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Hei,

Olen tiiminvetäjä Anne Mäkynen Pirkanmaan ELY-keskuksen Y-vastuualueelta. 20-vuotisen työurani aikana

olen ollut niin yritysten, tutkimuslaitoksen kuin maakuntaliiton palveluksessa ja tekemisissä useiden

erilaisten asiantuntijoiden kanssa. Suosittelen hallintotieteen maisteri Virve Rinnolaa asiantuntijaksi hänestä

saamien! erittäin positiivisten kokemusten perusteella. Työskentelimme yhdessä 1.12.2017-31.12.2020

Pirkanmaan ELY-keskuksessa, jossa Virve oli tiimini jäsen. Virve työskenteli projektiasiantuntijana hallituksen

verkostot-ja viestintäkategorian kärkihankkeessa, jossa toimin projektipäällikkönä. Virven
asiantuntemuksen voi kiteyttää kehittämis-, verkosto-ja viestintäosaamiseen.

Hänen tehtävä oli toimia kehittämistyön moottorina, vastata hankkeen käytännön operatiivisesta

koordinoimisesta, viestinnästä ja vastata myös toimien toteutuksesta. Projektissa tuli luoda alueellinen

verkosto, jonka tavoitteena on sen itsenäinen toiminta ja hankkeiden suunnittelu sekä toteutus yksityisen-,

julkisen- ja kolmannen sektorin toimijoiden voimin. Virve on kokenut verkostoasiantuntija, joka hallitse

verkostojen johtamisen teorian ja käytännön toteuttamisen niin, että tuloksia syntyy. Myös me tiimiläiset

opimme häneltä verkostotoiminnasta paljon. Virvellä on kyky heittäytyä kehittämistoimintaan ja saada
ihmiset innostumaan asiasta. Virven viestintä on positiivista ja hän innosti, kannusti ja ohjasi saaden aikaan

vuorovaikutteisen ja aidosti toimivan verkoston. Tästä on todisteena uusia hankkeita, jotka ovat

käynnistyneet kuluneen vuoden aikana sekä uusia vastaperustettuja yhdistyksiä; jotka haluavat edistää
verkoston tavoitteita. Verkoston toiminta jatkuu myös tulevaisuudessa hänen luoman hyvän perustan

ansiosta.

Lisäksi Virve koordinoi viiden maakunnan kattavaa viestintää, jossa kohderyhmänä oli yli 700 000
kansalaista. Tähän sisältyi mm. viestinnällisen teemaviikon pilotointi, suunnitteluja organisointi lukuisine

tapahtumineen sekä radiokampanjan koordinoinnin. Hän on taitava monikanavaviestijäja sisällöntuottaja.

Teemaviikkoja ylimaakunnallisen blogin ylläpitäminen ja muu digitaalinen viestintä on varmistanut, että
haluamamme sanoma on varmasti tullut näkyväksi ja kuulluksi.

Toimimme Virven kanssa tiiminä, jossa oli hyvä ja aikaansaava henki. Virvellä on erittäin nopea kyky

hahmottaa suurista ja täysin uusista asiakokonaisuuksista "punainen lanka". Hänen työtänsä pelkäämätön ja

innostava asenteensa innoitti meitä muita työyhteisömme asiantuntijoita. Virvellä on näkemystä ja

runsaasti kokemusta verkosto- ja viestinnällisistä hankkeista. Tätä osaamista hän pystyy soveltamaan eri

aloilla. Hän on hyvin idearikas. Luova ja tehokas. Hän on korkean työmoraalin omaava ammattilainen isolla

A:lla. Työyhteisöön hän tuo iloa ja energiaa sekä uudenlaisia näkemyksiä. Hän on ollut pidetty työkaveri.

Taitojensa, tietojensa, oppimiskykynsä, motivaationsa ja joustavuutensa sekä muiden lukuisten hyvien

ominaisuuksiensa ansiosta voin vilpittömästi suositella Virveä asiantuntijaksi kehittämis-, verkosto- ja

viestinnällisiin toimenkuviin.

Jos Sinulla on kysyttävää, otathan minuun yhteyttä.
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