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Henkilötiedot 
Syntymäaika ja -paikka xx.xx.1987 / Oulu 
Perhe Kaksoslapset ja aviopuoliso 

Koulutus 
8/2013-jatkuu Lapin Yliopisto 

Yhteiskuntatieteiden yo, opintojen valmiusaste 188/300 op 
Sivuaineina julkisoikeus ja erityispedagogiikka. 
Paras sosiaalityön kandidaatin tutkielma lukuvuonna 2016-2017 
Virkamiesruotsi suoritettu. 

Opintomenestys: syventävien opintojen osalta keskiarvo (23 op) on erinomainen (5) ja           
suoritettujen aineopintojen (51 op) osalta kiitettävä (4). Lisäksi approbaturin verran (25 op)            
julkisoikeuden opintoja, jotka ovat tulleet hyväksytyksi arvosanalla hyvä (3).         
Erityispedagogiikan sivuainetta suorittamalla 20 opintopistettä keskiarvosanalla kiitettävä       
(4). 

8/2003-11/2006 Limingan Lukio 
Ylioppilas 

Tärkeimmät työkokemukset
11/2015-12/2015 Oulun kaupunki / Itäinen lastensuojeluasema 

Sosiaalityön harjoittelu (5 viikkoa) 
Sosiaalityöntekijän tehtävät 

8/2009-6/2013 Hengitysliitto Ry / Ammattiopisto Luovi 
Ohjaaja 
Vastuualueina erityisen tuen tarpeessa olevien opiskelijoiden avustaminen ja tukeminen         
opintojen sekä elämän arkisten asioiden parissa. Lisäksi tukipalvelujen tuottaminen niin          
hallinnolle kuin opetushenkilökunnalle, esim. materiaalitilaukset ja -hankinnat, postin hoito,         
tietotekninen käyttötuki ja opiskelijakuljetukset. 

3/2005-8/2009 Suomen Lähikauppa Oy / Siwa 
Kassamyyjä 
Asiakaspalvelu, tavaratilausten hoito, matkahuolto-asiamies, kaupan ylläpidolliset työt,       
tilitykset, yksintyöskentelyä ~80% työajasta 

3/2009-5/2009 Hengitysliitto Ry / Ammattiopisto Luovi 
Opiskelija-asuntolan vapaa-ajan ohjaaja 
Opiskelijoiden arjessa toimiminen ja tukeminen elämänhallintaan ja -siirtymiin liittyvissä         
kysymyksissä. Vastuualueena järjestää mielekkäitä harrastusmahdollisuuksia ja      
vapaa-ajan toimintaa yhdessä suunnitellen asukkaiden kanssa. 



9/2008-3/2009 Hengitysliitto Ry / Ammattiopisto Luovi 
Useita sijaisuuksia: Päätoiminen tuntiopettaja, asuntolan ohjaaja 
Opetustehtävät matematiikan, FYKEn ja ATK:n tunneilla. Lisäksi vapaa-ajan ohjaus         
asuntolassa ja työnsuunnittelu. 

8/2007-6/2008 Hengitysliitto Ry / Ammattiopisto Luovi 
Siviilipalvelus 

Tärkeimmät luottamustoimet 
1/2019 – jatkuu Lapin liitto 

Maakuntahallituksen jäsen 

1/2020 – jatkuu Rovaniemen kaupunki 
Perusturvalautakunnan jäsen 
Yksilöasioiden jaoston jäsen 

03/2019 – jatkuu Kolpeneen palvelukeskuksen yhtymävaltuusto 
Valtuuston jäsen 

12/2017 – jatkuu Lapin yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto 
Edustaja 

05/2017 – jatkuu Rovaniemen 1. kaupunginosan asukasyhdistys ry:n hallitus 
Tiedottaja 

12/2019 – jatkuu Nuorisoasuntoliitto Rovaniemi Ry (NAL Rovaniemi) 
Hallituksen jäsen 

09/2014- 9/2015 Sosiaalityön ja kuntoutustieteen opiskelijoiden ainejärjestö Lyhty Ry 
Koulutus- ja sosiaalipoliittinen vastaava 

Lisäksi myös kahden eri asuntoyhtiön hallituksen puheenjohtaja (2014-2015, 2018-2019), yhdistysten          
puheenjohtajuuksia jne. 

Kielitaito Kirjallinen Suullinen 
Suomi Äidinkieli Äidinkieli 
Englanti Good A bit rusty 
Ruotsi Tyydyttävä Tyydyttävä 
Saksa Alkeet Alkeet 

IT-taidot 
MS Office Word, Excel & PP perustaidot 
Adobe Photoshop kohtalaiset taidot 
Adobe Illustrator perustaidot 
Adobe InDesign perustaidot 
Adobe, Audition & Premiere alkeet 

Harrastukset & kiinnostuksen kohteet 
Yhteiskunta, hiihtolajit, juoksu, tennis, sulkapallo, kulttuuri, valokuvaus 


