
TERVETULOA 
AURORAS-RYHMÄÄN

 



Auroras-verkosto ennen ja nyt
- Auroras-toiminta on alkanut vuonna 2012: seminaarit, 

teematapahtumat, pikkujoulut, Auroran päivän seminaari 10.3.

- Verkosto on saanut nimensä Auroras Karamzinilta, nimi viittaa 
myös revontuliin

- Auroras-verkosto oli aluksi osa Luetaan yhdessä -verkostoa, 
molemmat Suomen Akateemisten Naisten Liiton hallinnoimia

- Auroras-hanke 2018–2021: Auroras-toiminnan kehittäminen ja 
laajentaminen

- Verkosto toimii valtakunnallisesti, löydät ajantasaiset tiedot 
toiminnasta: auroras.fi/tule-mukaan/ 

https://akateemisetnaiset.fi/
https://auroras.fi/tule-mukaan/


Mitä Auroras-ryhmässä tehdään?

- Auroras-ryhmässä keskustellaan suomalaisesta työelämästä 
suomen kielellä

- Auroras-ryhmässä saat tukea ja ideoita työnhakuun

- Auroras-ryhmässä voit kehittää työelämässä tarvittavaa 
suomen kieltä: keskustelu ja sanastot

- Auroras-ryhmässä tutustut uusiin ihmisiin ja luot uusia 
verkostoja

- Auroras-ryhmässä opit uusia asioita toisilta ihmisiltä



Auroras-ryhmän osallistujat:

AKTORIT (ryhmässä noin 5-10 aktoria)
- Suomeen muuttaneita, koulutettuja naisia tai kotiäitejä
- Suunnittelevat työelämään siirtymistä tai kaipaavat muusta syystä 

tukea työllistymiseensä
- Osaavat keskustella suomeksi 
- Eri ammattialoilta 

MENTORIT (ryhmässä 2-3 mentoria)
- Auroras-verkoston vapaaehtoistyöntekijöitä
- Suomalaista työelämää hyvin tuntevia naisia 
- Haluavat kertoa suomalaisesta työelämästä
- Haluavat auttaa aktoreita työn löytämisessä
- Osaavat hyvin suomea
- Eri ammattialoilta 



- Ryhmä kokoontuu joka viikko yhteensä 8 (kotiäidit) tai 12 kertaa 
(koulutetut naiset), ryhmässä keskustellaan noin 2  tunnin ajan

- Keskusteluaiheet sovitaan yhdessä
- Ryhmän päätyttyä saat todistuksen, jos olet ollut noin 80% paikalla 

→ todistus voi auttaa työnhaussa

Auroras-ryhmän periaatteet

- Ryhmässä kaikki ovat samanarvoisia ja 
kaikki oppivat toisiltaan 

- Auroras-toiminta on uskonnollisesti ja 
poliittisesti sitoutumatonta 
→ kaikkia kunnioitetaan 

- Ryhmässä kuultuja henkilökohtaisia 
asioita ei kerrota ryhmän ulkopuolelle

Tärkeää on viihtyä yhdessä ja pitää hauskaa!



- Yritä päästä joka kerralla paikalle ja ilmoita poissaolostasi 
mentoreille

- Osallistu aktiivisesti keskusteluun ja auta myös muita keskustelijoita 

- Tee pyydetyt tehtävät niin hyvin kuin osaat ja korvaa poissaolot

- Anna palautetta ryhmän päätyttyä 

- Kerro mentoreille, jos et voi jatkaa 
ryhmässä tai haluaisit vaihtaa toiseen 
Auroras-ryhmään tai esimerkiksi 
Luetaan yhdessä -ryhmään

Mitä toivomme aktorilta?



ILMOITTAUTUMINEN 
RYHMÄÄN

RYHMÄ ALKAA 
kokoontumiset 
8 tai 12 kertaa

RYHMÄ PÄÄTTYY 
todistusten jako

palautteen antaminen

OSALLISTUJAT MUKANA VERKOSTOSSA 

VOIT OSALLISTUA TAPAHTUMIIN
yhteydenpito esimerkiksi netissä

jos haluat ja kielitaitosi on hyvä:
 TULE MUKAAN MENTORIKSI!

Mentoroinnin vaiheet



Auroras-verkoston tapahtumia

- Auroras-verkosto järjestää avoimia webinaareja, 
tapahtumia ja koulutuksia (mm. työelämälainsäädäntö, 
yritysvierailut)

→ voit osallistua Auroras-ryhmän jälkeenkin

- Pysy ajan tasalla tilaamalla Auroras-verkoston uutiskirje ja 
seuraamalla nettisivujamme www.auroras.fi sekä 
Auroraksen Facebook-sivuja @aurorasverkosto!

→ liity myös Auroras-ryhmiin Facebookissa ja LinkedInissä

http://www.auroras.fi
https://www.facebook.com/aurorasverkosto


Tervetuloa keskustelemaan, 
oppimaan ja tutustumaan uusiin ihmisiin 

Auroras-ryhmässä! 

Yhteystiedot:

Auroras-verkosto 
www.auroras.fi/yhteystiedot

http://www.auroras.fi/yhteystiedot

