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Koulutustehtävät
Tampereen työväenopisto Sampola 2020-2022
WordPress alkeis- ja jatkokurssi, HTML/CSS, Vahvuuksien kautta työhön (hanke), Digiklinikka, 
Verkkosivuklinikka, Tietokone ja sen käyttö.
Valkeakoski-opisto 2021-2022
Oppiva Etelä-Pirkanmaa kansalaisen digitaidot (hanke)
Pirkan opisto 2022
Tee itse kotisivut WordPress-koulutus

Suosittelijat
Tampereen työväenopisto  - Marianne Laakso
040 806 2362
marianne.laakso@tampere.fi

Työtalo Pirkanmaa - Tarja Rautio-Ottman
050 535 5157
tarja.rautio-ottman@tyotalo.fi
www.tyotalo.fi/

Tampereen parkinson-yhdistys ry - Osmo Kaikuvuo
040 510 9884
hallinto@tampereenparkinsonyhdistys.fi
www.tampereenparkinsonyhdistys.fi

Verkkojulkaiseminen
Olen harrastanut verkkosivuja jo vuodesta 2005 ja alan tilaustöitä vuodesta 2019 alkaen. 
Graafisen alan töissä toimin pääasiassa kevytyrittäjänä. 
www.levadat.com www.aurinkoverkko.fi
www.tampereenparkinsonyhdistys.fi www.valkeakoski-motorsport.fi
www.messukylalaiset.com

Luottamustehtävät
Messukylän omakotiyhdistys ry:n 
hallituksen jäsen vuodesta 2019

Omatoimisesti ja opiskelun kautta valmistunut graafisen alan osaaja.
Työskentelin kymmeniä vuosia pääasiassa logistiikka-alan töissä sekä 
tuotannon ohjaustehtävissä kunnes löysin oman alani, graafisen suun-
nittelun sekä alan koulutustehtävät. 
Vahvuuksiani ovat verkkojulkaiseminen ja kuvankäsittely mutta nautin 
myös painetun materiaalin tekemisestä. Verkkojulkaisemisessa erityi-
siä vahvuuksiani on verkkosivujen muotoilu CSS- ja HTML-kielillä.
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Osaamisen kehittäminen on jatkuva prosessi

Uusien asioiden ja taitojen oppiminen ts. itseni 
kehittäminen on ollut minulle aina tärkeää. Opin-
noissani tietotekniikka on aina ollut jollain tavoin 
läsnä. 
Viimeisin koulutus on media-alan koulutus (TAKK) 
tukee luovuuttani. Datanomitutkinto toi minulle 
aikoinaan vahvan osaamisen eri ohjelmistojen 
toiminnan ymmärtämisessä. 

Oma arviointi:
Adobe Photoshop 80%
Adobe Dreamweaver 70%
Adobe Bridge 90%
Adobe Illustrator 70%
Adobe Indesign 60%
Adobe Animate 30%
Adobe Acrobat DC 70%
WordPress 90%
Abobe Premiere 50%

Adobe After Effects 60%
HTML 90%
CSS 90%
Javascript ja ohjelmointi 20%

Kielitaito
Suomi on äidinkieli
I speak relatively fluent English but I feel 
that my written English is better
På svenska jag är inte så bra

Opinnot
Digimediaosaaja - Media-alan ammattitutkinto - Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK
Suoritin opinnoissani näyttötutkintona verkkoviestinnän osa-alueen.  9/2017-2/2019
Tietojenkäsittelyn perustutkinto, Datanomi - Tredu
Tietojenkäsittelyn perustutkinto sisälsi liiketoiminnan, tietojärjestelmien käyttö ja kehittäminen 
sekä käytöntuen osa-alueet.  9/2008-11/2010
Kirjoittajalukio (ylioppilastutkinto) - Oriveden opisto
Kirjoittamisen lajeihin ja tyylisuuntiin syventäviä kokonaisuuksia sisältävä lukio. Vahvimpana 
osa-alueena koin asiakirjoittamisen.  8/1998-5/2002

Harrastukset
Luonto on ollut minulle aina lähellä sydäntä. Nautin valokuvaamisesta, sienestyksestä. Päivittäi-
sestä liikkumisesta luonnossa saan hyvää vastapainoa koneen kanssa työskentelyyn. Blogityyp-
pinen verkkojulkaiseminen patikoimisesta ulkomailla levadat.com -sivustolla. 
Harrastan myös online-roolipelausta(MMORPG). Kuuntelen sinfonista metallimusiikkia ja pidän 
historiallisista elokuvista ja sarjoista. Historia ja keskiajan tyyli on lähellä sydäntä. Kaikki vanha, 
historiallinen, EEPPINEN! :) saa mielenkiintoni heräämään.


