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1. JOHDANTO

Mentorointi maaseutumatkailun ammattitutkinnossa – kehittämishanke liittyy

Jyväskylän aikuisopistossa (JAO) vuoden 2006 alussa alkaneeseen

Maaseutumatkailun ammattitutkintoon osana yrittäjien ja yrittäjiksi aikovien

opiskelun tukemista ja verkostoitumisen kehittämistä. Matkailukoulutuksen

vastaavana kouluttajana oppilaitoksessa toimii Merja Välimaa.

Hankkeen lähtökohtana voidaan pitää tekijän omaa toimintaa alan yrittäjänä sekä

kokemuksia ohjauksen ja verkostoitumisen merkityksistä yritystoiminnan

edistymiselle ja yrittäjänä toimimiselle. Maaseudun kehittämishankkeissa työskentely

on antanut monipuolisen näkökulman maaseudulla toimivien yrittäjien verkostosta,

sen merkityksestä yrittäjän menestymiseen sekä yritysten välisen yhteistyön tilanteesta

yleisesti. Merkittävänä haasteena kehittämishankkeen käynnistämiselle oli myös oman

pedagogisen osaamisen vahvistaminen.

Kannustavana tekijänä hankkeelle on JAO: n kouluttajien ja matkailuyrityksen välinen

tiivis yhteistyö näyttötutkintojen yhteydessä, jonka sysäyksenä hankeidea kehittyi.

Kehittämishankkeen tutkimus- ja kehittämisaiheena eli paradigmana oli

aikuisopiskelijoiden ja jo toimivan matkailuyrityksen yrittäjän välisen

mentoroinnin mahdollisuudet ja vaikuttavuus koulutuksen

toteuttamisympäristössä.

Kehittämishankkeen ohjaajana toimi JAO:n projektipäällikkö Eila Kurki vastuullaan

oppilaitoksessa toimiva ”Koulutusmallit työssäkäyvälle väestölle – hanke sekä

kouluttaja Merja Välimaa. Hankkeen toteutusaika oli 1.10.2006 - 31.12.2006.

Hankkeen koeluontoisena mentorina toimi Taipaleen luomu- ja matkailutilan yrittäjä

Minna Taipale Petäjävedeltä.

Hankkeen kohderyhmänä olivat Maaseutumatkailututkintoa suorittavat JAO:n

opiskelijat, joita ryhmässä oli opintojen alkaessa kuusi henkilöä. Yksi opiskelija

keskeytti opintonsa syksyllä 2006.

Opiskelijaryhmästä yksi oli toimintaansa jo pidempään harjoittanut

maaseutumatkailuyrittäjä, majoituspalveluja aloittelevia kolme henkilöä sekä kaksi

ohjelmapalveluyrittäjää, joista toinen oli opintonsa keskeyttänyt. Koulutusaika oli

23.1.2006 - 31.12.2006.



6

Kohderyhmänä hankkeessa olivat myös kouluttajat, joiden suhtautuminen

hankkeeseen oli positiivinen ja hanketta kaikin puolin tukeva.

1.1 Kehittämishankkeen tarkoitus

Ensisijaisena tarkoituksena oli selvittää hankkeen aikana mentoroinnin tarvetta

ja toimintaedellytyksiä nykyisessä aikuisten monimuotokoulutuksessa yhtenä

vaihtoehtona opiskelijoille tarjottavista ohjausmuodoista.

Tärkeä kehittämiskohde oli myös mentorin, opiskelijoiden ja kouluttajan välisen

vuorovaikutuksellisuuden ja dialogisuuden kehittäminen, joiden tarkoituksena oli

tukea yhteistä tavoitetta pedagogisen ohjauksen laajapohjaisesta toteutumisesta

opiskelijan hyväksi.

Ohjausmenetelmän testauksen tarkoituksena oli kehittää menetelmää myös tulevien

koulutusryhmien käytettäväksi, mutta myös opiskelijan siirtyessä uuteen tai jo

toimivaan yritykseensä, jolloin hän yrittäjänä voisi toimia mentorina toisille

yrittäjyyden eri vaiheissa.

1.2 Tavoitteet

JAO: n maaseutumatkailukoulutuksen päätavoitteena on edistää matkailualan

yrittäjyyden kehittymistä ja alan ammattiosaamista yrittäjän tietoja ja taitoja

vahvistamalla. Oppilaitos on osa matkailun kehittämisverkostoa Keski-Suomessa,

jossa toimimalla sekä kouluttajat että opiskelijat ovat osa toimialan menestymistä.

Kehittämishankkeen tavoitteena oli mentorointia kehittämällä lisätä oppilaitoksen

tarjoamia ohjausmuotoja opiskelijalle. Tavoitteena oli myös selvittää toiminnan

kannalta tärkeitä tekijöitä, jotka edistäisivät mentorin, opiskelijoiden ja kouluttajien

yhteistyötä sekä antaisivat mentorina toimivalle henkilölle sitoutumiseen ja

käytäntöön liittyvää ohjeistusta ja valmiuksia. Mentorin tavoitteena oli perehtyä

tarkasti alan koulutusohjelmaan, sen toteutussuunnitelmaan ja käytäntöön, koska

koulutusmuoto on uusi.

Ohjauksen tavoitteena oli työelämälähtöisyyden vahvistuminen ja opiskelijan

reflektoinnin ja kokemuksellisen oppimisen kehittyminen.

Mentorointi on osa opiskelijan informaalista oppimista.
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Lisäksi toissijaisena tavoitteena oli lisätä opiskelijoiden verkostoitumisen edellytyksiä

ja ymmärrystä yritystoiminnan menestymistekijänä.

Näihin tavoitteeseen hankkeessa pyrittiin luomalla mahdollisuus seurata yrittäjyyden

elinkaarta ja nostamalla esiin opinnoissa vastaan tulleita ongelmia ja käytännön

kysymyksiä.

Oppilaitoksen Optima-verkko-oppimisympäristöön luotiin mentoiroinnin osio, jonka

avulla toimintaa testattiin yhteistyössä osapuolien kanssa. Optima on Jyväskylän

aikuisopiston internetissä toimiva sähköinen opiskelijaportaali, jolla tiedotetaan

opintoihin liittyvät asiat, palautetaan etätehtävät, saadaan ja annetaan palautetta

opiskeluun liittyen ja keskustellaan koulutuksen osapuolien kesken.

Toimintaa on tarkoitus jatkaa myös tulevissa opintoryhmissä. Keskustelua heräteltiin

erilaisilla yritystoiminnan ongelmilla ja tilanteilla, joihin vastaamalla tieto tuli kaikille

yhteisesti näkyviin. Portaali on tärkeä osa oppilaan ohjausta, koska lähipäivien määrä

on melko vähäinen.

Oppilaitoksen kouluttajien tavoitteena oli käyttää toimintaa vetovoimatekijänä

markkinoidessaan koulutusta tulevaisuudessa.

2. MENTOROINTI

Mentorointi on vanha menetelmä, jonka avulla pyritään siirtämään vanhemman

henkilön elämänviisautta ja kokemusperäistä tietoutta nuoremmalle henkilölle. Tällä

tavalla edistetään nuoremman kasvua. Yrityselämässä mentorointia käytetään yleisesti

yhtenä henkilöstön

kehittämismenetelmänä. Mentorina toimiminen on vapaaehtoista, eikä siitä saa

rahallista palkkiota.

Opiskelijamentoroinnin ideana on edistää opiskelijan kehittymistä kahdenkeskisen

vuorovaikutussuhteen kautta. Tällöin työelämässä jo pidempään ollut saman alan

henkilö tarjoaa opiskelijalle tukea ja ohjausta uraan, työelämään siirtymiseen, omien

osaamisalueiden löytämiseen

ja yleensä elämään liittyvissä asioissa. Kyseessä on kehittävä, osallistuva ja auttava

vuorovaikutussuhde, jossa kokeneempi henkilö käyttää aikaansa ja tietämystään

lisätäkseen aktiivisen ja kehittymishaluisen opiskelijan kasvua, tietämystä ja taitoja.

(Palviainen, Kuusikoski, Mentorointiopas, 2005, 3.)
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Mentori toimii erilaisissa rooleissa ohjattavasta ja hänen toiminnastaan riippuen, kuten

sparraajana, ystävänä, opettajana tai valmentajana.

2.1 Mentorointi aikuisopiskelijan tukena

Innostus mentoritoiminnan kokeiluun lähti halusta jakaa yritystoiminnassa ja

erilaisissa tehtävissä kertynyttä kokemusta ja osaamista aikuisopiskelijoiden

edistymisen hyväksi.

Aikuisena opiskelu tuottaa useimmille haasteita perheen ja työn yhteensovittamisessa.

Edellisestä opiskelusta saattaa olla kulunut jo aikaa, joten on käytettävä aikaansa myös

opiskelutekniikkaa opetellessa. Opiskeltavien aineiden ja etätehtävien suuri määrä

saattaa myös yllättää aikuisopiskelijan. Tärkeintä olisi päästä mahdollisimman

nopeasti tarttumaan oppimistehtäviin, joka edellyttää opiskeluvälineiden hallintaa ja

kirjoitustaitoja. Näissä kohteissa opiskelijat tuntuivat tarvitsevan kovasti tukea ja

neuvontaa. Muun muassa Optiman käytön opiskeluun palautteiden mukaan olisi

pitänyt päästä tutustumaan jo heti opiskelun alettua. Hankaluutena opiskelijoilla olivat

myös toimimattomat tietoliikenneyhteydet (maaseudulla varsin yleistä) tai välineiden

puuttuminen. Mentori tavoitteena oli tukea opiskelijan motivoitumista ja

itsereflektiota opiskelussa ja yritystoiminnan kehittämisessä kouluttajien rinnalla.

Kehittämishanke toimi mielenkiintoisena oppimisprosessina myös mentorille.

Tarkoituksena oli saada innostusta myös omaan työhön, uusia ideoita ja kokemusta

erilaisesta ohjausmenetelmästä. Mentorina toimiminen edellyttää toimeen sitoutujalta

motivaatiota itsensä ja muiden alan kokonaisvaltaista ymmärrystä sekä oman ajan

organisointia mentorointiin.

Toiminnan tarkoitus ja tavoitteet sekä pelisäännöt sovittiin 23.10.2006 pidetyssä

tilaisuudessa, jossa mentori esitteli JAO:n opiskelijaryhmälle ajatuksen toiminnan

sisällyttämisestä loppusyksyn ohjelmaan (liite 1).

Mentoroinnin merkitys korostuu nimenomaan kokemuksellisen oppimisen edistäjänä

opiskelijalle ja vuorovaikutuksessa kouluttajan kanssa näkemyksien jakajana.

Mentoroinnilla voidaan tähdätä muun muassa:

• yksilön ammatilliseen kehittymiseen

• yksilön omien vahvuuksien ja mahdollisuuksien löytämiseen
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• yksilön itsetuntemuksen ja – luottamuksen vahvistumiseen

• verkostoitumisen lisäämiseen

• johtajuuden kehittymiseen

• muutoksenhallintaan

(Frisk, 2003. Ohjaaminen työssä, 59.)

Mentorointi on ennen kaikkea tavoitteellinen, kahdenkeskinen vuorovaikutussuhde

(emt. 58).

Mentorilla olisi tärkeä tehtävä toimia uusien opiskelijoiden tukena ja vertaisena

opintojen edetessä. Kouluttajilla on aina kouluttajan näkökulma. Mentori voisi tuoda

kokeneemman vertaisen näkökannan asioihin, ikään kuin samalta näkövinkkeliltä,

mutta kokemuksen syvällä rintaäänellä. Hän voisi toimia Optimassa

keskustelupalstalla kommentaattorina, keskustelun

herättäjänä ja ohjaajana. Mentori voisi tarjota henkilökohtaisesti erilaista tukea

erilaisissa tilanteissa, esim. joissakin projektityön osissa. Hän olisi

opiskelijoiden tsemppari ja tuki.

 Emäntä/opiskelija, maatilamatkailu.

Mentori ei ole ainoastaan ulkopuolinen tarkkailija vaan osallistuva asiantuntija, mutta

myös itse oppijan roolissa. Aidon vuorovaikutussuhteen aikaansaaminen edellyttää

dialogia kaikkien osapuolien välillä. Ohjattavalla on oltava aito halu ottaa vastaan

tukea ja tuntemus, että siitä on omaan työhön todellista hyötyä.

2.2. Mentorointi yrittäjän tukena

Tutkinnon suorittajien ryhmästä kaikilla oli jonkinasteista kokemusta matkailualan

yritystoiminnasta perheyrityksessä, jossa yrittäjät toimivat joko yksinään tai

aviopuolison kanssa. Työ, toiminnan suunnittelu ja päätökset tehdään pienellä

joukolla eikä laajempaa verkostoa työn tueksi useinkaan ole käytettävissä. Vertaistuen

tarve yrittäjällä olisi suurempi kuin usein käytännössä on mahdollista saada.
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Monet organisaatiot ovat tilanteessa, jossa niiden elinehto on luoda uutta ja saada

kaikki suunnittelemaan yhteistä toimintaa. Dialogin avulla voidaan saada esiin

erilaisia näkökulmia ja ajatuksia. Dialogiin osallistuminen uudistaa parhaimmillaan

jokaisen omaa ajattelua ja paljastaa ajattelua ohjaavia ennakkoluuloja ja

ennakkokäsityksiä (Kupias, 17. Ohjaaminen työssä 2003.)

Mentori voi toimia yrittäjän tukena ja kumppanina niin arjen jaksamisessa, uusien

ideoiden ja luovuuden vahvistajana yrittäjyyden haasteissa.

Kouluttajien kanssa käydyissä keskusteluissa hankkeen aikana he toivoivat mentorilta

nimenomaan käytännön näkökulmien ja ongelmien esille tuomista. Näitä käytännön

ongelmia ja ideoita ja niihin etsittyjä ratkaisumalleja myös opiskelijat esittivät

haluavansa pohtia. Kaikkea omalta toimialalta ei voi kukaan hallita vaan tärkeintä on

opetella etsimään oleellisin tieto ja toimivia keinoja arjesta selviämiseen. Tärkeätä

opiskelijalle on teoriassa opiskeltujen tietojen ja taitojen soveltaminen käytäntöön

luovasti ja innovatiivisesti omassa yrityksessään.

 3. MAASEUTUMATKAILUYRITTÄJYYS KESKI-SUOMESSA

Maaseutumatkailuyrittäjyyden kehittyminen on viimeisen kahdenkymmenen vuoden

aikana ollut koko maassa huomattavaa. Alalle on syntynyt runsaasti uusia ja eri

toimintoja tuottavia yrityksiä, joita yhdistävät maaseudulla toimiminen, ympäröivän

luonnon hyödyntäminen elinkeinossa ja paikallisuuteen perustuva sidonnaisuus.

Sivutoimisuus tai osa-aikaisuus muun toiminnan ohella harjoitettuna ovat

pääasiallinen toimintamuoto yrityksillä, muun muassa maatilatalouden yhteydessä

harjoitettuna. Matkailu on tärkeä osa maaseudun laajaa elinkeinokirjoa, jonka

monipuolistuminen EU-aikana on väistämätöntä maatalouden murroksen myötä.

Maaseutumatkailu elinkeinona

Matkailuelinkeinon muotoja ovat muun muassa majoituspalvelut, luonto- ja

ohjelmapalvelut ja ateriapalvelut eri muodoissaan sekä muut oheispalvelut.

Yrityksiksi katsotaan kaikki yksiköt, jotka harjoittavat toimintaa yksin tai perheen

voimin, henkilö- tai muina yhtiöinä sekä taloudellista toimintaa harjoittavat

yhdistykset. Yritykseksi
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katsotaan myös maatilatalouden yhteydessä samana verotusyksikkönä harjoitettava

yritystoiminta sekä osuuskunnat. Keski-Suomessa maaseutumatkailuyrityksiksi

lasketaan maaseudulla toimivat, matkailijoita vastaanottavat ja heille palvelujaan

markkinoivat yritykset. Epäselvissä tapauksissa yrittäjän oma halu profiloida

yrityksensä maaseutumatkailuyritykseksi ratkaisee.

Matkailua tulee harjoittaa tarkoituksena saada siitä toimeentuloa. Rajauksen

ulkopuolelle jäävät selvästi lähinnä omaan käyttöön rakennetun yhden tai kahden

mökin vuokraaminen ilman muita palveluja tai muu kiistattomasti harrastuksena

pidettävä toiminta. (Keski-Suomen maaseutumatkailun teemaohjelma, 2.)

Maaseutumatkailun kriteerit

Valtakunnallisen Maaseutumatkailun teemaryhmän mukaan maaseutumatkailu on

maaseudun luontaisiin edellytyksiin ja voimavaroihin - luonto, maisema, kulttuuri,

ihminen - sekä perhe- ja pienyrittäjyyteen perustuvaa matkailun yritystoimintaa

(Turunen, Valtakari: Maaseutumatkailu – yrittäjän opas, 8).

Muita alaan yhdistettäviä tekijöitä ovat turvallisuus, paikallisuus, perinteet,

luonnonläheisyys, ympäristövastuullisuus ja hiljaisuus, jotka osaltaan luovat haasteita

niin yritykselle kuin yrittäjällekin. Keski-Suomen luontaiset edellytykset matkailun

harjoittamiseen ovat erinomaiset laajojen luontoalueiden, hyvien kulkuyhteyksien ja

pienten maatilayksiköiden vuoksi, joissa maatalouden harjoittaminen on lopetettu tai

tuotantosuuntaa muutettu.

Kaikki maaseudulla tapahtuva matkailu ei kuitenkaan ole maaseutumatkailua. Rajan

vetäminen katsotaan tarpeelliseksi, koska maaseutumatkailun profiilin luonnissa ja

tuotteiden markkinoinnissa käytetään entistä enemmän arvolähtökohtiin perustuvaa

argumentointia. Tämä puoltaa paikkaansa siksi, että lukuisten sekä kotimaisten että

ulkomaisten tutkimusten ja selvitysten mukaan matkailijat arvostavat tulevaisuudessa

entistä enemmän juuri vastuullisen matkailun periaatteilla toimivaa

matkailuelinkeinoa. (Turunen, Valtakari, 8.)

Samat kriteerit ja vaatimukset kohdentuvat nykyaikana moniin muihinkin yrityksiin,

mutta osa niistä voidaan ajatella olevan juuri maaseudulla tapahtuvan matkailun

valtteja ja tärkeitä kilpailutekijöitä. Kilpailun kiristyessä arvoja tulee osata käyttää

hyväkseen tuomalla niitä asiakkaiden tietoisuuteen ja näkyville, joka on ensisijaisesti

yrittäjä tehtävä.
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Yritysten määrä on myös Keski-Suomessa ollut nousussa viimeisten parinkymmenen

vuoden ajan. Yli puolet yrityksistä (57 %) on perustettu 1990-luvulla tai sen jälkeen.

Teemaohjelman (2003, 5) mukaan maaseutumatkailuyrityksiä on vuonna 2003 ollut

462 yritystä ja lisäksi oheispalveluja tuottavia yrityksiä 87. Päätoimisuus on

lisääntynyt nimenomaan uusien yritysten myötä.

Yrityskannan vahvistuessa ja harrastelijamaisuuden väistyessä on yrittäjän

liiketoimintaosaamisella ja sen parantamisella keskeinen osa yritysten

selviytymisessä. Ajan hengessä pysyvät ja sitä seuraavat yritykset vahvistavat

asemaansa ja näkyvät alan kasvuyrityksinä. Verkostossa selviävät eri

toimintamuotoiset ja toiminnan astetta edustavat yritykset, mutta yhtenäistä näille on

kilpailu- ja synergiaetujen hakeminen toisistaan.

Maaseutumatkailun ammattitutkinnon opiskelijan ja kouluttajan kannalta

maaseutumatkailun valtakunnallisen ja maakunnallisen tilanteen tietämys on erityisen

tärkeää. Ammattitaitovaatimus sisältyy myös ammattitutkinnon perusteissa

yritystoiminnan osioon. Opetuksen tulee pohjautua aina viimeisimpään tietoon ja siitä

johdettuihin osaamisalueisiin lähipäivinä sekä etätöinä. Käytännön liiketoiminnan

tuntemus vaatii kouluttajalta aktiivista yhteistyötä alan yrittäjien ja kehittäjien kanssa,

jotta todellisuudesta nostetut tarpeet tulevat opetuksen toimintasuunnitelman

sisällöksi. Oppimisympäristönä opiskelijalla on koko konteksti, ei ainoastaan oma

yritys.

3.1 Tulevaisuus ja tarjonta

Maaseudulla harjoitettavaan matkailuelinkeinoon kohdistuu kilpailun myötä

vaatimuksia, joiden kanavoiminen yrittäjän osaamiseen on haasteellinen tehtävä sekä

oppilaitoksille että muille kehittämis-organisaatioille.

Matkailutarjonnan tulee erikoistua menestyäkseen kiristyvässä kilpailussa,

yksilöllisyys korostuu ja markkinat sirpaloituvat entisestään – ”jokainen kuluttaja on

erillinen markkina.” Räätälöidyt tuotteet ja yksilöllisten tarpeiden tyydyttäminen

korostuu, kuluttajakäyttäytymisen

tunteminen ja jopa psykologia ovat tulevaisuudessa entistä tärkeämpiä. On ennustettu,

että matkailussakin unelmat ja tunteet kasvavat yhä tärkeämmiksi ja mielikuvia luova
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matkailu tulee menestymään. Tarinoiden ryhmiä voivat olla esimerkiksi seikkailu,

rakkaus, perhe,

yhdessäolo, hoiva ja huolenpito, perinteiset arvot, harrastukset ja erilaiset

vakaumukset. Tuotekehityksestä tulee yhä enemmän kohdennettua ja teema-

suuntautunutta; viihde, jännitys, oppiminen kattoteemoina. Kohteiden imagon

merkitys tulee kasvamaan.(Teemaohjelma, 3.)

Rajausten tekeminen on tärkeää muun muassa alan kehittämispanostuksia

kohdennettaessa ja menneen ajan kehittämistyön hyötysuhdetta tarkastellessa.

Matkailuun on EU-kaudella panostettu runsaasti sekä kansallisia että paikallisia

voimavaroja taloudellisesti ja ajallisesti. Näitä kehittämispanostuksia ja -varoja ovat

muun muassa EU-ohjelmien avulla tehtävä kehittämishankerahoitus ja -työ, kuntien

panostukset, oppilaitosten tutkintojen kehittäminen vastaamaan alan kehittyviin

tarpeisiin sekä monien muiden organisaatioiden ponnistelut.

Maaseutumatkailu on tärkeä kehittämiskohde myös uudella, vasta-alkaneella EU-

ohjelmakaudella vuosina 2007 - 2013. Näistä sidosryhmistä ja verkostoista yrittäjän

kannattaa olla tietoinen, jotta niiden panostukset voisi täysimääräisesti hyödyntää.

Keskeinen asema tulevalla kaudella on oppilaitoksilla, joiden opetussuunnitelmaan

maaseudun elinkeinotoiminta kuuluu. Oppilaitosten kouluttajien osaaminen vaatii

myös verkostossa toimimista ja alan tulevaisuuden trendien tarkkaa seuraamista

opetusta kehitettäessä. Mentoroinnin tarkoituksena oli toimia yhtenä osana käytännön

ja koulutuksen linkittämistä, jossa osapuolet tunnistavat tulevaisuuden haasteet ja

pyrkivät ohjautumaan niihin vastaamiseen.

3.2 Yrittäjä ja ajan vaatimukset

Maaseutumatkailuyrittäjyyttä on erityisesti toimialan alkuvuosina leimannut

harrastelijamaisuus, jolla tarkoitetaan mm. koulutuksen ja alan tutkinnon puuttumista,

liiketoiminnan taloudellisten kriteerien vajavaisuutta tai toiminnan heikkoa laatua

asiakkaan näkökulmasta katsottuna.

Toiminta on usein aloitettu maatilatalouden lisäelinkeinona ilman koulutusta ja

osaamista eri osa-alueilta. Haasteita ovat luoneet erityisesti asiakkaiden tarpeisiin

vastaaminen, asiakaspalveluasenne, taloudellisten kriteerien ja osaamisen vajavaisuus
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sekä muut vastaan tulleet eroavaisuudet tavanomaisesta maatilatalouden yrittämisen

vaatimuksista. Puutteet osaamisessa ovat kovin ymmärrettäviä, koska useimmiten

sivuelinkeinoa on harjoitettu jo ennestään kovin työvoimavaltaisen maatilatalouden

lisänä ilman lisätyövoimaa ja taloudellisten realiteettien sanelemana. 1990- luvun

alkupuolella tai sitä ennen alan koulutusta ei ole ollut saatavana ja alkuaikoina niiden

taso on ollut vaihtelevaa ja alan osaamisvaatimuksiin vastaamatonta.

Maaseutumatkailun teemaohjelma teetti laajan Travelli- osaamiskartoituksen vuosina

2002 ja 2004 keskisuomalaisille alan yrittäjille, joista selviävät erinomaisesti

tärkeimmät kehittämiskohteet yrittäjyydessä. Liiketoimintaosaaminen, talouden

hallinta, markkinointi- ja myynti ovat kehittämisen kärkiteemoja. Näiden lisäksi

nykypäivän taitoihin on lisätty luovuus ja innovatiivisuus.

Myönteinen, avoin ja positiivinen ilmapiiri on luovan kehittämistyön edellytys.

Luovan ilmapiirin tunnusmerkkejä ovat kiireettömyys ja avoimuus. Matkailuyrityksen

toiminnan ja tuotteiden kehittämisessä luovien menetelmien käyttö on suotavaa, sillä

matkailupalveluiden ostajat vaativat yhä luovempia ratkaisu- ja toteutusmalleja

palveluille. Luovan ongelmanratkaisun peruslähtökohta on runsas, monipuolinen ja

vapaa ideoiden tuottaminen.(Pesonen, Mönkkönen ja Hokkanen: Menestyvä

matkailuyritys, 1999, 117)

Haasteena päätoimisuuden lisääntyessä ja yrityksen kasvaessa on myös yrityksen

johtaminen. Johtamisen laatutyö edellyttääkin sekä sisäisen että ulkoisen yrittäjyyden

sisäistämistä, oikeaa asennetta itsensä kehittämiseen, maatilan sisäisen ja ulkoisen

toimintaympäristön tuntemusta ja hallittua ohjaamista yrityksen menestymiseksi.

Maaseutumatkailun ammattitutkinnon perusteissa ammatin kuvaus (2005, liite:

Ammatin kuvaus) on linjassa mm. Travellin kanssa. Liitteessä todetaan, että

maaseutumatkailuun kohdistuvat vaatimukset ovat jatkuvasti lisääntyneet niin, että

elinkeinon harjoittaminen vaatii entistä monipuolisempaa käytännöllistä ja teoreettista

osaamista.

Haasteiden ja oman osaamisen tunnistaminen on ensiarvoisen tärkeää opintoa

suorittaville ja toimiville yrittäjille, jotta toimialalla menestyminen on mahdollista.

Elinikäisen oppimisen –periaate toimii hyvänä kannustimena kehityksessä mukana

pysymisessä.
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3.3 Yrittäjä ja verkostoituminen

Itsenäisen työskentelyn lisäksi yrittäjän on osattava käyttää yrityksen kannalta tärkeitä

yhteistyökumppaneita toimintansa tukena. Yrityksen palvelut ja tuotteet asiakkaalle

laajentuvat huomattavasti, kun osataan etsiä kattava yritysverkosto tuottamaan

laajempia palvelukokonaisuuksia ja tuotepaketteja yhteistyössä muiden kanssa.

Verkosto voi muodostua alihankkijoista, vertaisyrittäjistä, kehittäjistä sekä muista

kumppaneista, joiden kanssa vuorovaikutuksessa olemisen yrittäjä näkee hyödyttävän

yritystoimintaa sekä omaa osaamistaan. Toiminta on oltava kaikkia osapuolia tukevaa,

jotta se pysyy voimissaan ja kehittyy.

Verkoston kokoaminen yrittäjyyden eri vaiheissa edellyttää aina omaa aktiivisuutta

yhteistyökumppaneiden löytämiseksi. Tarpeet muuttuvat toiminnan elinkaaressa ja

asiakkaiden vaatimustason noustessa.

Keski-Suomen matkailuelinkeinon strategiassa painopisteitä ovat KTM:n Suomen

matkailupoliittisten linjausten mukaisesti muun muassa veturiyritysten ja niitä

tukevien yritysverkostojen sekä teemapohjaisen toiminnan tukeminen ja

matkailukeskittymien vahvistaminen ja monipuolistaminen.(Suuntima, 3.)

Mentorin ja opiskelijoiden välisen vuorovaikutuksellisuuden ja dialogisuuden

kehittäminen oli osa verkostomaisen työskentelyn opettelua opiskelijalle.

Mentoroinnin yhtenä tavoitteena oli auttaa opiskelijaa hahmottamaan yhteistyön

merkitys yrityksen kilpailuvalttina ja yrittäjän oman sosiaalisen ja taloudellisen

hyvinvoinnin tekijänä, josta jaettiin kokemuksia mm. Optimassa ja näyttötutkintojen

jälkeisissä keskusteluissa.

4.  MAASEUTUMATKAILUN AMMATTITUTKINTO
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Jyväskylän Ammattiopiston toteuttama näyttötutkintoperustaisen Maaseutumatkailun

ammattitutkinnon koulutusaika on 23.1.2006 – 31.12.2006 ja valmistavan koulutuksen

laskennallinen kokonaisuus 33 opintoviikkoa.

Tutkinnon suuntautumisvaihtoehtona oli maaseutumatkailuyrittäjä. Koulutus koostuu

kahdesta pakollisesta osasta, joita ovat yritystoiminta ja markkinointi sekä

valinnaisista tutkinnon osista, joista opiskelijan on valittava yksi. Näitä valinnaisia

ovat ateriapalvelut, majoituspalvelut ja ohjelmapalvelut. Koulutus eteni laaditun

toteutussuunnitelman mukaisesti (liite 1).

Tutkinto voitiin suorittaa näyttöinä ilman ainuttakaan opintoviikkoa, mutta jokaisen

tutkinnon suorittajan kanssa keskusteltiin henkilökohtaisesti mitä opintoja hänen on

tarpeen suorittaa ennen näyttöjä. Kyseessä olevasta opiskelijaryhmästä kaikki

suorittivat pakollisen osion sekä yhden valinnaisen osion. Kaikki opiskelijat

osallistuivat ainakin osaan lähipäivistä.

Koulutuksen toteuttamisessa läpikäyvänä teemana oli käytännön läheisyys ja

mahdollisimman kiinteä yhteys alan yrittäjyyteen. Lähipäiviä pidettiin yrityksissä

mahdollisuuksien mukaan, jolloin kontekstisidonnaisuus ja kokemuksellisuus

edesauttoivat opiskeltavien aiheiden mieltämisessä.

4.1 Opetuksen toteutus

Lähiopetus-, etäopiskelu- ja verkko-opetusmäärät tai suhteet henkilökohtaisten

opiskelusuunnitelmien mukaan vaihtelivat suuresti eri tutkinnon suorittajilla, mutta

toteuttamissuunnitelma sisälsi maksimissaan sen, mitä opiskelijalle oli oppilaitoksen

mahdollista tarjota.

Lähiopetuspäiviä suunnitelma sisälsi 2-3 kuukaudessa ajalla helmi- joulukuu 2006

rastipolkumallin mukaisesti sekä opintokokonaisuuksien mukaiset etätehtävät.. Kesä-

heinäkuussa lähiopiskelua ei ollut lainkaan. Ylimääräisiä päiviä eri aiheista

järjestettiin tarpeen ja kiinnostuksen mukaan.

Itsenäinen etä- ja verkko-opiskelu tapahtuivat opiskelijan omaa yritystoimintaa

analysoiden, suunnitellen ja kehittäen sekä sovituilta osin myös tehtävien tekemisen

henkilökohtaista ohjausta.

Näytöissä valinnaisen tutkinnon osan näyttö järjestetään jokaisen henkilökohtaisen

näyttösuunnitelman mukaisesti. Pakollisten tutkinnon osien projektitöiden esitykset
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opiskelijat suorittivat keskitetysti sovittuna ajankohtana.(Koulutuksen

toteuttamissuunnitelma 2006.)

Toteutussuunnitelman opintokokonaisuudet käsittivät todella laajat ja syvälliset

aihealueet maaseutumatkailusta ja yrittäjyydestä sekä perusteelliset tiedot opiskeluun

orientoitumisesta ja opiskelun perustiedoista.

Koulutus toteutettiin JAO:ssa pilottina vuosina 2004 -2006, jolloin saatiin arvokasta

tietoa tulevan koulutuksen sisällön kehittämiseen. Mentorin näkökulmasta katsottuna

osiot vastaavat hyvin nykypäivän vaatimuksia maaseutumatkailun toimialalla ja

osaamisalueet oli jaettu käytännönläheisiin teemoihin.

Lähipäivien määrän ollessa melko pieni, on opiskelijalla oltava vahva

henkilökohtainen sitoutuminen ja aito motivaatio oppimiseensa, jotta annetut tehtävät

tulevat tehdyiksi omaa toimintaa hyödyntäen. Opiskelijan kyky soveltaa teoriatietoja

käytäntöön ratkaisee niiden vaikuttavuuden.

Opiskeluun orientoitumista tuleekin vahvistaa opiskelijalla koko koulutuksen ajan,

johon myös mentorina toimivan on tarvetta panostaa.

4.2 Opiskelijan ohjaus

Monimuotokoulutuksessa opiskelijan ohjausta toteutetaan henkilökohtaisen

opetussuunnitelman (hops) ja henkilökohtaisen näyttösuunnitelman (hensu)

mukaisesti. Opiskelija saa ohjausta kouluttajalta kasvokkain, sähköisesti Oppima-

verkko-oppimis-ympäristössä ja sähköpostilla sekä puhelimitse. Tarkoituksena on

tukea ja auttaa opiskelijaa henkilökohtaisten lähtökohtien mukaisten tavoitteiden

saavuttamisessa.

Ryhmäohjaus toteutui lähipäivien aikana, joita pidettiin sekä oppilaitoksessa että

oppilaiden yrityksissä tai etäpäivien aikana verkossa. Erityisesti lähijaksojen

kokoontumiset, muiden yrittäjien näkeminen ja kollegiaalinen oppiminen toisilta

yrittäjiltä koettiin yrittäjien keskuudessa yhdeksi tärkeimmistä koulutuksen hyödyistä.

Niin kuin olen aiemminkin sanonut, niin täytyy muistaa, että arvokasta
oppimista tapahtuu paljon myös vertaisoppimisena ja
benchmarkkauksena kun koulutuspäiviä on toteutettu yrittäjien omissa
tiloissa.                                                         Kouluttaja, JAO
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Ohjauksen työkaluja

Jyväskylän Aikuisopiston, Jämsän seudun koulutuskeskuksen ja Pohjoisen Keski-

Suomen oppimiskeskuksen toteuttamassa, ESR-rahoitteisessa Koulutusmallit työssä

käyvälle väestölle-projektissa on määritetty yhtenäisiä ohjauksen toteutusmuotoja

kouluttajien käyttöön, joita myös maaseutumatkailun tutkinnossa toteutettiin.

Projektipäällikkö Eila Kurki toi syyskuussa 2006 raportoijan kanssa käydyssä

keskustelussa hankkeen aloittamiseen liittyen esille oppilaitoksen selkeän tavoitteen

panostaa koulutukseen osana liiketoimintaa. Tähän tavoitteeseen on tartuttu muun

muassa edellä mainitun hankkeen avulla, jossa yritykselle räätälöidään

aikuiskoulutusta mittatilaustyönä heidän tarpeisiinsa sovittaen.

Opettajalle ohjauksellisen toimintatavan sisäistäminen edellyttää irrottautumista

perinteisestä opettaja- ja materiaalikeskeisestä ”tiedon jakamisesta” ja pyrkimistä

kohti oppija- ja prosessikeskeisiin ajattelu- ja toimintatapoihin.(Koulutusmallit työssä

käyvälle väestölle-projekti. Johdatus ohjaukseen, 2006,1.)

Projektin luotsaamia ohjausmuotoja ovat sitoutuneet oppilaitoksessa toteuttamaan

ryhmä palvelualojen yksikön henkilöstöä. Näitä ohjausmuotoja ovat muun muassa

henkilökohtainen ohjaus, ryhmäohjaus, vertaisohjaus, tuotannossa tapahtuva ja

verkossa tai sähköpostilla tapahtuva ohjaus. (Koulutusmallit työssä käyvälle väestölle.

Johdatus ohjaukseen, 2006, 2.)

Oppilaitos panostaa opiskelijan monipuoliseen ohjaamiseen ja kehittää sitä jatkuvasti,

joka osaltaan edesauttoi myös kehittämishankkeen idean myymistä kouluttajille.

Mentori ohjaajana

Mentoroinnin tarkoituksena olikin kytkeytyä osaksi tätä ohjausprosessia tuoden

mukanaan vertaistukea ja neuvontaa käytännön näkökulmasta katsottuna. Erityinen

tarve opiskelijoiden kommenttien perusteella tuntui olevan verkko-oppimisympäristön

käytön opettelussa, johon monilla meni miltei koko opiskeluaika.

Yksi kaikkein tärkeimmistä asioista koko opiskelun aikana oli Optiman
sujuva käyttö. Valitettavasti vain omalla kohdallani Optiman käyttö
alkoi sujua vasta opintojen loppupuolella. Verkossa tapahtuvan
opiskelun sujumiseen kannattaa kouluttajien erityisesti panostaa eli
alkuun annettava Optiman käytön ohjaus on ensiarvoisen tärkeää ja
siihen tulisi varata riittävästi aikaa.

                                                      Emäntä/opiskelija, matkailumaatila, Leivonmäki
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Mentorin onkin perehdyttävä koulutuksen välineisiin ennen koulutuksen aloittamista

perusteellisesti, jotta opiskelija voi saada kokonaisvaltaisen hyödyn kaikista

ohjaamiseen sitoutuvista tahoista. Kehittämishankkeessa mentorointi alkoi vaiheessa,

jolloin ko. ryhmän opinnot olivat jo loppusuoralla eikä käytännön opiskelutyöhön

ollut enää mahdollista perehtyä syvällisesti. Siitä huolimatta kouluttajat ja opiskelijat

ottivat asian mielenkiinnolla vastaan, joka myös osaltaan innosti mentoria käyttämään

jäljellä olevan ajan aiheen mahdollisimman hyvin osapuolien hyödyksi. Tarkoitus on

hyödyntää saatuja kokemuksia myöhemmin alkaviin ryhmiin, joiden kanssa kokeilua

voitaisiin jatkaa vuoden 2007 aikana.

Oppijan ohjausmalleihin tutustuminen mentorin kannalta katsottuna oli erityisen

opettavaista ja antoisaa. Nykyajan koulutuksessa toteutettava ohjauksen malli on

kokenut huomattavan muutoksen verrattuna takavuosien yksipuoliseen ja

behavioristista oppimiskäsitystä tukevaan malliin. Oheinen kuvio kuvaa hyvin

ohjauksen monitahoisuutta. Työssäoppiminen voi tapahtua monipuolisten

ohjausmenetelmien ja ratkaisujen avulla, jolloin käytettävissä voi olla useita yhtä

aikaa tilanteeseen sopien.

Kuvio 1. Mukaellen kuviosta Työssä oppimisen ja kehittämisen vaihtoehtoja. (Frisk

Tarja (toim.) 2003, 15.)
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5. KEHITTÄMISHANKKEEN ARVIOINTIA JA TULOKSIA

Keskeiset haasteet kehittämishankkeen aikana olivat mentorina toimimisen

testaaminen opiskelijoilla, kouluttajien suhtautuminen ohjausmuotoon ja sen

sisällyttäminen koulutukseen. Haasteena oli saada aikaiseksi aito mentoirointisuhde

opiskelijoiden kanssa, josta johtopäätöksiä vetämällä saadaan arvokasta tietoa

tulevaisuuden opintokokonaisuuksiin.

Kaikkiin matkan varrella tulleisiin ongelmiin ei ollut resursseja ja varmasti

tarpeellistakaan löytää ratkaisuja, mutta oleellisten tulosten poimiminen vahvistaa

toiminnan tarpeellisuutta. Selkeä vahvistus täydentävän ohjauspanosten

tarpeellisuudesta saatiin opiskelijoilta itseltään järjestetyssä tilaisuudessa, missä kaikki

suhtautuivat positiivisesti ehdotukseen mentoroinnista ilman sen suurempaa varmuutta

sen toimivuudesta.

Tulisi olla mentoritapaaminen, jossa
henkilökohtainen kontakti syntyy ja sitä ylläpidetään viestinnällä.
Mentorointi on luottamussuhde mutta myös opetuksenväline. Tulee
olla kommunikointiyhteys.

Maatilamatkailutilan emäntä, Viitasaari.

Tarkoituksena ei ollutkaan antaa valmiita vastauksia vaan innostaa

opiskelijaa/yrittäjää ottamaan oma oppimisensa jokapäiväiseksi haasteeksi ja

avoimesti käyttämään ympäristön tarjoamia mahdollisuuksia hyväkseen. Sama

periaate toimii myös yrittäjänä toimiville. Ilman elinikäisen oppimisen-periaatetta ja

verkostoitumista osaaminen kuihtuu ja yrityksen kilpailukyky kärsii.

Rajoittavana tekijänä hankkeen vaikuttavuuden arvioinnissa oli lyhyt toiminta-aika.

Hanke käynnistyi lokakuussa 2006, jolloin lähipäiviä oli jäljellä enää muutama. Näistä

yksi käytettiin em. tilaisuuteen, joka sinänsä jo toimi oppimistilanteena kaikille

osapuolille ja herätti keskustelua. Toinen yhteinen tapaaminen oli näyttötilaisuus

joulukuussa, jossa mentori seurasi kahden opiskelijan näyttöä. Arviointikeskustelua

käytiin Optimassa seuraavien päivien aikana liittyen näytön antajan esittämään

materiaaliin, esitteisiin ja yrityksen tarjoamiin palveluihin.

Palaute otettiin vastaan positiivisesti.
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Alun perin mentorin tarkoituksena oli toimia mahdollisuuksien mukaan koko ryhmän

tukena, mutta käytännössä mentorointi toteutui parhaiten mentorin ja yhden

opiskelijan kahdenkeskisissä keskusteluissa Optimassa. Opiskelija kertoi

yritystoimintansa taustaa ja vastaan tulleista ongelmista, joihin yhteisillä istunnoilla

verkossa pyrittiin löytämään kehityssuuntaa. Oli ilo huomata ja ottaa vastaan

kommentteja, että ko. opiskelija otti ohjauksen ja tuen heti haltuunsa ja

hyväksikäyttöön. Nämä kommentoinnit saattoivat toki hyödyntää koko ryhmääkin,

koska Optiman mentorointi-osio näkyi kaikille.

Optimassa aikaansaatu vuorovaikutus ja palautteet toiminnan vaikuttavuudesta heidän

tukenaan olivat hankkeen keskeinen positiivinen tulos.

Raportoijan omaa osaamista hanke kehitti pedagogisen ohjaamisen mallien käytöstä,

oppilaitoksen panostuksista siihen sekä yleisesti monimuotoisen

maaseutumatkailualan koulutuksen toteuttamis-suunnitelman sisällöstä.

Selkeä tulos edellä mainittujen lisäksi oli vuorovaikutuksen lisääntyminen kouluttajien

ja mentorin välillä. Oppimisprosessi koostuu verkoston vahvuuksien käyttämistä

entistä vaativamman toiminta-ympäristön hallinnassa.

Useamman henkilön tiimi erilaisilla kompetensseillaan pystyy täyttämään

monipuolisenkin työn osaamisvaatimukset. Osaaminen voidaan siis ymmärtää myös

yhteisötason käsitteeksi, joka muodostuu synergisesti tiimin jäsenten osaamisesta ja

joka reflektiivisen vuorovaikutuksen avulla kehittyy ja uudistuu koko ajan vastaten

aina vain paremmin muuttuvan toimintaympäristön vaatimuksiin (Helakorpi, 2005.)

Tulosten perusteella mentorointia kannattaa käyttää ja kehittää yhtenä ohjausmuotona

opiskelijoille työelämälähtöisyyden vahvistajana.

Ryhmän hyväksikäyttö oppimisprosessissa on aina oppimisen kannalta

antoisaa ja aikuisopiskelijoille yksi tärkeimmistä vertaistuista. Mentori toi tähän

ryhmään näköaloja työelämästä nimenomaan niille, joilla kokemusta matkailusta oli

vähemmän.

6. POHDINTAA
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Itsenäisenä elinkeinonharjoittajana toimimisessa yhteiskunnan tekijät ja edellä

mainittu toimialan kilpailutilanne vaikuttavat olennaisesti yritystoiminnan suuntaan.

Liiketoiminta modernissa taloudessa perustuu lisääntyvässä määrin muuttuvan tiedon

käyttöön, asiakkaiden tarpeiden ennakointiin ja niihin vastaamiseen sekä yrittäjän

oman osaamisen kehittämiseen.

Omien tarpeiden kannalta relevantin informaation löytäminen edellyttää käsitystä

omista tarpeista. Jos näitä tarpeita ei tunnista, ei myöskään pysty kehittymään.

Syrjäytyminen osaamisesta on myös yrittäjän pelkona.

Osaaminen on nyky-yhteiskunnassa selviämisen elinehto, jonka runko muodostuu

ihmisen elämänhallinnan taidoista, ammatillisesta ja sosiaalisesta osaamisesta ja

arvoista.

Yrittäjänä toimiessa osaamisen kehittäminen on yrittäjän itsensä harteilla ja vastuulla.

Omien henkisten ja fyysisten voimavarojen tunnistaminen ja tukeminen, työ- ja

elämänasenteiden hallinta, arvot, perhe tai ystävät muodostavat ihmisen mielekkään

elämän kokonaisuuden, joita tukemalla ihminen jaksaa vaativassakin toimessa. Työn

ja vapaa-ajan sopiva rytmi tukee edellä mainittujen ohella pitkäaikaista jaksamista

työelämässä, joka itsenäisen elinkeinon harjoittajankin on hyvä muistaa.

Kehittämishanke antoi motivaatiota ja ymmärrystä itsensä kehittämisen tärkeydestä ja

kannustusta myös muiden oppimisen tukemiseen ja ajatusten jakamiseen. Maaseudun

yrittäjät ovat usein arkoja etsimään vertaistukea toisistaan ja työskentelevät mieluiten

yksin ja omissa oloissaan. Yhteisöllisyys tukee jaksamista ja kokemusten kertymistä

oli sitten kyse opiskelusta, työstä tai vapaa-ajasta. Mentorointia voi pitää yhtenä

yhteisöllisyyden ilmentymä, joka kannustaa spontaaniin ja avoimeen

vuorovaikutukseen rajoittamatta aihetta yrittäjän toimintaympäristössä.

Omia taitojen aliarvioinnin sijaan kannattaa rohkeasti lähteä etsimään omaa oppimisen

polkua ja tukea vertaisiltaan tai ympäristöstä.

Aikuisille on iästä riippumatta tarjolla ennen näkemättömän monipuolista

lyhytaikaista tai tutkintoon johtavaa koulutusta, jotka antavat niin aineellista kuin

henkistäkin sivistystä ja oppia.
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Liite 1

Jyväskylän Ammatillinen opettajakorkeakoulu

MENTOROINTI MAASEUTUMATKAILUN AMMATTITUTKINNOSSA -
hankkeen esittely ja palautetilaisuus maanantaina 23.10.06 klo 9-13 Taipaleen
tila, Petäjävesi

Jyväskylän Aikuisopisto, Maaseutumatkailun ammattitutkinto

1. Mentorointi matkailualan opiskelijan tukena

Mentorointi = ohjaus ja tuki, jota osaava ja kokenut henkilö antaa kehityshaluiselle ja -
kykyiselle kollegalle. Mentorointi on monivaiheinen, syvällinen, monipuolinen kaksisuuntainen
prosessi.

Myös mentori saa virikkeitä omaan uudistumiseensa ja kehittymiseensä. Mentorointi on aina
tavoitteellinen, kahdenkeskinen vuorovaikutussuhde, jota leimaa henkilökohtaisuus, avoimuus,
luottamus ja sitoutuneisuus.

Mentori  haluaa jakaa näkemyksiään, osaamistaan ja  kokemuksiaan sekä tukea ohjattavaansa
tämän ammatillisessa ja henkilökohtaisessa kehityksessä. Tarvittaessa on oltava myös
rakentavan kriittinen. Usein mentorista käytetään myös sanoja: opettaja, mestari, valmentaja,
sparraaja, ystävä.

Mentoreiksi kaivataan niin rautaisen osaamisen ja elämänkokemuksen omaavia työelämän
konkareita kuin lyhyen aikaa työelämässä olleita entisiä opiskelijoita.

Mentoroitavalle on hyötyä:

• osaaminen kehittyy
• mentorin kautta välittyy onnistumisen kulttuuri
• nopeuttaa mentoroitavan "sisäänajoa"
• kaikkea ei tarvitse oppia oman kokemuksen kautta
• Saa samaistumismallin, aktiivinen monessa mukana oleva mentori tarjoaa laajan
kokemusmaailmansa mentoroitavan käyttöön
• saa informaatiota, jota olisi kenties vaikeata yksin hakea
• verkostot laajenevat
• urakehitys nopeutuu
• saa palautetta, ideoita arvioidaan, ongelmanratkaisuissa autetaan
• itsetunto lujittuu

MENTOROINTI ON PARHAIMMILLAAN

• toisilta oppimista
• monimuotoisuutta ja vuorovaikutusta
• esimiestaitojen kehittämistä
• johtamista ja kanssajohtajuutta
• oman organisaation kehittämistä
• oman työn ja ammattitaidon kehittämistä
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MAASEUTUMATKAILUYRITYSTEN YHTEISTYÖ JA VERKOSTOITUMINEN
YRITTÄJÄN TUKENA

1.  MINKÄLAISTA YHTEISTYÖTÄ JA VERKOSTOITUMISTA MATKAILUYRITTÄJÄ
VOI HARJOITTAA?

v markkinointi > esitteet, messut, nettimarkkinointi, tiedon levittäminen toisesta
v tuotekehitys > alihankintatoiminta, palvelujen yhdistäminen ja niiden ideoiminen
v palvelujen tarjontayhteistyötä
v tiedon jakaminen yrittäjien kesken
v jaksamisen tukemistyötä

2.  YHTEISTYÖN EDELLYTYKSET

v tavoitteellinen toimintatapa
v yhteistyökykyiset yrittäjät ringissä
v vastavuoroisuus ja luottamus
v avoin suhtautuminen ja asenne, epävarmuuden sietokyky
v laadukkaat palvelut ja osaavat yrittäjät
v yhteistyökumppaneiden samanhenkisyys
v sitoutuminen yhteistyöhön ja sen kehittämiseen
v palautteen antamisen mahdollisuus ja käsittelytaito
v halu kehittyä ja kehittää koko toimialaa
v bisneksen menestymisen ja oman panostamisen halu

       3.  YHTEISTYÖN EDUT ja TAVOITTEET

v kustannusten ja voimien säästö
v palvelujen monipuolistuminen ja vetovoimaisuuden parantuminen
v asiakasryhmien parempi palvelu
v jaksaminen, henkinen tuki muilta ”työkavereilta”
v osaamisen laajeneminen; monet aivot keksivät enemmän kuin yhdet aivot”
v tuotekehitysinnostuksen ja taitojen parantuminen

       4.  YHTEISTYÖN ESTEET

v luottamuksen puute
v rohkeuden puute, tavoitteiden puute
v aika, välimatkat, kateus
v kommunikointitaitojen puute


