VIRVE RINNOLA

ydinosaaminen: pedagogia, kehittämistyö,
verkostojohtaminen ja viestintä
virve.rinnola@gmail.com | 0408294588
https://virverinnola.com
https://www.linkedin.com/in/virverinnola/

TYÖKOKEMUS
Vastuullisuusviestinnän asiantuntija, VASKI-hanke/Sataedu

OSAAMISENI
"Virvelle tärkeintä on, että ammatillinen koulutus
vastaa työelämän tarpeisiin. Hänellä on moderni
kehittämisote ja taito innostaa muita. Hänellä on
monen vuoden kokemus erilaisista kehittämis- ja
viestintätehtävistä. Pedagogina hän soveltaa
moderneja opetusmenetelmiä, joista hän on
saanut opiskelijoilta hyvää palautetta."

Pedagoginen osaaminen
1. opetuksen ja ohjaamisen suunnittelu sekä
toteuttaminen yksityisellä ja julkisella
sektorilla eri ikäiset oppijat huomioiden
2. kasvatusosaaminen ja motivointi,
elinikäinen oppiminen
3. opetusmateriaalien laatiminen
4. digipedagoginen osaaminen (esim.
Moodle, webinaarit, Youtube)
5. lukuisten työpajojen toteuttaminen eri
fasilitointimenetelmin
6. yhteiskunta-, verkosto- ja
työelämäosaaminen
7. oman työn johtaminen ja kehittäminen
saadun palautteen sekä itsereflektion
pohjalta

Kehittämisosaaminen
1. suunnittelu ja budjetointi
2. yhteiskehittäminen eri sidosryhmien kanssa
3. ongelmanratkaisu- ja analysointitaidot, mm.
verkoston optimaalisen organisointimallin
määrittäminen
4. innovatiiviset toimintatavat ja ketterät
kokeilut
5. dokumentointi, arviointi ja raportoiminen
useissa hankkeissa

1/2022—>
- valtakunnallisen Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus verkostohankkeen viestintäasiantuntijan tehtävät

Projektiasiantuntija, Pirkanmaan ELY-keskus
12/2017— 12/2020
- operatiivinen verkostokoordinointi kolmessa eri
hankkeessa, mm. hallituksen kärkihankkeessa
- uuden maakunnallisen verkostotoiminnan suunnittelu,
käynnistäminen ja vakiinnuttaminen, maakunnalliset
kehittämisohjelmat
- viestinnän koordinointi ja toteutus
- kymmenien tilaisuuksien organisointi ja toteutus
- lukuisten kehittämistyöpajojen fasilitointi, myös
virtuaalisesti
Tarkastaja, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
7/2017—12/2017
- tarkastukset maatalousyrityksissä
- julkisen hallinnon toimeenpano
Hankekoordinaattori, Pirityiset ry
9/2016—1/2017
- kehittämishankkeiden käsittely ja yritysten sekä yhdistysten
neuvominen tukiasioissa
- paikalliskehittäminen yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa

Kouluttaja, Suomen Vesikoulutus
1/2014—4/2015
- koulutusten järjestäminen eri puolella Suomea
- koulutus- ja markkinointiviestintä

Projektipäällikkö, Kyrönmaan seutukunta
1/2010—12/2013
- kymmenien koulutusten suunnittelu ja toteutus
- monipuoliset kehittämistehtävät kahdessa hankkeessa
- hankehallinto sisältäen taloushallinnon
- laaja sidosryhmätyöskentely yritysten, yhdistysten,
viranomaisten ja kansalaisten kanssa

Maatoulusyrittäjä, emäntä
6/2006—6/2010
- yrityksen kehittäminen yhdessä puolison kanssa
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KOULUTUKSENI

Verkostojohtaminen
1. verkostojäsenten motivointi ja johtaminen
2. maakunnallisen verkoston organisointi ja
kehittämistyöpajojen suunnittelu ja toteutus
eri metodein
3. alueellisen kehittämisverkoston
organisointimallien sekä
toimintaperiaatteiden valitseminen ja
toiminnan suunnittelu sekä käytännön
toiminnan johtaminen
4. viiden maakunnan alueella toimivan
verkostotyön operatiivinen koordinointi ja
viestintävastaavana toimiminen mm.
toiminta- ja viestintäsuunnitelman laatiminen
ja sen toimeenpano
5. eri verkostojen toimijoiden tunnistaminen,
verkoston markkinointiviestintä lukuisin eri
keinoin

Viestintä
1. digitaalinen: useiden verkkosivustojen
luominen ja ylläpito mm. WordPress- ja
Joomla-alustoilla, viiden maakunnan kattavan
blogin koordinoiminen www.vesivisio2050.fi
2. sosiaalisen median monipuolinen
hyödyntäminen: Facebook-sivustojen
ylläpitäminen, YouTube-videot ja Twitter
3. verbaalinen: esiintymistaidot, opetustaidot,
neuvotteluosaaminen,
työpajaohjausosaaminen, fasiltointi
(virtuaaliympäristöjen hyödyntäminen
Padlet, Miro ...)
4. markkinointiviestintä tapahtumat ja
hankkeet
5. kirjallinen: tiedotuslehtien päätoimittaminen,
viestintäsuunnitelmat maakunnalliselle
toiminnalle, raportit esim. ministeriölle,
graafinen suunnittelu,
viranomaistiedottaminen jne.

Pedagogiset opinnot
60 op
Tampereen
ammattikorkeakoulu
Hallintotieteiden maisteri, HTM
julkinen johtaminen erit. verkostojohtaminen
aluetiede ja viestintätiede
Vaasan yliopisto
2011—2016
Luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinto
AMK-agrologi
2005—2009

MINUSTA SANOTTUA
"Virve on positiivinen persoona, avoin ja rohkeasti oma
itsensä. Pitää tavoitteet korkealla ja työskentelee
sinnikkäästi niiden saavuttamiseksi."
"Viestinnän osaaja ja verkostojen kehittäjä."
"Virve saa ihmiset innostumaan uusista asioista ja on
ihmisenä ratkaisukeskeinen."
"Iloinen ja ulospäin suuntautunut, pitää
yhteisöllisyyden esillä."
"Aikaansaava, järjestelmällinen, laaja osaaminen
viestinnässä"

MUUTA
Asukastoimikunnan puheenjohtaja 2021—2023
Kehittäjävapaaehtoinen, Pirsy 2021 — 2022
AFS-emäntä vaihto-opiskelijalle 2010 — 2011

SUOSITTELIJANI
Anne Mäkynen, tiiminvetäjä
Pirkanmaan ELY-keskus, 040825811 ja
annemakynen@gmail.com
Iris Havola, suunnitteluinsinööri
Pirkanmaan liitto, 0444222262 ja iris.havola@pirkanmaa.fi

