
Eläkkeelle jääneet rehtorit mentoroivat nuorempia –
Rehtori: "Saan tänne ylimääräiset silmät ja korvat, se
palaute on tärkeää"
Opetushallituksen hankkeessa on mentoroitu lähes 20 rehtoria. Uusikaupunki aikoo
satsata asiaan myös jatkossa.

Rehtorit 25.11. 18:02
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UUSIKAUPUNKI Lokalahden alakoulun rehtori Veli-Pekka Virtanen ja hänen mentorinsa Jyrki
Välimäki kävelevät ripein askelin pois koulun pihalta, kohti maalaismaisemassa mutkittelevaa tietä.

Näin heillä on tapana tehdä, sillä sisällä vietetyn päivän jälkeen ajatus ja juttu kulkee ulkona
paremmin.

Viime vuonna Turun Vasaramäen koulun rehtorin virasta eläköitynyt Välimäki ehti työskennellä
saman koulun johtotehtävissä lähes 30 vuotta. Kokemusta on kertynyt, ja sitä hän haluaa jakaa Veli-
Pekka Virtaselle.

– Tämä on kokemusasiantuntijuutta, kuvailee Välimäki.

Rehtorimentorointia on tehty osana Opetushallituksen rahoittamaa Varsinais-Suomen #Paraskoulu-
hanketta, johon osallistui yhdeksän kuntaa. Hankkeessa Rexit mentoroi -ryhmän mentorit ovat
ohjanneet ja tukeneet lähes 20 rehtoria ja päiväkodinjohtajaa.

Jyrki Välimäki ja Veli-Pekka Virtanen keskustelevat usein kävelylenkin lomassa. Kuva: Paula Collin / Yle

Mentorointi alkaa keskustelulla, jossa selvitetään koulun tai päiväkodin nykytilanne. Mihin rehtori
kaipaisi apua ja mitä hän haluaisi saavuttaa. Välimäki kuvailee sitä unelman maalaamiseksi.

Sen jälkeen alkavat keskustelut, joiden avulla kuljetaan kohti unelmaa. Aiheet vaihtelevat, voidaan
puhua ilmapiiristä, yhteistyöstä, vahvuuksien hyödyntämisestä – mistä vain tarvitsee.

Lisäksi mentori on mukana koulun arjessa, seuraa tapahtumia ja jututtaa myös muuta väkeä.

– Tärkeä vaihe on, kun ollaan mukana tunneilla ja keskustellaan henkilöstön kanssa. Jokaisella
johtajalla on sokeat pisteensä; asiat, joita hän ei omassa toiminnassaan näe, Välimäki sanoo.

Hyötyä koko koululle

Uudessakaupungissa kokemukset rehtorimentoroinnista ovat olleet myönteisiä.

Lokalahden alakoulun rehtori Veli-Pekka Virtanen sanoo, että vastaavanlaista tukea ja
keskustelukaveria ei rehtorille ole aiemmin ollut tarjolla.

– Saan tänne ylimääräiset, kokeneet silmät ja korvat, katsomaan konkreettisesti, miten koulumme
toimii. Hän tekee havaintoja ja aistii koulun ilmapiiriä. Siitä saatu palaute on ensiarvoisen tärkeää,
Virtanen sanoo.

Hän on erityisen mielissään siitä, miten mentoroinnilla pystytään siirtämään eläköityneiden
rehtorien hiljaista tietoa eteenpäin. Siitä on hyötyä koko koululle, ei pelkästään rehtorille.

Uudessakaupungissa rehtorien mentorointiin satsataan

#Paraskoulu-hanke päättyy vuoden lopussa, joten samalla päättyvät myös parhaillaan käynnissä
olevat mentoroinnit, ellei kunta halua jatkaa ja hoitaa mentoroinnin rahoitusta itse.

Uusikaupunki on päättänyt näin tehdä.

Opetustoimenjohtaja Arja Kitola kertoo, että nyt mentoroitavina olleet kaksi rehtoria jatkavat ensi
vuonna sparrattavina, ja mukaan tulee myös kolmas rehtori.

Uudenkaupungin opetustoimenjohtaja Arja Kitola kertoo, että kokemukset mentoroinnista ovat olleet hyviä.
Kuva: Paula Collin / Yle

Mentorointiin halutaan kaupungissa panostaa, sillä kokemukset ovat olleet niin hyviä.

– Rehtorin johtamistehtävä on todella vaativa. Hän johtaa pedagogiikkaa, taloutta, hallintoa,
henkilöstöä, oppilashuoltoa omassa yksikössään, kodin ja koulun yhteistyötä. Rehtorit tarvitsevat
kaiken mahdollisen tuen, jota voi saada, Kitola perustelee.

Lisäksi Arja Kitola muistuttaa, että johtamisella on iso vaikutus koko kouluun.

– Sillä luodaan hyvinvointia, mutta myös pahoinvointia. Se on ykkösasia, johon työnantajan
kannattaa panostaa.

Tarkoitus on, että jossain vaiheessa kaikki Uudenkaupungin rehtorit pääsevät mentoroitaviksi.
Kitolan mukaan mentorointi on yksi täydennyskoulutus muiden joukossa, ja tähän halutaan nyt
kaupungissa panostaa.

Lue myös:

Iso osa rehtoreista on uupunut tai uupumisvaarassa, ja pahimmillaan se heijastuu myös oppilaisiin

rehtorit mentorointi Koulun johtaminen+

Ota yhteyttä

Jyrki Välimäki pyrkii käymään tapaamassa mentoroitavaansa Veli-Pekka Virtasta kolmen viikon välein, mutta
korona on hieman sotkenut aikataulua. Normaalisti mentoroinnin aktiivivaihe kestää puoli vuotta. Kuva: Paula
Collin / Yle

Lue seuraavaksi

Pääuutiset

Menikö päivän koronainfo ohi? Lue
täältä, mitä uusia rajoituksia ja
suosituksia pääkaupunkiseudulle tuli
voimaan
Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä kertoi
perjantaina muun muassa yli kymmenen hengen
yleisötilaisuuksien kieltämisestä.

13:52 Koronavirus 9

THL:n Mika Salminen:
"On hieman harhaa
ajatella, että
epidemiatilanne olisi
vakava vain Etelä-
Suomessa"

15:18 Koronavirus

Lukašenka
valkovenäläiselle
uutistoimistolle: Luovun
vallasta, kun uusi
perustuslaki on
hyväksytty

14:53 Valko-Venäjä

Luetuimmat

Uusimmat tiedot ko ro navi ruk ses ta:
Suomessa ennätysmäärä uusia
tartuntoja – 618 tartuntaa ja 5
kuollutta, pääkau pun ki seu dul le tiukat
uudet rajoitukset, koronakriisi
velkaannuttaa Saksaa

17.2. Koronavirus

Nämä tiukat rajoitukset tulevat pää-
kau pun ki seu dul le seuraavaksi kolmeksi
viikoksi – HUS: "Tämä on se hetki, kun
kaikkien on tehtävä uhrauksia"

11:00 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoito…

Katso, missä maissa tartuntojen kasvu
on juuri nyt suurinta – grafiikkaa
näyttää maailman ja Suomen tilanteen

17.4. Koronavirus

Menikö päivän koronainfo ohi? Lue
täältä, mitä uusia rajoituksia ja
suosituksia pääkau pun ki seu dul le tuli
voimaan

13:52 Koronavirus

Katso täältä maakuntasi ko ro navi rus ti -
lan ne ja kuinka se vaikuttaa arkeesi

16.3. Koronavirus

Tuoreimmat

Ruokavirasto: Tampereella yllättäen
kuolleilla vesilinnuilla ei ollut lin -
tuinfluens saa

16:13 Luonto

Kaupungin Black Friday -tempaus
onnistui: Lapuan tar jous tont teja
jonotettiin jo keskiyöllä – tonttijonossa
tapasivat toisensa myös tulevat
naapurit

16:08 Asuintontit

United Brotherhood -oi keu den käyn nis -
sä kuultiin loppu lausun not

16:04 United Brotherhood

Poliisin tehovalvonta paljasti poik keuk -
sel li sen paljon lii ketoi min takiel lon
rikkojia

16:04 Liiketoimintakiellot

Kokeneet kilpakaverit käyttivät Joni
Mäen heikon hetken hyväkseen, eikä
tavoitteen saavuttaminen tyydyttänyt –
"Vähän karvas maku jäi"

16:00 Hiihto

Suomalaiset tinkivät shoppailusta
koronavuonna, mutta Black Friday
vetää kauppoihin – hi mos hoppaaja:
”Ostoksilla käynti on kuin miniloma”

15:33 Black Friday

Uudelleen kiih tymis vai heeseen noussut
Etelä-Poh jan maa kiristää ko ro narajoi -
tuk sia ja ottaa käyttöön tiukemmat
suositukset

15:29 Koronavirus

Vantaan Kivistössä teräaseella tehty
henkirikos muuttui taposta murhaksi –
syyttäjä vaatii 33-vuotiaalla elinkautista

15:29 Henkirikokset

Brexit-neu vot teli ja Barnier varoittaa,
että sopimus Britannian kanssa voi
jäädä syntymättä – aikaa jäljellä enää
34 päivää, neuvottelut jumissa

15:25 Brexit

Yli 20 henkilön kokoontumiset
kielletään Joensuussa, Kon tio lah del la ja
Lieksassa – rajoitus tulee voimaan
sunnuntaina

15:23 Koronavirus

Antti Pelttari haluaa jatkaa supon
päällikkönä, myös aiempi apu lais pääl -
lik kö Petri Knape ja KRP:n apu lais pääl -
lik kö Tero Kurenmaa hakivat virkaa

15:20 Suojelupoliisi (Supo)

THL:n Mika Salminen: "On hieman
harhaa ajatella, että epi demiati lan ne
olisi vakava vain Etelä-Suo mes sa"

15:18 Koronavirus

Joni Mäki ja Ristomatti Hakola
perjantain suo malais ni met maas to hiih -
dos sa – urakka tyssäsi välierissä

15:11 Hiihto

Iivo Niskanen suomi itseään kovin
sanoin: “Ei tuollaisella hiihdolla pärjää
ollenkaan näissä kisoissa”

15:06 Hiihto

Venäjän myrkytetty oppo si tio joh taja
Navalnyi vetoaa EU-maihin: ottakaa
kohteeksi raha ja asettakaa pakotteita
Putinin oligarkeille

14:57 Aleksei Navalnyi

Verk ko kauppajät ti Amazonilla
jännitetään, pystyvätkö työn teki jöil le
luvatut bonukset torjumaan lakot
kesken parasta Black Friday -myyn ti se-
son kia

14:55 Amazon.com

Lukašenka val ko venäläi sel le uu tis toi -
mis tol le: Luovun vallasta, kun uusi
perustuslaki on hyväksytty

14:53 Valko-Venäjä

Syrjäinen lukio nousi kovaan suosioon –
sinne tullaan nyt jopa isoista
kaupungeista yli 70 kilometrin päästä:
"Vaihto ei ole käynyt mielessä"

14:44 Lukio

Poh jois-Satakun ta koronan leviämis vai -
hees sa

14:40 Koronavirus

Kanta-Häme voi olla leviämis vai hees sa
jo viikonloppuna – toisen asteen
oppilaitokset varautuvat täysi määräi -
seen etäopetukseen

14:25 Koronavirus

Yle yhtiönä Tietosuojalauseke Asiakaspalvelu Avoimet työpaikat Yhteystiedot

Paula Collin

Tuoreimmat Koronavirus Paikallisuutiset Sää Kotimaa Ulkomaat Talous Politiikka Kulttuuri

Kolumnit Luonto Tiede Terveys
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