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KOKEMUSTAUSTA JA REFERENSSIT
Koulutus- ja konsultointipalveluja tarjoavana yrittäjänä 15.10.2001 alkaen toimeksiantoina on
ollut mm:
•

ValmennusMajakan yrittäjäkoulutusten vastuukouluttaja Jyväskylässä syksystä 2014 alkaen.
Koulutuspäiviä ValmennusMajakan mussaikin lähi- ja verkko-opetuksena toteutetuissa
yrittäjäkoulutuksissa.

•

Pihtiputaan Kehitys Oy:n (entinen PMI-Kehitys Oy), Witas Oy ja pohjoisessa Keski-Suomessa
toimivien kehittämishankkeiden toimeksiannosta lukuisten alkavien ja toimivien yrittäjien
liiketoimintasuunnitelmien ja erilaisten toteuttamisselvitysten laatiminen. Esimerkkeinä Karstulan
Viskinvalmistuksen
esiselvitys
ja
Pohjoisen
Keski-Suomen
Moottorikellkkareitistön
vaikuttavuusselvitys.

•

Yli 100 Keski-Suomen TE-Keskuksen/ ELY-Keskuksen tilaamaa 2-4 kuukauden mittaista
koulutusta, joiden aineina on ollut yrittäjyys, työnhakuvalmiudet, oman työllistymisen tai
koulutusvaihtoehtojen selvittäminen sekä projektien suunnittelu ja johtaminen. Vuodesta 2008
alkaen yhteistyökumppanina myös Pohjois-Savon TE-Keskus/ ELY-Keskus.

•

Kymmeniä silloisten paikallisten työvoimatoimistojen ja myöhemmin TE-Keskuksen tilaamia
viikon mittaisia työnhakuvalmennus-ryhmiä

•

Parikymmentä silloisen Keski-Suomen TE-Keskuksen yritysosaston tilaamaa Oman yrityksen
perustamisen teemapäivää, hinnoittelukoulutuksia ja muita koulutuksia.

•

Pohjoisen Keski-Suomen koulutusorganisaatioiden toimeksiannosta yksittäisiä koulutuspäiviä ja
pitempiä koulutuskokonaisuuksia aikuiskoulutusryhmien ja kehittämishankkeiden osallistujille.
Aiheina on ollut mm. matkailupalvelut,
markkinointi, asiakaspalvelu,
yrittäjyys,
työnhakuvalmiudet, yhdistystoiminta, myynnin ammattitutkintoon valmistava koulutus ja
maaseutumatkailun ammattitutkintoon valmistava koulutus. Yhteistyökumppaneina on ollut mm.
Poke, Jyväskylän aikuisopisto, JAMK/Luonnonvarainystituutti sekä Pihtiputaan ja Kinnulan
kansalaisopistot.

•

Pohjoisen
Keski-Suomen
hanketoimijoiden
toimeksiannosta
kehittämishankkeiden
hankesuunnitelmien tekeminen, hankkeen osakokonaisuuksien toteuttaminen ja hankkeisiin
liittyvien selvitysten tekeminen sekä hankkeisiin osallistuville suunnatun koulutuksen
järjestäminen. Keskeisimmät yhteistyökumppanit Kinnulan kansalaisopisto ja Mummonmökkitie
ry, Pihtipudas. Uusimpia yhteistyökumppaneita ovat Saarijärvellä toimiva Kehrä-projekti sekä
Viitasaarella ja lähikunnissa käynnistetty Kolme väylää työelämään - projekti. Esimerkkeinä
Karstulan
Viskinvalmistuksen
esiselvitys
2003
ja
Pohjoisen
Keski-Suomen
Moottorikelkkareitistön taloudellinen vaikuttavuusselvitys 2007

•

Vuoden 2003 ajan Kinnulan ja Pihtiputaan talous- ja velkaneuvontapalvelujen tarjoaminen
( 2pv/kk).

•

Witas Oy:n Pihtiputaan yritysneuvojan osa-aikaeläkkeen sijaisuuden hoitaminen yrittäjäpohjalta
syksy 2007
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PMI-Kehitys Oy:n palveluksessa
•

Toimitusjohtajana yrityksen koko toiminnan vastaaminen. Henkilökuntaa yrityksessä oli n. 10-15
projekteista riippuen ja erilaisia kursseja ja hankkeita parikymmentä/vuosi.

•

Hankevetäjänä mm. kaupallisten palvelujen markkinointihankkeessa Palveleva Pihtipudas,
matkailualan Mummonmökkitie-hankkeessa , Sisävesikalastuksen edistämishankkeessa,
Mummon Mediapäivä-hankkeessa ja Maaseutuyritystoiminnan kehittämishankkeessa.

•

Yritysneuvojan tehtävät: alkavat ja toimivat yritykset ja hankkeissa mukana olevat yritykset

•

Vastuukouluttajana
mm.
seuraavilla
kursseilla:
kymmeniä
viikon
mittaisia
työnhakuvalmennuksia, parikymmentä kuukauden mittaista Oman uran suunnitteluun tähtäävää
Ansaintamarkkinat - kurssia, kolme matkailualan yrittäjyyskurssia ja kaksi yleistä
yrittäjyyskurssia

•

Markkinoinnin, asiakaspalvelun, yrittäjyyden ja työnhakuvalmiuksien kouluttaminen kaikilla
muillakin kehitysyhtiön kursseilla

•

Kesällä 1999 Lastut Messujen messupäällikkö

•

1997 ja 1999 kesällä Pihtiputaan Kulttuuripäivien kurssisihteeri

Pihtiputaan kunnan palveluksessa
•
•
•

•

Kuntayhteistyöprojekteja ja tutkimuksia yhteistyössä Kunnallisalan Kehittämissäätiön ja
Keski-Suomen Liiton kanssa
Julkaisut: Pihtiputaan Lomitustutkimus 1993, Pihtiputaan Yritystutkimus 1993 sekä Kunnat
ja Lääninhallinto- tutkimus 1994
Matkailuasiamiehenä seitsemän vuoden ajan Pihtiputaan kunnan matkailustrategian
laatiminen ja toteuttaminen yhteistyössä matkailu- ja palvelualan yrittäjien ja alan
yhdistysten kanssa, matkailun markkinointitoimenpiteiden koordinointi ja alan yritysten
konsultointi
Matkailu- ja kulttuurisihteerinä Pihtiputaan Kulttuuripäivien järjestäminen ja muut paikallisen
kulttuuritoimen tehtävät

Pohjois-Karjalan Matkailuyhdistys ry:n palveluksessa
•

Joensuun leirintäalueen ja retkeilymajan vastaavana hoitajana Pohjois-Karjalan suurimman
leirintäalueen ja retkeilymajan toiminnasta vastaaminen
• Suomen Matkailuliiton aluetoimiston hoitaja
• Pohjois-Karjalan Matkailuyhdistyksen bussimatkatuotannon suunnittelu ja järjestäminen:
vuosittain lukuisia kotimaan ja Pohjois-Karjalan bussimatkoja kulttuuri- ja matkailukohteisiin
• Yhdistyksen jäsentoiminnasta vastaaminen
Kesätöissä
• Viitasaaren leirintäalueen ja retkeilymajan vastaanotto- sekä kahvilapalvelujen hoitaminen
kahdeksan kesän ajan
• Viitasaarella toimineen Rantasipihotelli Pihkurin vastaanottovirkailijan ja viinikassa tehtävät
kahtena kesänä.

