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Viime vuosien kokemukseni
Olen yritysviestinnän ja henkilöstön kehittämisen ammattilainen, tapahtumien ja tilaisuuksien
järjestäjä ja monta muutakin asiaa osaava mikroyrittäjä. Työpaikkani on oma viestintätoimistoni
THOR-VIESTINTÄ. Kokoan yritysten, järjestöjen ja muiden organisaatioiden viestintäsuunnitelmia,
suunnittelen käytännön viestintää sekä toteutan viestintähankkeita: toimitan yritysjulkaisuja kuten
asiakaslehtiä ja vuosikertomuksia, hoidan mediatiedottamista ja neuvon mediaviestinnän
hoitamisessa, kirjoitan kotisivu-, esite- ja facebooktekstejä, toimin blogien haamukirjoittajana ja
editoin muiden kokoamia aineistoja hyvälle suomen kielelle ja lukemaan houkuttelevaan asuun.
Olen yrittäjävuosinani suunnitellut ja koonnut kymmeniä yritysjulkaisua ja laatinut lukemattoman
määrän tiedotteita. Laajin asiakastyöni on ollut 100-sivuisen historiikin toimittaminen. Asiakkaisiini
on kuulunut suuryrityksiä kuten Lahden Talot oy, Kuusakoski oy ja Päijät-Hämeen Jätehuolto oy,
pieniä ja keskisuuria yrityksiä kuten Kempulssi oy, Siivouspalvelu Tiina Vidgren ja Kierrätysverkko
oy sekä järjestöjä kuten Tekniikan Akateemiset ry, Suomen Kotityöpalveluyhdistys ry ja PäijätHämeen sosiaali- ja terveysturva ry.
Asiakastyöni olen hoitanut sovitun aikataulun ja briifin mukaisesti. Kiitosta olen saanut
täsmällisestä ja luotettavasta toimintatavastani, sujuvista teksteistäni sekä sitkeydestäni viedä läpi
hankalia ja työläitäkin projekteja. Laatimani mediatiedotteet ovat saaneet hyvin näkyvyyttä
tiedotusvälineissä; monet ovat ylittäneet uutiskynnyksen sanasta sanaan kirjoittamassani
muodossa. Aktiivisen ja menestyksekkään tiedottamisen ansiosta suuri asiakasyritykseni kohosi
alansa tunnetuimmaksi toimijaksi Lahdessa.
Esiintymistaitoani olen hionut ja osaamistani jakanut toimimalla kouluttajana eri puolilla Suomea.
Osan koulutuksista olen pitänyt jonkin järjestäjäorganisaation kuten kesäyliopiston,
kauppakamarin, yrityksen tai järjestön tilauksesta, osan olen järjestänyt ja markkinoinut itse
suoraan osallistujille. Koulutuksiani on kiitetty käytännönläheisiksi ja minua kouluttajana
esiintymiskykyiseksi ja innostavaksi.
Lisäksi olen kouluttautunut työnohjaajaksi ja ohjannut ja valmentanut sekä yksilöitä että pieniä
ryhmiä ja sekä rivityöntekijöitä, esimiehiä että yrittäjiä. Lisäksi olen toiminut nuorempien yrittäjien
mentorina. Työnohjaajana ja valmentajana olen saanut huomata, että monet henkilöstöä
kuormittavat asiat ja työyhteisöjen ongelmat ovat viime kädessä viestinnän ongelmia. Kiitosta olen
saanut erityisesti toiminnastani yksilötyönohjaajana ja -valmentajana.
Sekä asiakastöinä että siviilissä olen suunnitellut ja järjestänyt tai ollut mukana järjestämässä
lukuisia tapahtumia ja tilaisuuksia kuten mediainfoja, paneelikeskusteluja, lanseeraustilaisuuksia ja
merkkipäiviä sekä organisoinut kampanjoita ja hankkeita. Yleensä vastuulleni on kuulunut myös
tapahtuman tai hankkeen tiedottaminen ja markkinointi, ja toisinaan olen toiminut myös
tilaisuuksien tai tapahtumien juontajana. Yleisölle suunnatun Kyllikintien kierrätystempauksen
Lahden Kiveriössä olen organisoinut 17 kertaa. Tempauksessa on käynyt enimmillään noin 1 000henkinen yleisö, vaikka markkinointi on toteutettu nollabudjetilla. Vuonna 2009 Kyllikintien
kierrätystempaus sai Lahden ympäristöviikolla Vuoden ympäristöteko -tunnustuksen.

Työkokemukseni ennen yrittäjyyttä
ETELÄ-SUOMEN SANOMAT. Työskentelin pääasiassa lehden kotimaanosastolla sekä kirjoittavana
toimittajana että kotimaan ja politiikan sivujen uutisvalinnoista, kokoamisesta ja taiton
suunnittelusta vastaavana toimittajana. Lisäksi toimin ajoittain kotimaan osaston ja
aluetoimittajien esimiesten sijaisena, kirjoitin kolumneja ja vastasin eräiden teemanumeroiden
ideoinnista, kokoamisesta ja taiton suunnittelusta. Usein vastasin myös uusien toimittajien ja
kesäsijaisten perehdyttämisestä. Osallistuin myös työyhteisön hyvinvoinnin edistämiseen
työnantajan ja työntekijöiden edustajista koostuvan jaksamistyöryhmän jäsenenä.
ENNEN ETELÄ-SUOMEN SANOMIA minulla olivat lyhyemmät työsuhteet Kymen Sanomien,
Kauppalehden ja Yleisradion palveluksessa. Printtimediassa työskentelin kirjoittavana toimittajana
ja toimitussihteereiden sijaisena, Ylen palveluksessa tuotin Kaakkois-Suomen alueohjelmien
uutissähkeitä, raportteja, haastatteluja ja katsauksia sekä avustin valtakunnan uutis- ja
ajankohtaislähetyksiä.

Koulutukseni
Olen suorittanut Tampereen yliopiston toimittajatutkinnon, joka on alempi korkeakoulututkinto.
Osaamistani olen täydentänyt lukuisilla muilla koulutuksilla, muun muassa seuraavilla:
- Yrittäjän ammattitutkinto (Koulutuskeskus Salpaus)
- COMMA - Viestinnän johtamisen koulutusohjelma (Helsingin yliopiston koulutus- ja
kehittämispalvelut,
ent. Palmenia)
- Markkinoinnilla menestykseen (Consultica Competence Center)
- Työnohjaajakoulutus (Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus)
- Journalistien johtamistaidon koulutusohjelma (Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskus)
Lisäksi olen osallistunut suureen määrään muita jatko- ja täydennyskoulutuksia, joiden aiheet ovat
käsitelleet muun muassa viestinnän lainsäädäntöä, kielenhuoltoa ja tietotekniikkaa. Kirjoittamista
olen opiskellut Oriveden opiston Topelius-akatemiassa.

Perhesuhteeni
Olen naimisissa. Minulla ja puolisollani on aikuinen, jo omillaan elävä tytär.

Mielenkiintoni kohteet
Olen kiinnostunut ihmisistä, minua ympäröivästä yhteiskunnasta ilmiöineen ja elämästä sen
kaikessa monimuotoisuudessaan. Vapaa-aikaani täyttävät omakotiasuminen, kirpputorit ja
kierrättäminen, ystävät ja toiminta yhteisöllisyyden lisäämiseksi sekä sanaristikoiden täyttäminen.

Minua suosittelevat
Hanna Bergman, viestintäkoordinaattori, Päijät-Hämeen Jätehuolto oy,
044 7005898
Leena Laitinen, toimitusjohtaja, Kempulssi oy,
puh. 040 577 8850
Juhani Jokelainen, toimitusjohtaja 2002-2016, Lahden Talot oy,
puh. 0400 490 653
Tiina Vidgren, yrittäjä, Siivouspalvelu Tiina Vidgren/Suomen Kotityöpalveluyhdistys
puh. 044 523 5232

