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Ojaniituntie 34 A, 01820 Klaukkala
Syntymäaika 29.1.1982
B-ajokortti, trukkikortti, oma auto käytössä
Koulutus
2013-10/2014 Vaatetusalan erikoisammattitutkinto: Mallimestari, Stadin aikuisopisto

2009
2007
2002
2002

Vaatetusalan perustutkinto: Tekstiili- ja vaatetustekniikka, Tampereen ammattiopisto, 120 ov
Tekstiilin ja vaatetuksen suunn. ja valm. koulutusohjelma, Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, 120 ov
Sähköala: Tietotekniikan perustutkinto, Rovaniemen tekninen ammattioppilaitos, 120 ov
Ylioppilastutkinto, Rovaniemen aikuislukio

Työkokemus
9/2012Asiantuntija, Image Wear Oy
1/2014
Tehtävät työvaatteiden tuotekehityksen parissa suurasiakasmyyntiyksikössä. Tuotekuvien ja työohjeiden laatiminen sekä piirtäminen ja ylläpito suomeksi ja englanniksi Adobe Illustratorilla ja Photoshopilla, Dafo- ja Teamcenter- tietokantaohjelmistojen käyttö,
tuotteiden ja materiaalien testaustoiminnan hallinnointi, tuotteiden sertifiointi, kangasnäytteistä vastaaminen, tuotantopaikkojen opastus englanniksi, leikkuu Lectra
Systèmes Topspin yksikerrosleikkurilla, valokuvaus Canon EOS – järjestelmäkameralla.

3-8/2012

Teollisuusompelija, Image Wear Oy
Työvaatteiden mallikappaleiden, mittatilausten ja piensarjojen valmistus erilaisilla
teollisuuskoneilla, korjaus- ja lisäpalveluompelu sekä laaduntarkastus.

2012 / 2 pv Kankaanpään opisto, Opettajan sijainen
Mutavärjäys, batiikki, kuvansiirtotekniikat, kierrätystekstiilit, työohjeiden kääntäminen
englanti-suomi.

2006–2011 Tekstiili- ja vaatetusalan yrittäjä, Mieli-tuote
Sarja-, ateljee- ja korjausompelu, suunnittelu, kaavoitus, leikkuu, huovutus, kankaanpaino, kangaspuutyöt, värjäys, markkinointi, myynti, asiakaspalvelu, esimiestehtävät.
2011–12/12 kk

Muotinäytös- ja käsityöaluekoordinaattori, Vegfest ry
Muotinäytöksen ja näytteilleasettaja-alueen suunnittelu- ja järjestämistyöt. Rahoituksen järjestäminen, markkinointi, mallien hankkiminen ja opastus, valokuvaus,
esitteiden taitto, yhteyshenkilönä toimiminen.

2010 /2 kk Muotinäytöksen järjestäminen, Vegfest
Muotinäytöksen suunnittelu- ja järjestämistyöt sekä valokuvaus, musiikin editointi,
esitteiden taitto.

2010 /1 kk Verhojen ripustaja, Fabrica
Verhojen kuljetus ja ripustus julkisiin tiloihin.

2009 /3 kk Ateljeeompelija, Vaatturiliike ja ompelimo Obisike
Kaavoitus, leikkuu, ateljee-, sarja- ja korjausompelu.

2008 /3 kk Verho-ompelija, Eurokangas
Verhojen mittaus, leikkuu ja ompelu.

2008 /2 kk Teollisuusompelija, Ompelimo ja Tekstiili Visual
Sisustustekstiilien ja laukkujen teollinen ompelu ja -leikkuu.

2007 /3 pv Pääkokki, Luonto-liitto
Kokopäiväisen ruokalistan suunnittelu, ruokien ostaminen ja ruoan valmistus suurtalouskeittiössä n. 25 henkilölle apukokin kanssa.
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2006 /3 vk Pääkokki, Luonto-liitto
Ruokailujen suunnittelu, leiriruokien ostaminen ja ruoan valmistus noin 30 henkilölle
lasten luontoleireillä.

2005 /4 kk Ompelijaharjoittelija, Iideshovin työpajan tekstiiliosasto
Ompelu-, saumaus-, aplikaatio- ja leikkuutyöt sekä kankaanpainanta.

2005 /2 vk Tapahtumatyöntekijä, Riippumatottomat ry
Avustaminen erilaisten tapahtumien järjestämisessä.

2004 /2 kk Harjoittelija, Pirkanmaan käsi- ja taideteollisuus ry
Käsityökeskuksen työtehtävät, kuten kangaspuutyöt, näyteikkunoiden somistus,
näyttelyiden ideointi ja rakennus, valokuvaus, askartelu, asiakkaiden avustava neuvonta ja opetus Näpsä-käsityökoulussa.

2003 /2 vk Kassaharjoittelija, Sammonkirppis
Kassa- ja kahvilatoiminnot, asiakaspalvelu sekä siivous.

2001 /1 kk ATK-harjoittelija, Rovaniemen kaupunki
Tietokoneiden hard- ja softwareasennuksia, tietojen dokumentointia.

2000 /1 kk ATK-kesäapulainen ja messuesittelijä, Lapin liitto
Tietokoneohjelmistojen asennus, kotisivujen päivitys, arkistointi, messuesittelijä
Elon, valon voimaa -maaseutumessuilla
1997–99 /27 kk

Lehdenjakaja, Lapin Kansa – sanomalehti
Paikallislehden sekä mainosten lajittelu ja jako.

Kurssit
2013
2012
2012
2012
2012
2011
2011
2009
2008
2003

Hätäensiapukurssi – Tullinkulman työterveys, 8 h
Suojainasiantuntija – suojavaatetus, Työterveyslaitos, 8 h
Suojainasiantuntija – työsuojelun perusteet ja riskinarviointi, Työterveyslaitos, 1 kk

Trukin käyttökoulutus, Tampereen aikuiskoulutuskeskus, 8 h
Englannin yksityisopetus, Johanna Ryan-Kraujale / apuope.fi, 5 h
Saksan alkeet, Työväenopisto Sampola, 26 h
Yrittäjän ammattitutkinto, TAKK, 40 ov
Työpaikkaohjaajakoulutus, ”TOPIAS” ESR-projekti, 2 ov
Pukeutumislinjan mestarimyyjä, K-instituutti Oy, 2 kk
Taidehistorian perusopintoja, Avoin yliopisto Tampere, 6 ov

Luottamustoimet
2005-07
Oppilaskunnan jäsen, Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos
Tietotekniikkaosaaminen
Tietotekniikan perustaidot erittäin hyvät. Lisäksi ohjelmat Adobe Illustrator, Adobe
Photoshop, Logica Dafo-toiminnanohjausjärjestelmä, Siemens Teamcenter PDMjärjestelmä, Nice Label Pro alkeet, Gerber Accumark -kaavoitusohjelma, AutoCad,
Lectra Kaledo Style –suunnitteluohjelman alkeet, Design Shop Pro –
brodeerausohjelman alkeet, Windows-käyttöjärjestelmät, MsOffice, Tietokoneen Aajokortti (suomi ja englanti).
Harrastukset
Käsityöt, pyöräily, kuntosali, avantouinti, rullaluistelu, luistelu, hiihto, luonnossa liikkuminen, geokätköily, puutarhanhoito, piirtäminen, maalaaminen, askartelu, kokkaus
ja leipominen, lukeminen, postimerkkien ja rahojen keräily.
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