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Koulutus:
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, Muotoilija AMK, valmistunut 27. 05.2016.
Opiskelijavaihto Aarhusin arkkitehtikoulussa 1.09.2015-31.01.2016.
Helsingin kuvataidelukio, ylioppilastutkinto, valmistunut 12.2010.

Työkokemus:
10.2016 lähtien työskentelen Freelance-muotoilijana Havuu Group Oü.llä (aikaisemmin
Virtuosi Oy/ Havuu) samoissa työtehtävissä kuin kesällä 2015 Virtuosi Oy:llä
10.2016-11.22016 toimin Freelance-muotoilijana. Toteutin erilaisia muotoilualan
toimeksiantoja (kuten sisustussuunnittelu, kalustesuunnittelu, tekniset piirustukset, 3Dmallinnus) yrityksille ja yksityishenkilöille.
1.02.2016 lähtien työskentelen osa-aikaisena myyjänä Clas Ohlsonilla Iso Kristiina kauppakeskuksessa Lappeenrannassa samoissa työtehtävissä kuin Kouvolan myymälässä.
18.05.2015-21.08.2015 suoritin viimeisen koulutukseeni sisältyvän työharjoittelun Virtuosi
Oy/Havuu -nimisessä kalusteyrityksessä. Työtehtäviini kuuluivat vanhojen tuotepiirustusten
korjaaminen, mallintaminen ja renderöinti ja uusien tuotteiden suunnittelu ja
työpiirustusten teko. Muutamaan projektiin olen myös laatinut kokoamisohjeet.
1.03.2014-15.05.2015 työskentelin Clas Ohlsonilla Kouvolan Kauppakeskus-Veturin
myymälässä. Työtehtäviini kuuluivat myyntityö, asiakaspalvelu, kassatyöskentely,
reklamaatioiden ja palautusten vastaanottaminen, tuotteiden hyllyttäminen ja uusien
esillepanojen rakentaminen.
4.10.2013-28.02.2014 työskentelin Zil Oy:llä Mekka –kenkämyymälässä. Työtehtäviini
kuuluivat myyntityö, asiakaspalvelu, kassatyöskentely, myymälän siistinä pito, imurointi ja
lattioiden pesu, varastotyöskentely, hyllyttäminen, alennushinnoittaminen, iltatilitys,

myymälän avaaminen ja sulkeminen.
Elokuussa 2014 työskentelin konditoria-kahvila St. Honoressa Lohjalla. Työtehtäviini
kuuluivat myyntityö, asiakaspalvelu, kassatyöskentely, tiskien hoitaminen, pöytien
pyyhkiminen, kahvin keittäminen ja erikoiskahvien valmistaminen, croissanttien ja paninien
täyttäminen. Samoissa tehtävissä työskentelin muutamana viikonloppuna vuoden 2013
syyskuussa ja joulukuussa.

20.05.-19.07.2013 suoritin ensimmäisen osan työharjoittelusta sisustussuunnitteluliikkeessä
Sirelle Designessä. Työtehtäviini kuuluivat suunnitteluun liittyvät avustustehtävät ja
harjoitussisustussuunnitelmien teko.
Tammikuusta 2011 joulukuuhun 2011 työskentelin ensin osa-aikaisena, myöhemmin ilta- ja
viikonloppuapulaisena Lohjan Sokoksella kassatyöntekijänä. Tehtäviini kuului
asiakaspalvelu, kassatyöskentely, kassan ympäristön siistinä pito, uusien tuotteiden
hälyttäminen ja talojen välisten siirtojen ja reklamaatioiden alustava tekeminen
järjestelmään. Kesällä 2012 11.06-19.08 ja joulukuussa 2012 toimin samassa paikassa
samoissa työtehtävissä.
Syksyllä 2010 viimeisten ylioppilaskirjoitusten loputtua toimin parin kuukauden ajan ala- ja
yläasteiden opettajien sijaisena. Tehtäviini kuului oppituntien pitäminen opettajan ohjeiden
mukaisesti, ja kokeiden ja välituntien valvonta.
Lokakuussa 2010 olin omasta aloitteestani tutustumassa neljän päivän ajan turkulaisen
Anrietta -sisustusliikkeen toimintaan ja liikkeen omistajan ja sisustusarkkitehti Pirjo Harsian
työhön.
Kesällä 2009, joulukuussa 2009, kesällä 2010 ja joulukuussa 2010 työskentelin puutarha
Sundströmillä tori- ja kasvihuonemyyjänä. Tehtäviini kuului asiakaspalvelu, kukkien ja
yrttien hoito, kasvihuoneen siisteydestä huolehtiminen, kasvihuoneen avaaminen ja
sulkeminen.
Kesällä 2008 kesä-heinäkuun ajan olin kesätöissä ompelutehdas E. Laiho OY:llä. Toimin
apulaisena ja tehtäviini kuului mm. nimilapputaskujen ompelu, hyllyjen siivoaminen,
tilattujen tuotteiden paketointi, silitys ja kaikenlainen muunlainen pienimuotoinen
avustustyö. Laiho Oy:llä samoissa työtehtävissä toimin lukion lukulomalla parin viikon ajan
vuoden 2010 maalis-huhtikuun vaihteessa.

Kielitaito
Venäjä äidinkieli
Suomi äidinkieli
Englanti hyvä.

Tietokoneohjelmat
InDesign
PhotoShop
ArchiCad

AutoCad
Rhinoceros
Microsoft Office

Harrastukset
Kuntosali, käsityöt, kuvataide

Näyttelyt
Kreative Summer Exhibition, Ankkapurha industrial museum, Inkeroinen, 25.5.-16.8.2015
Milano Design Week, Ventura Lambrate, Italia, 12.4.-17.4.2016, POiKETE:n osasto

Julkaisut
Opinnäytetyö: Lentokentille ja matkakeskuksiin soveltuva tuoteperhe Havuun valikoimiin:
Matkustajien viihtyvyyden parantaminen sisustuksellisin keinoin, 2016,
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201604305681

Muuta
Olen yksi 11 POiKETE-muotoilijakollektiivin jäsenestä. POiKETE oli perustettu 2015
vuoden alussa sisustusarkkitehtuurin ja kalustesuunnittelun opiskelijoiden kesken
päämääränä osallistuminen Milanon muotoilu- ja huonekalumessuille 2016. Nyt, kun
päämäärä on toteutunut, olemme yhä yhdessä ja pyrimme jatkamaan toimintaamme
mahdollisesti uusille messuille osallistuen ja valmistajia tuotteillemme etsien.

