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TYÖ ON PARASTA TERAPIAA Teksti Esa Ristilä   Kuva Liina-Maaria Lönnroth 

Työ on parasta terapiaa. Kokemuksesta us-
kallan näin väittää.

Viime kesänä menetin kriitikkoni ja ylei-
söni jäätyäni eläkkeelle opettajan virastani. 
Opetin yhteiskunnallisia aineita ja taide- ja 
kulttuurikasvatusta ammattikoulussa 35 
vuotta.

Nyt minulla on eläke, jonka turvin voin 
jatkaa kouluaikana rästiin jääneitä ja mah-
dottomiksi osoittautuneita töitä. Olin toki 
kuullut ja tietoinen tutkijahotellista Seinäjoen 
Framilla, mutta EN ARVANNUTKAAN
MILLAINEN MAHDOLLISUUS TÄMÄ
SITTEN TODELLISUUDESSA ON.  Täällä 
on lähellä kirjastopalvelut, ATK-palvelut,
seurallinen yhteisö ja rauhallinen soppi, tutki-
jatapaamiset. Se kaikki, joka oli aikaisemmin 
vain unelmaa, on täällä nyt mahdollista

Minun rästiin jääneet työt liittyvät 
kirjailija Kersti Bergrothiin (1886-1975) ja 
hänen aatemaailmaansa. Kersti Bergroth 
oli antroposofi, steinerilainen, joka kirjoitti 
suomenkielellä ja ymmärrettävästi maail-
mankatsomuksestaan. 

Kersti Bergroth tuli lukevan yleisön tietoi-
suuteen Mary Marck -tekijänimellä kirjoitta-
millaan tyttökirjoilla jo 1920- ja 1930-luvuilla, 
näistä koululaisromaaneista otetaan yhä vielä 
uusintapainoksia. Itse innostuin Bergrothista 
luettuani hänen muistelmateoksensa – Oma 
muotokuva, Alkutaival ja Löytöretki. En ole 
ensimmäinen, joka huomasi, ettei Kersti Ber-
groth sano näissä muistelmissaan pahaa sanaa 

kenestäkään. Ei siksi, etteikö hän tietäisi, että 
ihmisillä on inhimilliset piirteensä, mutta 
niiden kertominen tai korostaminen ei ole
tarpeellista. Se,  mikä ihmisissä on hyvää, on 
todellista.

Olen matkustanut Kersti Bergrothin 
kotikaupunkiin Viipuriin hänen jalanjäljis-
sään, samoin Roomaan, jossa hän kirjoitti 
20 vuotta, mm. kaksi Roomaa käsittelevää 
kirjaa. Nuo kaksi matkaa ja niistä tehdyt
muistiinpanot ovat työn alla. Lisäksi olen
lukenut Bergrothin aikakauslehtikirjoituksia, 
koska minulla on vahva käsitys siitä, että 
hän näissä teksteissä kirjoitti peittelemättä 
maailmankatsomuksestaan. Olen näissä 
yhteyksissä löytänyt taas myös Johannes Lei-
non, jalasjärveläistaustaisen kapellimestarin, 
joka tunsi Rudolf Steinerin. Johannes Leino 
toimi Viipurin musiikin ystävien orkesterin-
johtajana Kersti Bergrothin nuoruusvuosina 
Viipurissa. Johannes Leino oli aikaisempaa 
antroposofi- ja pioneerisukupolvea kuin
Kersti Bergroth, mutta toimivat yhtä aikaa 
suomalaisten antroposofien liiton johtokun-
nassa vuosikausia 1920- 1940-luvuilla.
Mutta koska jäin vaille kritiikkiä ja yleisöä 
viime kesänä, olen näiden edellisten töitteni 
lisäksi ryhtynyt kirjoittamaan ope- muis-
telmia. Sellaisia tarinoita, mitkä ovat olleet 
minulle tärkeitä opettajaurani aikana. Minulle 
tärkeitä tarinoita on muodostunut paitsi kou-
lusta myös koulun ulkopuolelta.

Elintarviketieteiden Seuran  
Tehoa työnhakuun -mentoroinnit 
jalkautuivat Etelä-Pohjanmaalle
Elintarviketieteiden Seuran Tehoa työnha-
kuun -mentorointitilaisuudet jalkautuivat 
Etelä-Pohjanmaalle. Ensimmäinen mento-
rointitapahtuma pidettiin Seinäjoella Atrian 
Itikanmäen toimitiloissa yhteistyössä Seinä-
joen ammattikorkeakoulun ja Helsingin 
yliopiston Ruralia-instituutin kanssa maa-
liskuun alussa.
 Ammattikorkeakoulussa bio- ja elintar-
viketekniikan insinööreiksi opiskelevia ja 
muutamat Seinäjoen yliopistokeskuksessa 
(UCS) tutkimuksen parissa toimivat henkilöt 
saivat rautaisannoksen työnhakuvinkkejä At-
rian, Valion, Fresh Servantin, Juustoportin 
ja Ruokaviraston mentoreilta. Heitä olivat 
laatujohtaja Seija Pihlajaviita, henkilöstön 
kehittämispäällikkö Kaija Ketola-Annala ja 
henkilöstön kehittämisasiantuntija Tytti Iso-
kangas Atrialta, maksuyksikön johtaja Tuo-
mas Rouhunkoski ja lakimies Kirsi-Maria 
Heinonen Ruokavirastosta, henkilöstöpääl-
liköt Jukka Lintilä Valiolta, Paula Bodbacka 
Fresh Servantilta ja Aki Sundell Juustopor-
tilta. Mentorointiin sisältyi paikallisryhmän 
suunnittelema ja toteuttama ennakkotehtävä, 
joka oli laatia työhakemus johonkin vii-
destä mentoriyrityksestä. Opiskelijat saivat 
tehtävästä henkilökohtaisen palautteen ja 
tapasivat ryhmissä kaikki päivän mentorit. 
Niiden jälkeen oli vielä mahdollisuus esittää 
kysymyksiä mentoreille.

Opiskelijat toivovat lisää 
mentorointitilaisuuksia
Mentorointitapahtuman päätteeksi opiske-
lijoilta pyydettiin palautetta mentoroinnin 
hyödyistä ja miten he parantaisivat sen toteu-
tustapaa ja sisältöä. Opiskelijoilta kysyttiin 
myös, ovatko he työskennelleet elintarvi-
keteollisuudessa tai muissa elintarvikealan 
työpaikoissa sekä miten elintarvikealan 
yritykset voisivat helpottaa opiskelijoiden 
työ-, kesätyö- ja harjoittelupaikkojen saan-
tia. Osallistuvien opiskelijoiden mielestä. 
Seinäjoella pidetyn mentorointitapahtuman 
parasta antia olivat ryhmäkeskustelut mento-

TEHOA TYÖNHAKUUN -MENTOROINNIT     Teksti Gun Wirtanen, Katja Perttu, Karri Kallio, Jarmo Alarinta ja Pirjo Huhtakangas   Kuva Pirjo Huhtakangas

Mentoreiden antamat vinkit 
työhaussa

 Vastaa työhakemuksessa esitettyihin 
kysymyksiin ja tuo positiivisesti esille, mitä 
osaat: työkokemus ja harrastukset. Ole 
positiivinen ja kiinnostunut haastattelun 
aikana.

 Mikä tahansa koulutustausta on plus-
saa. Varsinaisessa työtehtävässä opitaan 
varsinaiset työtehtävät. Tuotantokokemus 
auttaa elintarviketeollisuuteen pyrkivillä, 
koska se antaa prosessiymmärrystä.

 Lue tarkasti tehtäväkuvaus ja vastaa 
tehtäväkuvauksessa annettuihin tehtäviin/
kysymyksiin.

 Mikäli hakija ei hallitse kaikkia tehtävässä 
mainittuja osaamisalueita, ei kannata lis-
tata vajeita. Hakijan kannattaa rehellisesti 
kertoa, että on valmis oppimaan uutta.

 Kerro, miksi juuri tämä paikka kiinnostaa 
sinua.

 Työhakemus pitää olla napakka ja mahtua 
yhteen A4-sivuun. 

 Ansioluettelosi pitää olla maksimissaan 
kaksi sivua pitkä ja tuoreimmat tehtävät/
tutkinnot yms. aina ylimpänä. Huom! 
LinkedIn-profiili ei korvaa ansioluetteloa.

 Harjoittelu- ja kesätyöpaikkakokemus on 
hyvä lähtökohta, tehdastyöskentelystä saa 
plussaa.

 Kun tehtäviä kertyy kannattaa rypästä 
tehtyjä töitä, esim. kesätöitä lukion aikana, 
jottei työtehtävälistaus paisu liian pitkäksi.

 Kielitaidot ovat aina hyväksi. Monessa 
työpaikassa on nykyään vieraskielisiä 
työntekijöitä, ja kommunikointi kielirajojen 
yli on aina hyvästä.

 Ennen lähettämistä varmistathan, että 
hakemuksessasi ja ansioluettelossasi on 
oikeat vastaanottajat ja että ne ovat huo-
lellisesti kirjoitettuja ilman kirjoitusvirheitä.

 Pyydä parilta sopivalta henkilöltä lupa 
käyttää heitä suosittelijoina. Silloin he 
osaavat odottaa yhteydenottoa ja heillä 
on helpompi yhdistää keskustelu sinuun 
henkilönä.

 Kun olet saanut kutsun työhaastatteluun, 
kannattaa tutustua yrityksen netissä ole-
viin tietoihin. Haastavia kysymyksiä kan-
nattaa miettiä etukäteen, jotta työhaas-
tattelussa pärjää yllättävissä kysymyksistä 
mahdollisimman hyvin. Mikäli et suoraan 
osaa vastat kiperään kysymykseen voit 
esim. kertoa, miten olet selvinnyt haasta-
vista työtilanteista aiemmin.

 Sosiaalisesti taitavia ihmisiä tarvitaan. 
Työnjohtotehtävissä tarvitaan kykyä johtaa 
sekä itseään, että muita työntekijöitä. Teke-
vä ja vastuuta ottava pärjää työelämässä.

reiden kanssa. Yleisistä esityksistä he saivat 
tietoa yrityksistä ja mentoreiden urapoluista 
sekä ryhmäkeskusteluista arvokasta tietoa 
työhakemuksen tekoon ja valmistautumisesta 
työhaastatteluun. Opiskelijat toivovat, että 
yritykset markkinoisivat itseään ja työpaik-
koja enemmän opiskelijoille ja hyödyntäisi-
vät tässä työssä paremmin myös sosiaalista 
mediaa. Haastattelukutsu työpaikkoihin olisi 
heidän mielestään hyvä saada mahdollisim-
man nopeasti, jottei odotellessa ehdi luvata 
kesätöihin toiseen paikkaan, vaikka juuri 
tämä yritys ja tehtävä kiinnostaisi.

Paikallisryhmästä paikallisjaostoksi 
Pohjanmaalla
Huhtikuussa paikallisryhmä järjestää toisen 
Tehoa työnhakuun -mentorointitapahtuman 
Seinäjoella ja tämä tapahtuma on suunnattu 
Seinäjoen ammattikorkeakoulun agrologi- ja 
tekniikan opiskelijoille sekä yliopistokeskuk-
sen opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita 
työllistämään itsensä lähitulevaisuudessa
maatalousalalle. Tapahtumassa on koulutus-
toimijoiden ja Elintarviketieteiden seuran 
lisäksi mukana MTK-Etelä-Pohjanmaa, At-

rian A-Tuottajat ja A-Rehu, MSK Group, 
Valtra ja Ruokavirasto, joiden asiantuntijat 
tulevat kertomaan uratarinoitaan ja sparraa-
maan osallistujia työnhaussa. Alkusyksystä 
pidetään kolmas mentorointitilaisuus resto-
nomeiksi valmistuville opiskelijoille. 
 Paikallisryhmä on perustamassa paikal-
lisjaostoa ja alustava kokous pidetään Sei-
näjoella syys-lokakuussa. Tästä tulee kutsu 
seuran kotisivujen kautta. Jaoston tehtävinä 
tulevat alussa olemaan vuotuiset vierailut 
paikallisissa yrityksissä ja mentorointikier-
roksen jatkaminen yhdessä paikallisyritysten 
kanssa. Restonomimentoroinnin jälkeen 
kierros alkaa alusta, kun lokakuun lopussa 
mentorointitilaisuus järjestetään bio- ja 
elintarviketekniikan opiskelijoille, marras-
kuun lopussa agrologeille ja maaliskuun 
alussa restonomeille. Olemme viisastuneet 
ensimmäisestä tapahtumasta ja uusi kierros 
on toteuttava ennen kuin viimeisen vuoden 
opiskelijat siirtyvät työharjoittelun pariin. 
Näillä mentorointitilaisuuksilla luomme 
lisäarvoa opiskelijoille, jotta he löytävät     
ETS:n hyvänä verkostoitumisfoorumina 
ennen siirtymistä työelämän pariin.

Kuvassa on Etelä-Pohjanmaan ensimmäisen, 7.3. pidetyn mentorointitapahtuman mentoreita, järjestäjiä ja 
opiskelijoita.
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