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Tarjoan organisaatiollesi rutkasti osaamista yhden asiantuntijan
hinnalla. Olen parhaimmillani haasteellisessa, tavoitteellisessa ja
modernissa toimintaympäristössä. Olen erikoistunut laaja-alaiseen
kehittämistyöhön, projektijohtamiseen, osallisuuden lisäämiseen
esimerkiksi eri verkostoissa (biotalous, maaseutu, ympäristö,
vesi) ja useissa projekteissa. Olen taitava viestijä, elinikäisen
oppimisen osaaja sekä mainio kouluttaja ja fasilitoija. Erityisen hyvä
olen sidosryhmätyöskentelyssä ja muutostyöskentelyssä. Olen
kouluttajana motivoiva ja inspiroiva.
Mitä tarjottavaa minulla on?
Organisointi- ja koordinointitehtävät
• projektivastaavan tehtävät
• ihmisten motivointi yhteiskehittämiseen
• oppivan organisaation ymmärtäminen ja kouluttamistehtävät
• verkostojohtaminen
Vuorovaikutus- ja viestintä
• viestinnän hyödyntäminen pr-tehtävissä sekä mahdollisuutena
vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen esim. muutosmyönteisyyden
edistäminen ja asenneilmapiiri kehittäminen
• vuorovaikutus verkostotyön menestystekijänä
Suunnittelu- ja kehitystyö
• asioiden suunnittelu ja kehittäminen alusta alkaen, esim.
projektisuunnitelma ja projektin koko elinkaaren näkeminen
• tuotekehitys ja laatujohtaminen
• jatkuvaan kehittämisen ja elinikäisen oppijan asenteen, esim.
Demingin laatuympyrä ja ketterät menetelmät (scrum)
• pitkäjänteisyys ja määrätietoisuus työskentelytapana
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Esimerkkejä ajankohtaisista ja tärkeistä ilmiöistä, joiden parissa
työskentelisin mielellään
• Kestävän kehityksen sekä kiertotalouden hyödyntäminen julkisen
sektorin vihreässä elvytyksessä
• Kestävä kehitys organisaation kehittämiskohteena ja
markkinointivalttina
• Verkostojohtaminen ja -koordinointi – avoimen vuorovaikutuksen ja
luottamuksen merkitys
• Tutkivan oppimisen monet mahdollisuudet
• Kestävä kehitys ammatillisen koulutuksen keskiössä
Missä tehtävissä loistaisin?
Minulla on tarjottavana laaja osaaminen, vahva motivaatio sekä taito
toimia tulevaisuudessa esimerkiksi seuraavissa asemissa:
• laatu- ja kehittämisjohtaja
• kestävän kehityksen johtaja
• kehittämispäällikkö
• projektipäällikkö
• koulutuspäällikkö
• viestintävastaava
Avainsanat: #kehittämisasiantuntija #verkostot #verkostojohtaminen
#viestintä #kestäväkehitys #pedagoginen osaaminen #projekti
#organisointi #motivointi #yhteiskehittäminen #laatu- ja
kehittämisjohtaja #kehittämispäällikkö #projektipäällikkö
#koulutuspäällikkö #viestintävastaava #elinikäinen oppiminen
#kouluttaminen #vuorovaikutus #pr #vuorovaikutus #kiertotalous
#biotalous #verkostokoordinointi #kehittäminen #Scrum,
kestäväelvytys #muutosjohtaminen #osallisuus

Experience
Pirkanmaan ELY-KESKUS
Projektiasiantuntija

December 2017 - December 2020 (3 years 1 month)
Vesivisio 2050 -strategiatyön operatiivinen koordinointi Kokemäenjoen
vesistöalueella, joka ulottuu viiden maakunnan alueelle. Vesienhoidon
edistäminen biotalouden keinoin.
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Hallituksen kärkihanke: Yhteistyöllä vesistöt kuntoon Ikaalisten reitillä,
jossa on etsitty ja löydetty uudenlaisia verkosto- ja yhteistyöhön perustuvia
vesienhoidon kehittämisen toimintatapoja.
• verkostokoordinointi- ja työskentely
• sidosryhmä- ja mediatyöskentely
• viestintätehtävät
• tilaisuuksien organisointi
• ympäristökasvatus

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Tarkastaja

July 2017 - December 2017 (6 months)
Sein#joki Area, Finland
Peltovalvonnat maastossa sekä valvontapöytäkirjojen laadinta. Työssä
olen saanut ilokseni huomata, että vuorovaikutus -ja yhteistyötaitoni ovat
vakuuttavat. Työ on opettanut valvontaan liittyvien lakien soveltamista
käytäntöön sekä paljon muita hallinnollisia asioita.

Maaseutuvirasto
Pro gradu-tutkielma: Luottamus alueverkostotyöskentelyssä: Case
Manner-Suomen maaseutuverkosto.
May 2015 - August 2016 (1 year 4 months)

Tutkimukseni mukaan alueverkostoja tulisi auttaa luottamuksen kehittämisessä
ja vahvistamisessa, koska sen tuottamat hyödyt ovat kiistattomat.
Alueverkostoissa tulisi kiinnittää huomiota yhä enemmän luottamusta
edistäviin asioihin, kuten motivaatio- ja sitouttamistekijöihin, vuorovaikutukseen
sekä osallistumiseen. Näihin tekijöihin voidaan vaikuttaa tutkimuksen mukaan
selkeyttämällä verkoston toimintaa ja tavoitteita, lisäämällä verkostosta
saatavaa hyötyä, optimoimalla tiedotusta sekä uudistamalla verkostoa.

Suomen Vesikoulutus Oy
Kouluttaja

January 2014 - April 2015 (1 year 4 months)
Yliopisto-opiskelujeni ohessa toimin talous- ja allasvesikouluttajana ja Valviran
hyväksymänä testaajana.
Koulutuksia oli eri puolella Suomea, joten matkatyö on tuttua. Työ vahvisti
entisestään esiintymis- ja viestintätaitojani. Etätyössä olennaista olivat oma-
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aloitteellisuus, aktiivisuus sekä sitoutuminen yrityksen tavoitteisiin ja omalta
osalta myynnin kasvattaminen.

Isonkyrön kunta
Projektipäällikkö/Hankevastaava

January 2010 - December 2013 (4 years)
Kyrönmaan seutukunta
Johdin ja toteutin seutukunnallista EU-osarahoitteista hanketta, jonka
tavoitteena oli edistää vesiensuojelua asutuksen hajakuormitusta
vähentämällä.
Työtehtäviini kuului mm. yleisötilaisuuksien ja tapahtumien suunnittelu
ja toteutus, asiakkaiden neuvonta sekä jatkuva sidosryhmätyöskentely
asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden, viranhaltijoiden, sekä median kanssa.
Toimin myös hankkeen ohjaustoimikunnan esittelijänä sekä sihteerinä.
Työn aikana johtamisvalmiudet lisääntyivät ja yhteistyö-, viestintä- ja
vuorovaikutustaitoni paranivat entisestään sekä kehityin projektityöskentelyn
asiantuntijaksi.
Työhön sisältyi paljon erilaista viestintää: tiedotustilaisuuksien pitämistä,
haastateltavana olemista sekä sisällöntuottamista niin printtituotteisiin kuin
kotisivuille. Kohderyhmälle sopivia some-kanavia käytin työssäni myös paljon.

Ex-puolison emolehmätila
Emäntä

September 2006 - June 2010 (3 years 10 months)
Osa-aikaisen emännän monipuoliset työt emolehmätilalla. Kokemus opetti
perusmaatalouden harjoittamisesta, sukupolven vaihdoksesta, investoinneista
sekä maatilayrityseen liittyvästä byrokratiasta paljon. Sain olla tiiviisti
kehittämässä maatilaa vastaamaan nykypäivän haasteisiin. Arkielämä maalla
opetti paikallisyhteisöisejen elämästä paljon nykyajan maaseudulla.

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus
Tutkimusharjoittelija
January 2009 - February 2009 (2 months)

Vierastyövoima-hankkeen tutkimushaastattelut suomeksi ja englanniksi sekä
tulosten analysointi.
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Education
Tampere University of Applied Sciences
Pedagogiset opinnot, kasvatustieteellinen · (May 2018 - November 2020)

University of Vaasa
Master's degree, Non-Profit/Public/Organizational Management · (August
2011 - September 2016)

Seinäjoki University of Applied Sciences
Bachelor's degree, Agricultural Business and Management · (August
2005 - May 2009)

Turun ammatti-instituutti ja Turun iltalukio
Ruokapalvelujen koulutusohjelma, catering-alan pt ja
ylioppilastutkinto · (2002 - 2005)
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