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Mitä tiedän:
20. Mitä Suomessa toimivan yrittäjän pitää tietää (opinnot vielä 

kesken)
19. Miten koiria hierotaan ja hoidetaan luontaislääkkeillä ja 

-hoidoilla
18. Mitä sisältyy LOVE-lääkelupiin tai autonkäyttölupaan 

vaadittavaan osaamiseen kotihoidossa
17. Mitä laborantti tekee orgaanisen/epäorgaanisen kemian 

tutkimuslaboratoriossa
16. Mitä laborantin opintoihin sisältyy
15. Mitä kuuluu hollannin kielen perusteisiin
14. Miten lapsia hoidetaan yksityiskodeissa Hollannissa
13. Miten toimitaan tiimiinvetäjänä ja asiakastietojärjestelmän 

pääkäyttäjänä kotihoidossa Helsingissä
12. Miten tehdään RAI-arviointeja
11. Mitä sisältyy työ- ja organisaatiopsykologian perusopintoihin
10. Mitä kuuluu siivouspalvelua tarjoavan franchising-yrittäjän 

työntekijän toimeenkuvaan
9. Mitä tehtäviä lähihoitajalla voi olla palvelutalossa, syvästi 

kehitysvammaisten koulussa tai vanhusten kotihoidossa
8. Miten toimittiin vammaisen henkilökohtaisena avustajana 

2000-2001
7. Mitä koulussa opetettiin lähihoitajille 1997-1999
6. Miten lentokoneita siivottiin 1998-2000
5. Mitä ihmiset kysyivät kunnan matkailuinformaatiopisteessä 

1997
4. Miten vuonna 1996 täydennettiin hyllyjä elintarvikemyymä-

lässä
3. Mitä lukion opintoihin kuului 1994-1997
2. Miten yläasteen opinnot yhdistettiin koti- ja 

laitostalousopintoihin koulussani 1991-1994
1. Miten koulusta voi myöhästyä, vaikka koulu näkyy oman 

huoneen ikkunasta

Missä olen oppinut:
20. Amiedun yrittäjäkurssilla 2016
19. Eläinlääkintäkoulu Weterissä ja noin 100 käytännön 

harjoittelussa 2015
18. Helsingin kaupungin palveluksessa 2015
17. Neste Oilin laboratoriossa 2014
16. Helsingin tekniikan alan oppilaitoksessa / Stadin aikuisoppi-

laitoksessa 2012-2014
14-15.Ithassa Rotterdamissa opiskelin hollantia 2010. Lapsia 

hoidin Rotterdamissa ja Haagissa 2010-2012.
13. Educa koulutti minua tiiminvetäjäksi, pääkäyttäjyyden opin 

pääasiassa työssä 2008-2010

12. Raisoft koulutti minua Helsingin kaupungin palveluksessa 



ollessani 2008
11. Psykologiaa opiskelin Turun avoimessa yliopistossa 2004-
2005
10. Silver Servicillä (Kotirinki) 2005
9. Ilmari Helanderin säätiön Maunulan palvelutalo, 

Keskuspuiston ammattiopiston Lassilan toimipisteessä, 
kotihoidossa Esperillä, Diakonissalaitoksen hoivassa, 
Helsingin kaupungilla eri pisteissä, Seure henkilöstöpalve-
luiden palveluksessa 2000-2010

8. Henkilökohtaisena avustajana minulla oli useita yksityisiä 
työnantajia, mm. MS-tautia sairastavia tai neliraajahal-
vauksen saaneita

7. Nykyisessä Stadin ammattioppilaitoksessa, silloisessa 
Helsingin sosiaalialan oppilaitoksessa ja Helsingin sosiaali- ja 
terveysalan oppilaitoksessa

6. Helsinki-Vantaan lentokentällä toimineen Säkkivälineen 
(nykyisin Lassila & Tikanoja) palveluksessa

5. Sysmän matkailuinformaatiopisteessä
4. S-marketissa Sysmässä
3. Lukiossa Sysmässä
2. Peruskoulussa Sysmässä ja Aitoon Anna Tapion koulussa

Kuinka sain tietoni:
Olemalla itse aktiivinen tiedonhankinnassa, hallitsemalla 
opiskelutekniikat ja käyttämällä opiskeluun tarpeeksi aikaa. Olen 
holistinen kinesteettis-visuaalinen oppija.

Keitä tunnen, mitä he tietävät:
Sysmän lukion rehtorin Hannu Jolulan, paikallisen vaikuttajan. 
Tätini Tarja Kähkösen, Leenankodin tukipylvään.
Lapsuudessa tutustuin Sinisalon perheeseen, johon kuuluvat Hannu
ja Maija ovat olleet mukana paikallispolitiikassa ja ovat myös 
paikallisia vaikuttajia ja tunnettuja Sysmässä. Maija on lapsuuden-
ystäväni.
Harrastuksien kautta olen tutustunut Suomen Punaisen Ristin 
vapaaehtoisina vaikuttaviin Raija Rajalaan sekä sotilaslakimies 
Juhani Parkkariin. Samoin olen tutustunut psykologi Hilkka 
Huopaiseen, kansainvälisesti tunnettuun ongelmakoirakouluttajaan 
Raili Halmeeseen sekä  koira-aktiiviin, artistiin ja juontajaan 
Marianna “Kana” Alaseen.
Työelämässä olen tutustunut esimerkiksi pitkään lähiesimiehenäni 
toimineeseen Ritva Sukuvaaraan, hoitajakollegaani golfaaja Päivi 
Penttiseen sekä laboratorioesimies Minna Pietilään.
Opiskelujen myötä olen tutustunut kirjailija Sari Slööriin, kuva- ja 
mediataiteilija Virpi Ekmaniin sekä logoterapeutti ja asahi-ohjaaja 
Marjaliisa Majaveteen.

Kenet haluan tavata:
Olen kiinnostunut olemaan tekemisissä sellaisten innostavien ja 
luovien ihmisten kanssa, joilla on pää taivaissa ja jalat maassa. 
Iällä tai asemalla ei ole väliä, vaan yhteenkuuluvuuden tunteella. 
On tärkeää, että voin oppia jotain tapaamieni ihmisten kautta tai 
yhdessä heidän kanssaan.



Mitä haluan oppia:
Olemaan tasapainoinen itseni kaikissa tilanteissa. Omaksumaan 
tietoa uusilla tavoilla. Tuntemaan lisää kiinnostavia ihmisiä. Vielä 
paljon lisää koirien ja ihmisten hoitamisesta.

Mitä haluan luoda:
Hyvinvointia itselleni ja muille.

Mitkä työkalut auttavat olemaan tuottava:
Vapaus valita omia työaikoja ja -paikkoja sekä työskentelytapoja. 
Asiakkaiden kuuntelu: kritiikki ja muukin palaute on tärkeää, 
kehitysehdotukset otan aina huomioon. Tuottavuutta lisäävät 
riittävän  ajan varaaminen luovuudelle (eli ajattelulle) sekä 
säännölliset tauot ja ruokailuajat.


