista haluan jakaa mentorointiryhmälle: Opiskelijaohjaukseen liittyvät asiat, ihmisen 

oman persoonan ja omien vahvuuksien hyödyntäminen opiskelu- ja työelämässä, ensihoito 

sosiaalisessa mediassa - mahdollisuudet ja rajoitteet, verkostoituminen. 

 

21. Nimike: Ravintolapäällikkö 

Kuvaus: Toimin ravintolapäällikkönä Cowork-ravintolayhteistyössä. Ravintolamme palvelee aamiais-, 

kokous- ja lounasasiakkaita sekä teemme erilaisia tilaisuuksia yhteistyössä Coworkin kanssa. 

Tausta: Olen suorittanut kaksoistutkinnon, restonomintutkinnon, yrittäjän ammattitutkinnon, 

ammatinopettajan koulutuksen ja nyt opiskelen YAMK:ssa wellness palveluliiketoiminnan 

johtamista. 



Miksi haluan mentoriksi: Viihdyin opettajan tehtävässäni Savonialla. Minusta mielenkiintoista 

tutustua uusiin ihmisiin ja rohkaista heitä oppimaan uutta, ottakaan askel urallaan eteenpäin. 

Ohjaan ja opastan myös nuoria, joilla on oppimisen haasteita tai oppimisvaikeuksia. 

Mitä osaamista haluan jakaa mentorointiryhmälle: Olen toiminut erimiestehtävissä yli 15 vuotta ja 

olen oppinut sinä aikana paljon sellaista mitä ei kirjoissa lue eikä koulussa kerennyt oppia. Miten 

kasvaa esimiestehtävään ja kuinka ottaa vastuu päätöksistä sekä oppia omista virheistä. 

 

22. Nimike: Varhaiskasvatuksen opettaja 

Kuvaus: Varhaiskasvatuksen opettajan työssä tarvitaan tietoa työtä ohjaavista asiakirjoista. Työssä 

tarvitaan pedagogista osaamista sekä monipuolista viestintä ja vuorovaikutusosaamista sekä hyviä 

tiimityötaitoja. Ennakointia ja innovointia. 

Tausta: Olen valmistunut lähihoitajaksi, lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen ko sekä 

sosionomiksi, sosiaalipedagoginen lapsi- ja nuorisotyö sekä nyt opiskelen varhaisen tuen 

asiantuntijaksi. 

Miksi haluan mentoriksi: Tulevaisuuden ammattina voisi olla ammatillinen opettaja, ja mentorointi 

voisi olla lähellä saamaan kokemusta opiskelijoiden ohjaamisesta ja tukemisesta ammatillisessa 

kasvussa. 

Mitä osaamista haluan jakaa mentorointiryhmälle: Varhaiskasvatuksen osaamista, tietoa vasun 

sisällöistä, jotka ovat oleellista ammattilaisen tunnistaa ja tiedostaa, arjen työn sisältöä. Mutta 

ennen kaikkea haluaisin vastata opiskelijoiden kysymyksiin siitä, mikä heitä kiinnostaa ja mitä he 

haluavat 

 

23. Nimike: Ryhmäpäällikkö 

Kuvaus: Toimin ryhmäpäällikkönä, projektipäällikkönä ja suunnittelijana siltojen 

korjaussuunnitteluosastolla. Tarvitsen työssäni teknisen osaamisen lisäksi johtamis- ja 

organisointitaitoja, sosiaalisia taitoja ja paineensietokykyä. 

Tausta: Valmistuin tradenomiksi (AMK) 2007 ja rakennusinsinööriksi (AMK) 2017 Savoniasta. Nyt 

opiskelen Teknologiaosaamisen johtaminen koulutusohjelmassa YAMK:ssa Savoniassa. 

Miksi haluan mentoriksi: Oma polkuni nykyiseen omien unelmieni työhön ei ollut tavanomainen tai 

suoraviivainen ja olisin kaivannut itse matkalla mentoria. Nautin omasta työstäni ja nuorten 

työntekijöiden ohjaamisesta valtavasti ja teen sitä paljon myös päivätyössänikin. 

Mitä osaamista haluan jakaa mentorointiryhmälle: Kokemusta siitä miten erilaisia urapolut voi olla, 

kokemus siitä miten tärkeää on uskaltaa olla oma itsensä, näkemystä työuran aloittamisesta 

esihenkilön näkökulmasta. Aidon esimerkin siitä kun asiat ei menekään "niin kuin suunnitteli tai 

kuvitteli". 

 

24.Nimike: Sosiaaliohjaaja 



Kuvaus: Tällä hetkellä työskentelen Vammaissosiaalityössä alle 16- vuotiaiden tiimissä. Työssä 

tarvitaan hyvää vuorovaikutusosaamista, verkostotaitoja sekä kykyä tulkita terveydenhuollon 

asiakirjoja. Työssä tehdään päätöksiä ja kirjallista osaamista. 

Tausta: Valmistuin 2016 sosionomiksi. Pohjakoulutukseltani olen lähihoitaja. Olen työskennellyt 

perhepalveluissa, lastensuojelussa sekä vammaissosiaalityössä. Suuntauduin lähihoitajana 

mielenterveys- ja päihdetyöhön. Lisäksi olen ryhmänjohtaja vpk:ssa. 

Miksi haluan mentoriksi: Ajattelen, että minulla on monipuolisesti osaamista, josta voisi olla 

tuleville opiskelijoille hyötyä. Sosiaali- ja terveysalan osaamista minulla on monipuolisesti ja 

harrastustoiminnan kautta myös johtamistaitoja sekä kokemusta pelastustoiminnasta. 

Mitä osaamista haluan jakaa mentorointiryhmälle: Haluaisin onnistua mentorina tuomaan esille sen, 

että sosiaaliala on täynnä mahdollisuuksia. On hyvä, mitä laajempaa osaamista on, sillä kaikesta 

opitusta on hyötyä työelämässä. 

 

25. Nimike: Projekti-insinööri 

Kuvaus: Olen työskennellyt 10 v sairaalarakentamisen parissa rakennuttamistehtävissä, viimeiset 5 v 

allianssihankkeessa, jonka myötä tunnen allianssin sopimusmallin, työpajatyöskentelyn, 

yhteistoiminnan, fasilitoinnin ja leanjohtamisen. 

Tausta: Olen RI (AMK) vm 2001, tutkintoalana rakennetekniikka, mutta vahva suuntautuminen 

tuotantotalouden puolelle. Olen käynyt taidelukion. Minulla on RAPS-pätevyys. Suoritan tällä 

hetkellä Digitalisaation asiantuntija sosiaali- ja terveysalalla (YAMK). 

Miksi haluan mentoriksi: Olen kehityshaluinen, innostunut ja haluan vaikuttaa rakennusalaan 

laajemmin yhteistoiminnallisempaan suuntaan. Olen ollut jo vuosia mukana [rakennus-]hankkeessa 

ja sen ohjausryhmässä. 

Mitä osaamista haluan jakaa mentorointiryhmälle: Haluan muuttaa rakennusalaa 

yhteistoiminnalliseen suuntaan. Sairaalarakentaminen ja sairaalatekniikka on lähellä sydäntä ja 

pystyn antamaan paljon sairaalarakentamisesta tai lääkintälaitetekniikasta kiinnostuneille. Tunnen 

hyvin korjausrakentamista. 

 

26. Nimike: Suunnitteluinsinööri 

Kuvaus: Tällä hetkellä olen suunnitteluinsinöörinä laitossuunnittelussa, eli suunnittelutehtävät on 

tuttuja. Aikaisempaa osaamista on myös erilaisista taloushallinnon tehtävistä. Harrastuksen puolelta 

osaamista projektinhallinnasta. 

Tausta: Edellinen tutkinto kone- ja tuotantotekniikan insinööri, savonia. Sitä edellinen tutkinto 

merkonomi asiakaspalvelun ja markkinoinnin puolelta. 

Miksi haluan mentoriksi: Olen mentorina myös harrastustoiminnan puolella ja voisin sitä toimintaa 

laajentaa koulun puolelle. Minusta mentorointitoiminta on tärkeää ja olisin itse kaivannut sellaista 

enemmän. 



Mitä osaamista haluan jakaa mentorointiryhmälle: Harrastustoiminnan puolella olen viime aikoina 

panostanut projektinhallintaan, myynti- ja markkinointitehtäviin sekä erilaisiin 

esiintymistilaisuuksiin. Koen nämä sellaisina vahvuuksina, mitä haluaisin jakaa. 

 

27. Nimike: Terveydenhoitaja 

Kuvaus: Toimin Kuopion kaupungilla opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitajana. Osaamisen 

vaatimus on laaja. Terveydenhoidon lisäksi osaamiseen kuuluu myös sairaanhoito. 

Mielenterveysosaaminen ja päihdeosaamisen tarve myös vahvaa.   

Tausta: YAMK sosiaali- ja terveyspalveluiden johtaminen ja kehittäminen 

Miksi haluan mentoriksi: Olen aieminkin toteuttanut lehtorin kanssa terveydenhoitaja opiskelijoiden 

tapaamisia. Olen saanut tapaamisista hyvää ja kannustavaa palautetta sekä opiskelijoilta että 

lehtorilta. Mentorina toivotan tervetuloa työkavereiksi      

Mitä osaamista haluan jakaa mentorointiryhmälle: Työkokemusta terveydenhoitajan tehtävästä, 

eri kehittämishankkeista, joissa olen ollut mukana. Esim. Kaste-hankkeet.  Mentoroinnin avulla 

uskon voivani siirtää opiskelijoille ns. hiljaista tietoa ja kaventaa kuilua opintojen ja työelämän välillä. 

 

28. Nimike: Työllisyysasiantuntija 

Kuvaus: Henkilöasiakaspalvelu monikanavaisesti, osaamisen kehittäminen, ohjaus ja valmennus 

työhön, opiskeluun, monialaiseen palveluun, työllistymiseen, aktivointi, monialaisen- ja 

kotoutumissuunnitelmien laadinta. Tarvitaan laajaa palvelukentän tuntemista. 

Tausta: Nyt opiskelen sosionomi yamk, kehittäminen ja johtaminen. Olen myös käynyt sotealan 

palvelujen kehittäjä erikoistumiskoulutuksen, sosionomi amk, työkykykoordinaattori, lasten ja 

nuorten erityisohjaaja, lähihoitaja koulutukset + sosiaalityön apron 

Miksi haluan mentoriksi: Minulla on annettavaa laajan työkokemuksen ja koulutuksen vuoksi. 

Mitä osaamista haluan jakaa mentorointiryhmälle: Työnhakuun, osaamisen kehittämiseen liittyen. 

Työllisyyden kuntakokeiluista ja TE2024 uudistuksesta, työhyvinvoinnista. Voisin myös esitellä 

Valtiota työnantajana ja mahdollisuuksista meillä. Jatko- ja lisäkoulutuksista. 

 

29. Nimike: Osastonhoitaja 

Kuvaus: Työskentelen Puolustusvoimien terveysasemalla osastonhoitajana eli hoitotyön johtajana. 

Vastaan sairaanhoitajien ja terveydenhoitajien sekä muiden ammattiryhmien rekrytoinnista, 

päivittäisjohtamisesta ja hoitotyön kehittämisestä. 

Tausta: Olen sairaanhoitaja-terveydenhoitaja AMK, valm. 2013., terveydenhoitaja YAMK, valm. 

2020. Opiskelen UEF avoimessa yliopistossa sosiaali- ja terveyshallintotieteitä, tavoitteena 

maisteritutkinto 

Miksi haluan mentoriksi: Haluan antaa oman ammatillisen tukeni sosiaali- ja terveysalan 

opiskelijoille. Uskon, että laaja osaamiseni erikoissairaanhoidosta, päivystyksestä aina 

terveysaseman johtamiseen, antaa minulle kokemusta, jonka voin jakaa opiskelijoille. 



Mitä osaamista haluan jakaa mentorointiryhmälle: Sosiaali- ja terveysalan monipuoliset tehtävät, 

osaamisen merkitys (jatkuva oppiminen), sos.- ja terv. alan monipuoliset työpaikat, vinkkejä 

rekrytoinnissa. 

 

30. Nimike: Laboratoriotutkija 

Kuvaus: Työskentelen THL:ssa virologian yksikössä laboratoriotutkijana. Työssäni tarvitsen vahvaa 

kykyä oma-aloitteellisuuteen sekä halua laboratoriotyön kehittämiseen. Vastaamme yhdessä 

kollegojeni kanssa moninaisista laboratorioprosesseista ja -laadusta. 

Tausta: Olen bioanalyytikko, valmistunut 2019. Opiskelen 1. vuotta bioanalytiikan kliinisen 

asiantuntijuuden YAMK-tutkintoa Savoniassa töiden ohella. Uskon koulutuksen tarjoavan minulle 

loistavan potentiaalisen väylän urakehitykselle ja uuden oppimiselle. 

Miksi haluan mentoriksi: Haluan mentoriksi, sillä tahdon tehdä YAMK-tutkinnon tunnettavammaksi 

opiskelijoiden keskuudessa. Haluan osoittaa, ettei työelämän toimintojen muuttamiseen tarvita 

vuosikymmenten työkokemusta vaan rohkeutta tuoda havaitsemiaan kehityskohteita esille 

Mitä osaamista haluan jakaa mentorointiryhmälle: Ennemminkin haluan jakaa ajatusmaailmaa 

siitä, että hyvällä asenteella pärjää työelämässä pitkälle. Kun on asenne kunnossa, niin ihan yhtäkkiä 

on osana muita verkostoja, uusia prosesseja ja saa enemmän vastuuta. Työnteko myös motivoi 

silloin enemmän. 

 

31. Nimike: Service Manager 

Kuvaus: Tuotantoprosessien asiakaskohtainen kehitys, vastuu sovitun raportoinnin ja palvelutason 

toteutumisesta, palvelutuotannon kehitystarpeiden havainnointi, reagointi laatupoikkeamiin, 

palvelun sisäiset laajennukset, taktisten valmiuksien luominen 

Tausta: YAMK liiketoiminnan kehittäminen (kesken), henkilöstöjohtamisen opintokokonaisuus JYU, 

AMK Tradenomi myynti ja markkinointi Savonia, asiakkuusjohtamisen ja henkilöstöhallinnon 

täydentäviä koulutuksia sekä markkinoinnin sertifikaatteja 

Miksi haluan mentoriksi: Haluan tarjota kuuntelemisen, kuulemisen, pallottelun ja haastamisen 

kokemuksia. Haluan lisäksi auttaa opiskelijoita saavuttamaan tavoitteitaan. Haluan omien 

kokemusteni avulla tukea aktoreita hetkinä, kun "epävarmuus iskee vasten kasvoja". 

Mitä osaamista haluan jakaa mentorointiryhmälle: Minulla on vahva kokemus kaksoisuran 

yhdistämisestä. Huippu-urheilu, asiantuntijuus ammatissa, nousujohteinen ura sekä opiskelu voivat 

tuntua haastavalle yhtälölle. Omaa resilienssiä kehittämällä jokainen voi yltää huipulle jokaisella osa-

alueella. 

 

32. Nimike: Amanuenssi 

Kuvaus: Amanuenssina olen ns. joka paikan höylä. Konkreettisia työtehtäviäni ovat mm. 

opiskelijavalinnat, opiskelijoiden ohjaus, opetuksen aikatauluttaminen sekä erilaisten päätösten 

valmistelu. Tarvitsen esim. ajanhallinta- ja tiedonhakutaitoja päivittäin. 



Tausta: Olen käynyt UEF:n kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen asiantuntijakoulutuksen. Kyseinen 

asiantuntijakoulutus ei valmista suoraan mihinkään ammattiin, vaan on generalistikoulutus. 

Koulutukseltani olen siis kasvatustieteen maisteri. Valmistuin v. 2021. 

Miksi haluan mentoriksi: Generalistialan opiskelijana koin epävarmuutta siitä, mihin työllistyisin 

tulevaisuudessa. Haluankin saada opiskelijat huomaamaan, mitä kaikkea muuta työelämässä 

tarvittavaa osaamista yliopistokoulutus tuo ydin- tai teoriatiedon osaamisen lisäksi. 

Mitä osaamista haluan jakaa mentorointiryhmälle: Koen, että riippumatta työtehtävästä oman 

osaamisen tunnistaminen, itsensä johtaminen ja ajanhallintataidot ovat tärkeitä. Yleistä luottamusta 

omiin, koulutuksen kautta ja muissa konteksteissa, hankittuihin tietoihin ja taitoihin. 

 

33. Nimike: Koulutuspäällikkö 

Kuvaus: Alaisia n.25 kolmessa eri tiimissä. Esimies-, alais-, yhteistyö- ja verkostotyötaidot, 

itseohjautuvuus, työnsuunnittelu, tutkintojärjestelmä, innovatiivisuus, käytännöllisyys, sosiaaliset 

taidot... 

Tausta: Opiskelen nyt InnoTech tradenomi yamk opintoja. Minulla on jos sosionomi yamk tutkinto 

sekä opinto-ohjaajan pätevyys. Lisäksi olen opiskellut esimiehen eat:n sekä useita muita opintoja. 

Olen opiskellut useissa oppilaitoksissa ympäri Suomen. 

Miksi haluan mentoriksi: Olen työskennellyt uraohjaajana usean vuoden ajan ammatinvaihtajille ja 

omaa urapolkuaan pohtiville. Toivottavasti voisin auttaa urapoluissa ja elinikäisessä 

urasuunnittelussa. Ja erilaisten reittien näkemisessä. 

Mitä osaamista haluan jakaa mentorointiryhmälle: Elinikäistä urasuunnittelua. Erilaisten koulutus- 

ja urapolkujen mahdollisuudet monenlaisiin työuriin.  Erilaisten osaamisten yhdistäminen ja 

markkinointi. Näkökulmien avaaminen ja oman osaamisen tunnistaminen. 

 

34. Nimike: Liiketoimintajohtaja 

Kuvaus: Liiketoimintajohtaja vähittäiskaupan alalla. Liiketoiminnan suunnittelu, monikanavaisen 

vähittäiskauppaketjun johtaminen. Asiakaskokemuksen, myymäläkonseptin, verkkokaupan ja 

digipalveluiden kehitys sekä kiinteistöjohtaminen. 

Tausta: YTM (taloustieteet), MBA (kauppatieteet), PGP (kiinteistöjohtaminen), IMD:ssä ja 

Maanpuolustuskurssilla suoritetut strategiaopinnot, Palvelumuotoilun tutkinto & muut täydentävät 

opinnot 

Miksi haluan mentoriksi: Kehittävä molemmin puolin. Uskoakseni pitkän työelämäkokemuksen 

omaavana minulla voisi olla annettavaa mentoroitavalle.  

Mitä osaamista haluan jakaa mentorointiryhmälle: Minulla on pitkä kaupan alan kokemus, jossa on 

monia osa-alueita: mm. asiakaskokemus, liiketoiminnan johtaminen, monikanavainen CX, 

henkilöstön johtaminen 

 

35. Nimike: laboratoriohoitaja/analytiikkavastaava 



Kuvaus: Työtehtäviini kuuluvat näytteenoton ja analytiikan lisäksi laitteiden huolto- ja korjaustyöt, 

laaduntarkkailu, perehdyttäminen, tilaukset sekä yhteyshenkilönä toimiminen. Työ edellyttää hyviä 

vuorovaikutustaitoja sekä monipuolista osaamista. 

Tausta: Savonian Bioanalyytikko YAMK-opiskelija, Kliininen asiantuntija 

Miksi haluan mentoriksi: Uskon, että minulla on monipuolista kokemusta ja osaamista sekä 

työelämätaitoja, joista voisi olla hyötyä tuleville työelämän osaajille. Minua kiinnostaa myös, 

minkälaisia ovat ajatukset ja odotukset työelämästä tänä päivänä. 

Mitä osaamista haluan jakaa mentorointiryhmälle: Esimerkillinen ja vastuullinen toiminta, 

vuorovaikutustaidot sekä tiimityöskentely. 


