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”Olen Pieksämäkeläinen kuntoutusalan yrittäjä.
Kiinnostuksen kohteeni ovat ihmisten, eläinten ja luonnon
hyvinvointi. Ollessani sosiaali- ja terveysalalla palkkatyössä
aloin pohtia kysymystä siitä mitä kuntoutus on ja löysin aivan
uuden ulottuvuuden tieteellisen kuntoutumisnäkemyksen
parista. Näkökulmaa käytännössä syventämään opiskelin
neuropsykiatriseksi valmentajaksi sekä perhevalmentajaksi,
joissa konkretisoituu kuntoutuksen uuden paradigman ydinsanoma.
Olen tarkka työni laadusta sekä arvomaailmasta ja itsensä kehittäminen on se moottori, jolla työssä jaksan
eteenpäin.Vapaa-ajalla minua kuvaa neljä asiaa; perhe, kesäteatteri, retkeily ja koirat. Perheeseeni kuuluu
puoliso, tytär ja koira.”

KOULUTUS
AMMATILLINEN

Kuntoutuksen ohjaaja (AMK) Jyväskylän Ammattikorkeakoulu 2019
Kulttuurituottaja (AMK), Mikkelin Ammattikorkeakoulu 2009
Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja, Partaharjun Opisto 2003
Lähihoitaja; vammaistyö, Sisälähetysseuran Diakonia- ja Kasvattajaopisto 1999

PERUSKOULUTUS

Yo, Pieksämäen Lukio 1996

MUUT

Asiakaslähtöinen palveluohjaus 4,5 op, XAMK 2019
Paikallisopastuksen perusteet 6 op, XAMK 2018
Kuntoutustieteen aineopinnot 35 op, Lapin Yliopisto 2016
Perhevalmennus-koulutus 10 op, Porstua Kammarit 2015
Neuropsykiatrinen valmentaja 20 op, Mikkelin Ammattikorkeakoulu 2014
Kuntoutustieteen perusopinnot 25 op, Lapin Yliopisto 2012
Autistien ja kehitysvammaisten kanssa työskentelevien ammattitaitoa
syventävä koulutus 6 op, Keskuspuiston Ammattiopisto 2009
Kasvatustieteen perusopinnot 15 ov, Helsingin Yliopisto 2005
Päihde- ja huumetyön –koulutus 17 ov, Sisälähetysseuran Diakonia- ja
Kasvattajaopisto 2000

LISÄKSI; Turvallinen lääkehoito voimassa 2022 saakka, Hätäensiapu voimassa 2020 saakka, AVEKKI–
toimitapamalli -koulutuksia, Mielenterveyden Ensiapu I & II, Sosiaalialan kirjaamisvalmennus,
Voimaannuttavan vuorovaikutuksen menetelmäopintoja, Vaihtoehtoisten kommunikaation
menetelmäopintoja, Haastavan käyttäytymisen opintoja, Hygieniapassi, Matkailun turvallisuuspassi,
Lumenveistokoulutus, Retkeilyopintoja, Koirankoulutusopintoja, Kriisityön-, Yrittäjyys-,
Esiintymistaidonkoulutuksia.

TYÖKOKEMUS
”Olen työskennellyt lähes koko 15-vuotisen työhistoriani ajan Vaalijalan Osaamis- ja tukikeskuksen
palveluksessa, pääasiassa autisminkirjon sekä psykiatristen henkilöiden kuntoutuksen parissa.
Olen voimakkaasti kuntoutusorientoitunut ja määrätietoisesti painottanut kehittymistäni ennen kaikkea
toimivan vuorovaikutuksen/kohtaamisen, asiakaslähtöisyyden, ratkaisukeskeisyyden, pakkokeinojen
vähentämisen ja itsemääräämisen suuntaiseksi.

Työssä mottoni on; Rehabilitation is done WITH people and not TO them. Jos joku kuulee minun
väittävän, että tiedän paremmin kuin asiakas jostain hänen elämäänsä kuuluvasta asiasta, heittäköön
minua pienellä kivellä.”

HARRASTUSTOIMINTA/ LUOTTAMUSTOIMET
Koiraharrasteiden Koulutusohjaaja
Koiraharrasteiden Koetoimitsija
Eräopas
Retkeilyjaoston pj
Johtokunnan jäsen
Tuottaja
Vastuuohjaaja

Pieksämäen Palveluskoirayhdistys & Suomen Kennelliitto
Suomen kennelliitto
Suomen Latu 2009
Pieksän Latu
Pieksän Latu
Partaharjun Kesäteatteri
Pieksämäen Parkinsonkerho

KIELITAITO
Suomi
Englanti
Ruotsi

Äidinkieli
Asiointi onnistuu
Opiskellut

AJOKORTTI
B

ERITYISOSAAMINEN
Tukiviittomat/viitottu puhe, AAC, Retkeily, Melontaretkeily, Lumenveisto, Kättentaidot (erityisesti
kuvataiteet), Tapahtumatuotanto (erityisesti retkeilytapahtumat ja yleisötilaisuudet), Leikkiterapia
menetelmien osaaminen, Motivoivan työtavan osaaminen sekä Sensorisen integraation osaaminen.
Dialoginen ja voimaannuttava vuorovaikutus.

YRITYSTOIMINTA
Olen aloittanut 1.9.2019 yritystoiminnan kuntoutuksen
intensiivisen palveluohjauksen palvelukonseptilla.
Liiketoiminnan tarkoituksena on parantaa sosiaalihuollon
palvelujen asiakaskokemuksia lisäämällä palvelujen ihmislähtöisyyttä ja tuomalla käytäntöön vaikuttavuusnäyttöä
omaavat menetelmät ja työtavat tehdä kuntoutusta.
Palvelutuotteisiini kuuluu tuotteistettu intensiivisen palveluohjauksen (case management) prosessi.
Tavoitteena on tarjota sosiaalihuollon palveluista vastaaville tahoille mahdollisuus antaa asiakkaana
olevalle ihmiselle hänen tarvitsemansa rinnalla kulkevan osaavan case managerin tuki, suunnittelu,
arviointi ja tavoitteen asettelu.
Yritys tarjoaa myös nepsy- ja perhevalmennusta, ohjausta,
arviointia ja valmennusta ammatillisiin tarpeisiin sekä erilaisia toimintakyvyn arviointeja.

KYSY ROHKEASTI LISÄÄ! KUINKA VOIN AUTTAA?

