Lista on aakkosjärjestyksessä.

Aija Kalander
https://www.linkedin.com/in/aijakalander/
Missä kaupung(e)issa voit osallistua mentorointitapaamisiin? Etänä?
Tampere
Yritys, jossa työskentelet nyt
Finpro
Tehtävä/asema
Senior advisor/ Area manager
Mitä työtehtäviä tähän kuuluu?
PK-yritysten kansainvälistymisneuvonta, digitaalisen myynnin ja markkinoinnin neuvonta
Koulutus
YTM (communications), eMBA (International business and marketing)
Aikaisemmat työpaikat/-tehtävät
markkinoinnin ja viestinnän johtotehtävät Cargotec, Metso
Kerro itsestäsi
Olen luotettava ja laajasti ihmisistä ja asioista kiinnostunut.
Miksi lähdet mentoriksi?
Minulla on hyvät kokemukset mentoroinnista (Suomen mentorit)
Mitä voit antaa mentorina opiskelijalle?
tukea ja sparrausta

Annika Ollila
https://www.linkedin.com/in/annikaollila/
Missä kaupung(e)issa voit osallistua mentorointitapaamisiin? Etänä?
Helsinki / pääkaupunkiseutu. Joskus satunnaisesti onnistuu myös Tampereella, etänä on myös ok joitakin
kertoja pitää mutta ei kaikkia! Parhaiten saa kiinni molempien ajatuksista, kun tavataan kasvokkain :)
Yritys, jossa työskentelet nyt
Academic Work
Tehtävä/asema
Consultant Manager & Team Manager
Mitä työtehtäviä tähän kuuluu?
Consultant Managerina vastaan asiakkaani rekrytointiprosesseista alusta loppuun saakka (yhdessä työparini,
junior rekrytoijan, kanssa). Työskentelen lähinnä Business services -toimialan toimeksiannoissa eli talous,
hallinto, markkinointi ja myynti. Kehitän asiakassuhteita Account Managereiden kanssa - tapaan viikottain
asiakkaitani ja pyrin kasvattamaan asiakkuuksiani. Toimin myös hallinnollisena esimiehenä
vuokratyöntekijöille, jotka työskentelevät asiakkaillani.
Team Managerina olen toiminut elokuusta 2017 lähtien ja toimin siis yhden rekrytointitiimin esimiehenä.
Minun vastuulle kuuluu heidän päivittäinen johtaminen, tulosvastuu tiimin toiminnasta sekä toimin meidän
toimiston johtoryhmässä.
Koulutus
KTM (pääaine johtaminen ja organisaatiot)
Aikaisemmat työpaikat/-tehtävät
Opiskeluaikana toimin myyjänä Top-Sportissa, palveluneuvojana Aito Säästöpankissa sekä
myyntiassistenttina Lekolarilla ennen kuin valmistuin ja sain paikan Academic Workilta Account Managerin
roolissa. Account Managerina työskentelin n. 1,5 vuotta ennen kuin vaihdoin talon sisäisesti
rekrytointipuolelle.
Kerro itsestäsi
Olen Helsingissä asuva tamperelainen, jonka sydän sykkii ihmisille, positiivisuudelle ja urheilulle. Olen
hyvin ihmisläheinen, "people person", ja minulla on suuri auttamisen halu. Olen työurallani nähnyt jo
erilaisia rooleja ja oppinut niistä todella paljon - vastuuntuntoisuus, positiivisuus ja kypsyys kuvaavat minua
työntekijänä. Nautin elämästäni ja työstäni sekä teen asioita, jotka lisäävät iloa elämääni :)
Mitä odotat aktorilta?
Toivon, että aktorilla on kiinnostusta joko rekrytointiin tai esimiestyöhön ja on enemmän opintojensa
loppuvaiheessa kuin ihan alussa (pää- tai sivuaine johtaminen). Hän voi myös vasta etsiä, mikä on se oma
kiinnostus työuralla on ja voimme lähteä miettimään hänen vahvuuksien ja motivaationsa kautta mitä
mahdollisuuksia hänellä on tulevaisuudessa. Tärkeintä on avoin, rehellinen ja innostunut suhtatuminen
itseensä ja mentorointiin.
Miksi lähdet mentoriksi?
Odotan innolla keskusteluja yhdessä valituista aiheista, joka vie erityisesti aktoria eteenpäin hänen urallaan
tai ajatuksistaan urasta sekä toki saan varmasti myös itsekin uusia ajatuksia. Erityisesti mikäli aktorin

kiinnostus on esimietyössä ja johtajuudessa (johtaminen pää- tai sivuaine) niin kuulen mielellään,
minkälaisia aiheita käsitellään kursseilla nykyään sekä voin antaa konkreettisia esimerkkejä esimiestyöstä ja
johtajuudesta.
Mitä voit antaa mentorina opiskelijalle?
Uskon, että reilu neljän vuoden työkokemus rekrytointialalta sekä reilu vuoden kokemus esimiehenä voi
antaa erityisesti vinkkejä minne lähteä suuntaamaan työuraa, kannustaa ottamaan rohkeita hyppyjä
tuntemattomaan ja viedä aktoria kohti sitä työtä, jossa hän tuntee olevansa onnellinen ja nauttii työstään.
Erityisesti esimiestyö on sellainen, mistä nautin suuresti ja mielelläni keskustelen aiheesta ja voin antaa omia
näkemyksiä ja konkretiaa teorian vastapainoksi sekä vinkkejä esimiespolkua ajatellen.

Antti Kauppila
https://www.linkedin.com/in/antti-kauppila-4914025/
Missä kaupung(e)issa voit osallistua mentorointitapaamisiin? Etänä?
PKS, Tampere
Yritys, jossa työskentelet nyt
Fira Oy
Tehtävä/asema
Team Lead, Construction Business Development
Mitä työtehtäviä tähän kuuluu?
Liiketoiminnan kehitys- ja tukitiimin vetäminen, kehitysprojektien johtamista ja läpivientiä,
muutosjohtamista, suorituskyvyn johtamista (performance management), johtamisjärjestelmien ja
toimintamallien kehitystyötä. Työssäni pääsen näkemään oikeastaan kaikkea, mitä kasvuyrityksen
kehittämiseen ja kasvattamiseen liittyy.
Koulutus
Diplomi-insinööri (tuotantotalous), KTM (Yrityksen hallinto)
Aikaisemmat työpaikat/-tehtävät
Niemi Palvelut Oy, Peab Oy, Suomen Perusrakennus
Kerro itsestäsi
Olen 31 v. entinen boomari, joka on viettänyt jo useamman vuoden työelämässä, mutta omatkin opiskeluajat
on vielä kirkkaana mielessä. :) Olen valmistunut TTY:ltä 2014 tuotantotalouden DI:ksi (TkK, DI), jossa
olen lukenut pitkänä teknisenä sivuaineena rakentamistuotantoa. Kauppakorkeakoulusta valmistuin 2015,
jossa luin pääaineena yrityksen hallintoa (KtK, KTM), sivuaineina minulla oli laskentatoimi ja vero-oikeus.
Olen työskennellyt viimeiset 7 vuotta rakennusalaa uudistavassa kasvuyritys Fira Oy:ssa, jossa olen tehnyt
aluksi asiantuntijatyötä ja konsultointia, mutta viime vuodet keskittynyt tiimien rakentamiseen,
liiketoiminnan kehittämiseen ja kasvattamiseen. Fira Oy tunnetaan parhaiten 2 viikon putkiremontista, mutta
konsernissa tehdään paljon muutakin kuin putkiremontteja. Olen saanut nähdä ja olla mukana kasvattamassa

Firaa 50 hengen rakennusliikkeestä nyt yli 330 hengen toimialaa uudistavaksi rakennusalan palvelu- ja
teknologiakonserniksi, jossa on rakentamista, palveluliiketoimintaa ja teknologia-/ohjelmistokehitystä. Ja
uskon, että yrityksen tarina ja strategia jatkuu entistäkin vauhdikkaampana. Olen erityisen kiinnostunut
liiketoiminnan kehityksestä, strategian toimeenpanosta, esimiestyöstä ja kasvuyritysten kehittämisestä.
Vapaa-aikana urheilen ja vietän aikaa ystävien kanssa. Uskon työn ja vapaa-ajan tasapainoon sekä omasta
jaksamisesta huolehtimiseen. Olen kiinnostunut myös siitä, mitä taloudessa, pörsseissä ja
kasvuyrityskentässä tapahtuu, joten keskustelunaiheita varmasti riittää. :) Nykyisin asustelen Espoossa, mutta
käyn melko säännöllisesti myös Tampereella (pääosin pe-su), joten mentorointi onnistuu sekä PKS:llä että
Tampereella.
Mitä odotat aktorilta?
Odotan aktorilta avointa mieltä sekä intohimoa ja nälkää tutustua uusiin asioihin, jakaa kokemuksia ja oppia
toisilta. Pääainevalintasi tai opintopisteiden määrä ei ole minulle kriittistä, mutta eniten pystyn varmasti
tukemaan, jos kandin työ on jo tehty ja olet maisterivaiheessa. Toivon, että olet tiimipelaaja, joka uskoo
yhdessä tekemiseen ja vuorovaikutukseen. Sopiva kunnianhimo ja tavoitteellisuus on myös plussaa, mutta
kaikki tulevaisuuden suunnitelmat ei tarvitse olla selvillä. :)
Miksi lähdet mentoriksi?
Minulla on aito halu ihmisten kehittymisen tukemiseen ja auttamiseen. Olen luonteeltani tiimipelaaja ja
uskon vuorovaikutuksen sekä yhteistyön voimaan. :) Boomissa on paljon lahjakkaita ja fiksuja nuoria, joiden
olisi mukava päästä tekemään yhteistyötä. Uskon, että minulla on kertynyt oman opiskeluajan ja työelämän
pohjalta jo sen verran kokemuksia ja näkemyksiä, joiden oppeja pystyn jakamaan muille sekä varmasti myös
sparraamaan aktoria omassa urasuunnittelussa, ammatillisessä kehittymisessä sekä opintojen loppuun
viemisessä. Ja tietysti se, että olen nöyrä oppimaan uutta ja minulla on varmasti myös paljon opittavaa ja
oivallettavaa. Ja kai kyse on vähän siitäkin, että pääsee boomareiden kanssa tekemisiin ja voi tuntea
itsensäkin ainakin vähän opiskelijaksi. Boomiajoista ei ole niin montaa vuotta, mutta nyt jo muistelee aikaa
hyvin lämmöllä, vaikken kovin sedäksi itsenäni tunnekaan. ;)
Mitä voit antaa mentorina opiskelijalle?
Uskon, että voin omalla esimerkkilläni ja kokemuksillani innostaa, motivoida ja sparrata opiskelijaa ja antaa
tukea omien seuraavien valintojen tekemiseen. Toivoisin, että voisimme yhdessä kehittää myös toistemme
ajattelua ja luoda oivaltamisen tunteita. Eniten minulla on kokemusta ja annettavaa, jos olet kiinnostunut
esim. liiketoiminnan kehittämisestä, kasvuyrityksessä työskentelystä, esimiestyöstä, projektiliiketoiminnasta,
perinteisen toimialan palvelulllistamisesta ja digitalisoinnista, liiketoimintamalleista tai vaikkapa
opiskeluiden ja työelämän yhteensovittamisesta.

Antti Urrila
Missä kaupung(e)issa voit osallistua mentorointitapaamisiin?
Tampere, Helsinki
Yritys, jossa työskentelet nyt
Hallituspartnerit Ry Tampere
Tehtävä/asema, työtehtävät
Partneri
koulutus- ja koulutuksen puheenjohtajatehtäviä.
Jäsenenä yhden pk-yrityksen hallituksessa.
Ammatinharjoittajana hallitustyöskentelytehtäviä sekä strategisen suunnittelun ja
johtamisjärjestelmätehtävien konsultointeja.
Lähes kokopäivätoiminen eläkeläinen.
Koulutus
Taloustieteiden kandidaatti TAY, Executive MBA Aalto yliopisto
Yrittäjäkokemus
Opiskeluaikana kommandittiyhtiössä äänettömänä yhtiömiehenä.
Aikaisemmat työpaikat
Asko-konserni (nykyinen Uponor-konserni): tulosyksikkö-, toimitusjohtaja- ja hallituksen jäsenen tehtäviä
konsernin tytäryhtiöissä kotimaassa ja ulkomailla (Oy Finlayson Ab, Karhu-Titan Oy, Finnwear Oy,
Tekstiilipaino Helenius Oy, Upofloor Oy.
KPMG Oy Ab; emoyhtiössä asiantuntijatehtäviä mm corporate governancen, hallitustyöarviointien ja
strategisen suunnittelun alueilla ja hallitusjäsenyys. Tytäryhtiön KPMG Yrityspalvelut Oy:n toimitusjohtaja
ja osakas, sisaryhtiöiden hallitusjäsenyyksiä.
Kerro itsestäsi
Eläkeläinen ja yritysjohtaja (emeritus). Haluan olla avuksi yrityksille ja henkilöille, ml opiskelijat, jotka
haluavat tehdä yhteistyötä kanssani strategisen suunnittelun, hallitustyöskentelyn ja johtamisjärjestelmien
alueilla. Olen valmis kertomaan näkemyksistäni ja kokemuksistani sekä avustaa
maan henkilöitä ja organisaatioita heidän kohtaamissaan haasteissaMitä odotat aktorilta?
Aktiivinen ja innokas osallistuminen mentorointiprojektiin. Pitää olla ns. sata lasissa. Kohdallani
mentorointi ei ole kahvilassa käytävää mielipiteidenvaihtoa.
Miksi lähdet mentoriksi?
Haluan olla avuksi boomareille, jotka ovat kiinnostuneita liikkeenjohdollisista kysymyksistä ja joilla on
selkeät ja voimakkaat tahtotilat käynnistymässä olevalle työuralleen.
Hienoa, että Boomi edelleen tällaista projektia pyörittää ja hallinnoi erittäin osaavasti!

Mitä voit antaa mentorinta opiskelijalle?
Olen sparrauskumppani, jolla on kokemus liikkeenjohdon asioista sekä kansallisessa että kansainvälisessä
kentässä. Tarvittaessa aktorin käytettävissä on melko laaja yhteistyökumppaniverkostoni.

Ari-Pekka Hildén
linkedin.com/in/aphildén
Missä kaupung(e)issa voit osallistua mentorointitapaamisiin? Etänä?
Tampere, Helsinki, Porvoo. Tarvittaessa muuallakin
Yritys, jossa työskentelet nyt
Lighthouse Capital Oy
Tehtävä/asema
CEO
Mitä työtehtäviä tähän kuuluu?
Sijoitusalan neuvonanto, konsultointi ja riippumaton hallituksen jäsen.
Koulutus
KTM, CEFA
Yrittäjäkokemus
Oma yritys vuodesta 2007
Aikaisemmat työpaikat/-tehtävät
Northern Star Oy 2008 - 2016 / Founding Partner , Head Of Emerging Markets, Varma Keskinäinen
Eläkevakuutusyhtiö 2002 - 2009 / Osakesijoitusjohtaja. SEB Luxembourg / Head of Investment
Management 2000 - 2001 ja Client Executive 2000-2001. Kuntien Eläkevakuutus 1995-1999
/Osakesijoitusjohtaja, Senior Portfolio Manager, Investment Analyst. Postipankki 1989 - 1994 Chief Dealer,
Portfolio Manager. Lisäksi lukuisia hallitus, neuvonanto- ja sijoituskomitea tehtäviä ulkomaisissa ja
kotimaisissa rahastoyhtiöissä/ sijoitusyhtiöissä
Kerro itsestäsi
Ikä 55v. 30-vuoden kokemus sijoitusalan eri tehtävissä Suomessa ja ulkomailla. Erityinen kiinnostuksen
kohde kehittyvät ja frontier maat, geopoliittinen analyysi, pääomasijoitukset, ESG ja Impact sijoitukset.
Koulutus KTM Tampereen yliopistosta Kansantalous pääaineena 1984-1989. Siviilielämässä naimisissa ja
kolmen aikuisen lapsen isä. Harrastuksia veneily, golf, matkailu ja grillaaminen.
Mitä odotat aktorilta?
Odotan uteliasta, nöyrää ja ahkeraa asennetta opiskeluun, työhön ja elämään ylipäätään. Halua oppia ja
kehittää itseään. Positiivista asennetta tähän projektiin.
Miksi lähdet mentoriksi?

Olen itse ollut aktorina 1998-1999 Hankenin Executive training centerin mentorointiohjelmassa. Koin sen
oikein hyödylliseksi. Olen urani aikana auttanut monia työelämään siirtymässä olevia / siirtyneitä nuoria ja
toiminut heille ”mentorina” uran aikana. Olen mielelläni auttamassa ja sparraamassa nuoria löytämään omat
vahvuutensa ja sitä kautta tekemään hyviä valintoja niin uralla kuin muutenkin elämässä
Mitä voit antaa mentorina opiskelijalle?
Olen keskustelukumppani, sparraaja, kuuntelija. Jaan mielelläni kokemuksiani elämästä ja 30 vuoden ajalta
sijoitusmarkkinoiden eturintamalta. Toivon saavani hyviä keskusteluja aikaiseksi, sitä kautta aktorille
keinoja ja rohkaisua löytää omat vahvuutensa sekä tehdä hyviä valintoja uralla ja elämässä.

Eero Laitila
https://www.linkedin.com/in/elaitila
Missä kaupung(e)issa voit osallistua mentorointitapaamisiin? Etänä?
Pääasiallisesti Helsingissä. Kokemus näyttää, että tapaamismahkut vähenevät ankarasti jos pitää järkätä
muualla tai etänä. Eli poikkeuksissa muut paikat mahdollisia, mutta eivät suositeltavia.
Yritys, jossa työskentelet nyt
Aller Media Oy
Tehtävä/asema
Product Manager
Mitä työtehtäviä tähän kuuluu?
Vastuullani on Allerin digitaalisen medialiiketoiminnan alue, jonka tärkein lippulaiva on Seiskan nettisivu
seiska.fi. Pyöritän tiimiä, joka vastaa digimedian kehittymisestä ja tuloksesta. Paljon organisointia ja
fasilitointia, kokeilemista, analytiikkaa ja fiksumman työn etsintää.
Koulutus
KTM 2014
Aikaisemmat työpaikat/-tehtävät
Aloitin valmistumisen jälkeen Netwheels Oy:ssä, autoalan IT-palveluita tuottavassa Sanoman tytäryhtiössä.
Siellä puuhasin 3 vuotta Autotie.fi -autokauppaportaalin kanssa. Koulun penkiltä minut rekryttiin
digisuunnittelijaksi, siitä etenin kehityspäälliköksi ja lopulta product owneriksi.
Allerilla aloitin product ownerina, mistä työtehtävät ovat hiljalleen laajentuneet product managerin vastuiksi.
Opiskeluaikana työskentelin mm. aurinkoenergia-alan startupissa ja UPM Raflatacilla
Kerro itsestäsi
Eero Laitila, 30. Markkinoija ja maailmanparantaja. Digihipsteri. Tykkään nopeista liikkeistä, mutkattomasta
dialogista ja hurtista huumorista. En tykkää tärkeilevistä organisaatioista, ajan tuhlauksesta tai teennäisestä
kiiltokuvaverkostoitumisesta.

Alunperin Jyväskylästä, Tampere-opiskelujen kautta Helsinkiin. Boomissa tuli aikanaan oltua aktiivisesti
mukana, niiltä peruilta tässä vieläkin heilutaan. Pääaineena opiskelin markkinointia, sivuaineina
yritysviestintää TTY:llä ja vastuullista liiketoimintaa.
Töiden lisäksi harrastelen sarjakuvia, bloggaamista, sijoittamista, tv-sarjoja ja leffoja. Pidän myös oluesta.
Näiltä pohjilta voisi siis ehkä löytyä jutun juurta!
Mitä odotat aktorilta?
Kiinnostus digiliiketoimintaan on hyvästä. Pääaineella tai muilla sellaisilla ei ole väliä. Toivon, että olisit
maisterivaiheen opiskelija, tällöin voin varmaan olla sinulle enemmän hyödyksi. Omat kiinnostukseni ja
kokemukseni ovat kuluttajaliiketoiminnasta ja media-/verkkokauppakentältä, eli raskaasta teollisuudesta tai
finanssisektorista ei kannata minulta lähteä kyselemään.
Miksi lähdet mentoriksi?
Muistan vielä sen ensimmäisen vakiduunin hakemisen tuskan. Kun haluaisi erottua joukosta ja silti
LinkedIn-profiilin skilleinä on vain "Teamwork" ja "Microsoft Word". Haluaisin jeesiä tunnistamaan omia
kiinnostuksen kohteita, vahvuuksia ja erikoistumismahdollisuuksia. Markkinointi- tai johtamisekonomi on
tutkinto, mutta ensimmäisten työvuosien aikana hankitaan todennäköisesti ensimmäinen oikea ammatti.
Jos voin helpottaa jonkun opiskelijan suunnan löytymistä yhtään, niin siinä on palkkiota mentoroinnista jo
ihan kerrakseen.
Mitä voit antaa mentorina opiskelijalle?
Sparrausapua, henkistä tukea, vaihtoehtoisia ajatusmalleja, kriittisiä kysymyksiä. Ehkä jonkun kontaktinkin,
jos oikein käy tuuri.

Heidi Alitalo
www.linkedin.com/in/heidialitalo
Missä kaupung(e)issa voit osallistua mentorointitapaamisiin? Etänä?
Tampere, Helsinki, etänä
Yritys, jossa työskentelet nyt
Ernst & Young Oy
Tehtävä/asema
KHT-tilintarkastaja/ Manager
Mitä työtehtäviä tähän kuuluu?
Tilintarkastus, konsultointi vero- ja yhtiölainsäädäntöön ja kirjanpitoon liittyvissä asioissa (FAS, IFRS),
kokonaisvastuu tarkastustoimeksiannoista ja tiimien työn ohjauksesta, kouluttaminen, asiakashankinta
Koulutus
KTM Tampereen Yliopisto, Tilintarkastuksen ja arvioinnin maisteriohjelma

Yrittäjäkokemus
Olen osaomistaja ja hallituksen jäsen Aliko Oy Ltd:ssä. Aliko on perheyhtiö, joka valmistaa
särmäyspuristimia ja särmäystyökaluja sekä tarjoaa särmäyspuristinten modernisointeja ja huoltopalveluita.
Aikaisemmat työpaikat/-tehtävät
Kirjanpitäjänä tilitoimistossa
Kerro itsestäsi
Olen aktiivinen verkostoituja, kouluttautuja ja itseni kehittäjä. Vapaa-ajalla olen mukana mm.
nuorkauppakamaritoiminnassa ja opiskelen Johtamisen erikoisammattitutkinnossa.
Mitä odotat aktorilta?
Innostunutta ja positiivista asennetta
Miksi lähdet mentoriksi?
Saadakseni ja antaakseni uusia näkökulmia
Mitä voit antaa mentorina opiskelijalle?
Voin kertoa kokemuksia toimimisesta tilintarkastus- ja konsultointialalla sekä näkemyksiäni siitä, mitkä asiat
ja ominaisuudet korostuvat tulevaisuuden työelämässä ja johtamisessa.

Helene Auramo
https://www.linkedin.com/in/heleneauramo/
Missä kaupung(e)issa voit osallistua mentorointitapaamisiin? Etänä?
Espoo/Helsinki livenä, muualla etänä. Tampereella käyn kerran kuukaudessa, mutta lähinnä viikonloppuisin.
Yritys, jossa työskentelet nyt
Marketing Clinic
Tehtävä/asema
Vice President, osakas
Mitä työtehtäviä tähän kuuluu?
Vedän viestintä/luovaa tiimiä
Koulutus
KTM/taiteiden yo, health coach
Yrittäjäkokemus
10v
Aikaisemmat työpaikat/-tehtävät
SLUSH, Indiedays, Liike Nyt & Okimo Clinic

Kerro itsestäsi
Olen yrittäjä luonteeltani. Jos näen edessäni ongelman, haluan lähteä ratkaisemaan sitä. Olen tällä asenteella
pärjännyt suhteellisen pitkälle ja kannustan muita myös toimimaan samoin. Olen sisimmiltäni introvertti,
mutta olen oppinut naamioitumaan ekstrovertiksi. Arvostan eettisyyttä ja pitkäjänteistä ajattelua
päätöksenteossa. Tällä hetkellä minua kiinnostaa paljon politiikka ja miten voimme vastata
ilmastonmuutokseen.
Mitä odotat aktorilta?
Kiinnostusta joko yrittäjyyteen, viestintään tai asioiden vaikuttamiseen (mm. ilmastonmuutos). Tässä
tapauksessa voin olla eniten hyödyksi.
Miksi lähdet mentoriksi?
Koska minulla on itselläni ollut mentori ja se on auttanut minua todella paljon. Haluan laittaa hyvän
kiertämään.
Mitä voit antaa mentorina opiskelijalle?
Näkemystä, kokemusta ja tukea.

Henri Lehtimäki
Missä kaupung(e)issa voit osallistua mentorointitapaamisiin? Etänä?
Tampereella ja mieluiten kasvotusten
Yritys, jossa työskentelet nyt
Mikon Leipä, päätoimisesti
Tehtävä/asema
Yrittäjä/toimitusjohtaja
Mitä työtehtäviä tähän kuuluu?
Laaja-alaisesti kaikenlainen, mm johtaminen, talousasiat, myynti, markkinointi
Koulutus
Ktm
Yrittäjäkokemus
6v
Aikaisemmat työpaikat/-tehtävät
Monenlaiset tehtävät pankissa, myyntipäällikkö vakuutusyhtiössä, lisäksi paljon erilaisia kesätöitä
Kerro itsestäsi
Sosiaalinen, luotettava ihminen, joka pitää uusien asioiden opettelusta sekä haastaa itseään sille kuuluisalle
epämukavavuusalueelle. Kokemusta monenlaisista työtehtävissä erilaisissa yrityksissä.
Mitä odotat aktorilta?

Ei erityisiä vaatimuksia, sosiaalinen luonne ja reipasta asennetta
Miksi lähdet mentoriksi?
Halu haastaa itseään ja uusia näkökulmia omaan tekemiseen, oppia molemmin puolin
Mitä voit antaa mentorina opiskelijalle?
Vinkkejä ja kokemuksia omalta uralta ja sparrailla etenkin yrittäjäksi aikova. Itsellä ainakin oli
opiskeluaikana aika epärealistiset kuvat työelämästä, joten niihin tarvittaessa realiteettia.

Ilari Haataja
https://www.linkedin.com/in/ilari-haataja/
Missä kaupung(e)issa voit osallistua mentorointitapaamisiin? Etänä?
Helsinki ja Tampere
Yritys, jossa työskentelet nyt
Pääomasijoittaja EQT Partners. Yksi maailman suurimmista pääomasijoitusyhtiöistä, jonka
Suomisijoituksiin kuuluu mm. Musti Group, Touhula, Wolt ja Small Giant Games. Viimein exit tehty
Terveystalosta IPOn yhteydessä
Tehtävä/asema
Investment professional EQT:n buyout rahastoissa
Mitä työtehtäviä tähän kuuluu?
Uusien sijoituskohteiden arviointi ja hankinta. Portfolioyhtiöiden tukeminen läpi omistusperiodin elinkaaren
(Suomessa pääosin Musti Group ja Touhula).
Koulutus
KTM (laskentatoimi, rahoitus) – Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulu ja Aalto-yliopiston
kauppakorkeakoulu
Aikaisemmat työpaikat/-tehtävät
Lovia Collection, privasijoittaja ja neuvonantaja (nykyinen)
Bain & Company, liikkeenjohdonkonsultti (2014-2017), Pohjoismaat, San Francisco ja Keski-Eurooppa
PwC, corporate finance ja yritysjärjestelyt (2013-2014)
Perustajaosakas kahdessa kuopatussa startupissa
Kerro itsestäsi
Valmistumisen jälkeen projektiluontoisessa työssä ~4v ajan yritysrahoituksen ja konsultoinnin parissa,
pääosin ulkomailla. Väliin mahtuu muutama oma yrityskokeilukin, joista viisastuneena keskityn nykyisin
intohimoisten yrittäjien ja johtajien tukemiseen aktiivisen omistajuuden kautta. Vapaa-ajalla pyrin
irtautumaan luonnon pariin kalastuksen tai metsästyksen merkeissä.

Mitä odotat aktorilta?
Intohimo rakentaa urapolku rahoitusalalla / konsultoinnin parissa tai vaihtoehtoisesti
Halukkuutta ja rohkeutta lähteä yrittäjäksi tai mukaan startuppiin liiketoimintaidealla, joka hyödyntää
kestävän kehityksen trendejä
Miksi lähdet mentoriksi?
Aktorina oleminen oli antoisaa opiskeluaikoina ja mentoreilta saadut opit ovat kulkeneet mukana tähän
päivään asti. Tätä perinnettä on tärkeä jatkaa eteenpäin. Ohjelman kautta pääsee tutustumaan myös
laajemmin aktiivisiin eri toimialojen ammattilaisiin ja kovan potentiaalin aktoreihin
Mitä voit antaa mentorina opiskelijalle?
Rahoitusalasta / konsultoinnista kiinnostuneelle opiskelijalle sparrausta urapolun rakentamisessa, apua eri
toimijoiden vertailussa, haastatteluprosessiin preppaamisessa, sekä laajan kontaktiverkoston alan kovimmista
yrityksistä
Yrittäjyydestä kiinnostuneelle apua rahoituksen keräämiseen sekä verkoston muihin yrittäjiin / rahoittajiin

Ilkka Kivinummi
www.linkedin.com/in/ilkka-kivinummi
Missä kaupung(e)issa voit osallistua mentorointitapaamisiin? Etänä?
Helsinki, Tampere (ajoittain), myös etänä tarvittaessa
Yritys, jossa työskentelet nyt
PwC Finland
Tehtävä/asema
Manager, Risk Assurance Services
Mitä työtehtäviä tähän kuuluu?
Suurien ERP-järjestelmien käyttöönottoprojekteihin liittyvien riskien minimointi asiakkaille.
Koulutus
KTM
Aikaisemmat työpaikat/-tehtävät
Nokia Networks, Johnson&Johnsson Group (Janssen-Cilag Oy)
Kerro itsestäsi
Olen tamperelainen, ihmisten kanssa toimeentuleva, ymmärtävä, kuunteleva ja analysoiva luonne, joka
nauttii sopivasta määrästä jännitystä ja uuden viehätystä. Olen urani aikana päässyt näkemään yrityksen
taloustoimen kutakuinkin laajalla perspektiivillä erityisesti kansainvälisissä, isoissa yrityksissä. Matkan
varrella on tarttunut mukaan myös paljon kokemusta asiantuntijatiimin esimiehenä toimimisesta
monikulttuurisessa ympäristössä (Suomi, Unkari, Kiina, Brasilia).

Mitä odotat aktorilta?
En oikeastaan ole niinkään rajoittunut pääaineeseen, pikemminkin siihen, että aktori tuntee itsensä uteliaaksi,
innostuneeksi kokea ja oppia uusia asioita, kykyyn abstrahoida sekä analysoida.
Miksi lähdet mentoriksi?
Boomin mentorointiohjelma on ollut kiinnostuksen kohteena jo jonkin aikaa ja pidän sitä, niinkuin Boomi
ry'n toimintaa muullakin tavoin erityisen paljon tukemisen arvoisena. Toisaalta, tämä on erityisen hyvä
mahdollisuus itsekin oppia jotain uutta, eikä rekrytointiakaan ajatellen siitä ole koskaan ollut haittaa, että on
jo valmiiksi osaajia kiikarissa vaikka se ei juuri tällä hetkellä olisikaan ajankohtaista.
Mitä voit antaa mentorina opiskelijalle?
Uskoisin voivani antaa kohtuullisen hyvän kuvan taloustoiminnan tilasta, haasteista ja mahdollisuuksista
suuryrityksissä juuri tällä hetkellä sekä minkälaisista ammatillisista ominaisuuksista on ainakin itselleni ollut
hyötyä ja millaisia ominaisuuksia ehkä haetaan nyt ja tulevaisuudessa yrityksen taloustoimessa.

Jani Ritaranta
https://www.linkedin.com/in/jani-ritaranta/
Missä kaupung(e)issa voit osallistua mentorointitapaamisiin? Etänä?
Pääkaupunkiseutu, Tampere varauksin, etänä
Yritys, jossa työskentelet nyt
Ulcona Oy
Tehtävä/asema
Myyntijohtaja / Partner
Mitä työtehtäviä tähän kuuluu?
Kokonaisvaltainen vastuu yrityksen myynnistä, tuotteistuksesta ja hinnoittelusta (3 myyntipäällikköä + oma
myynti), pienimuotoiset markkinointitoimenpiteet
Koulutus
Kauppatieteiden YO
Yrittäjäkokemus
Osakas nykyisessä työpaikassani
Aikaisemmat työpaikat/-tehtävät
Avainasiakaspäällikkö / Sanoma Media Finland, Myyntipäällikkö / Hartwall Arena, Myyntipäällikkö /
Fonecta, Myyntipäällikkö / MTV3, Myyntipäällikkö / Clear Channel, Myyntipäällikkö / Vara-apu
Henkilöstöpalvelut, Myyntipäällikkö / Sisustustalo Wanda, Myyntipäällikkö / Song Networks (DNA)
Kerro itsestäsi
Kokenut b-to-b myynnin ammattilainen, joka pyrkii välttämään bullshitbingon pelaamista työssään.
Kokemus karttunut erityisesti media-alan myynnistä.

Mitä odotat aktorilta?
Parhaiten pystyn avittamaan henkilöä, jolla kiinnostusta myyntityöhön / media-alaan. Sorry kansislaiset...
Miksi lähdet mentoriksi?
Pyydettiin?
Mitä voit antaa mentorina opiskelijalle?
Olen omat virheeni opiskelujen aikana ja varsinkin työelämän alussa tehnyt, joten uskoisin pystyväni
antamaan kullanarvoisia neuvoja työelämää kohden suuntaavalle opiskelijalle. Lisäksi kokemukseni
myyntityöstä ja media-alasta luo hyvää pohjaa jatkokeskusteluihin ko. aiheista kiinnostuneen kanssa.

Jura Ratia
https://www.linkedin.com/in/jura-ratia-bb327b4/
Missä kaupung(e)issa voit osallistua mentorointitapaamisiin? Etänä?
Tampere, Helsinki, Vantaa (lentoasema)
Yritys, jossa työskentelet nyt
ANS Finland Oy
Tehtävä/asema
Suomen ilmatilanhallintayksikön varapäällikkö
Mitä työtehtäviä tähän kuuluu?
n. 15 hengen tiimin operatiivinen johtaminen, ilmatilanhallintaa eri käyttäjille.
Koulutus
KTM, lennonjohtaja
Yrittäjäkokemus
Muutama vuosi omaa yritystä päätyön ohella (ei voi kutsua vahvaksi kokemukseksi)
Aikaisemmat työpaikat/-tehtävät
Finavia; lennonjohtaja, lennonjohtokouluttaja. Virtua valmennuskurssi; (kansan-)taloustieteen opettaja.
Kerro itsestäsi
Yritän löytää kaikilla elämän osa-alueilla tasapainon, jolloin onnellisuuteen pääseminen on
todennäköisempää. Mielestäni on olemassa sisäinen ja ulkoinen kunnianhimo, joista painopisteen kannattaa
kokemukseni mukaan olla sisäisessä ulottuvuudessa: kun ylität omat rajasi, kun seuraat intohimoasi, kun
havainnoit tuntemuksiasi, kun pidät itsesi jatkuvasti oppivassa liikkeessä, kaikki ulkoinen status yleensä
seuraa siitä. Tätä kaikkea yhdistää se, että olet rehellinen itseäsi kohtaan ja tunnet merkitystä
henkilökohtaisesta sisäisestä menestyksestä. Loppujen lopuksi kaikkein tervein kilpailu kohdistuu itseä
vastaan.
Mitä odotat aktorilta?
Vain keskustelutaito ja erityisesti kyky kuunnella ovat tärkeitä.

Miksi lähdet mentoriksi?
Olen saanut niin paljon, että on aika jakaa hyvää eteenpäin jos sitä suinkin on annettavana.
Mitä voit antaa mentorina opiskelijalle?
Ihmistuntemus on vahvuuksiani, ja tavoitteenani on löytää osaamisen ja intohimon kombinaatio toisesta,
jolloin sisäinen menestys tulevaisuudessa on todennäköisempää. Moni tuntee itsensä liian huonosti.

Lasse Leino
https://www.linkedin.com/in/lasseleino/
Missä kaupung(e)issa voit osallistua mentorointitapaamisiin?
Helsinki ja Tampere
Yritys, jossa työskentelet nyt
Vincit
Tehtävä/asema
Passionate Director and Enabler, Customer Development
Mitä työtehtäviä tähän kuuluu?
Asiakkaiden ja liiketoiminnan kehittäminen - Fina- ja kaupanalan asiakkuuksien, projektien ja
asiantuntijaorganisaation johtaminen... käytännössä intohimoisten asiantuntijoiden (mm. koodarit ja
suunnittelijat) onnellisuuden, henkisen sekä taloudellisen hyvinvoinnin mahdollistaminen kolminkertaisessa
Suomen (2014, 2015, 2016) ja Euroopan Parhaassa työpaikassa (2016), jossa ei vituta tulla töihin edes
maanantaina.
Koulutus
KTM
Yrittäjäkokemus
Yrittäjyys ei tarkoita pelkästään oman yrityksen perustamista, sillä "Yrittäjiä on kaikkialla" ja "yrittäjyys on
johtamista" esim. Leanstartup-metodia voi käyttää kaikenkokoisissa, jopa suuryrityksissä. Kaikkien, jotka
haluavat kehittää nykyaikaisilla tavoilla palveluita tulisi omaksua "yrittäjyys" omaksi tavakseen toimia.
Aikaisemmat työpaikat
Better Digital Service ry, hallituksen jäsen. Digia (myynti ja fina-ja media-alan asiakkuudet). OpusCapita
(projektijohtaminen). Siili (myynti ja asiakaskokemus sekä konsultointi). Profit Software
(projektijohtaminen). If (myynti, tiimi- ja projektijohtaminen sekä verkkopalvelujen kehitys). Ja joukko
muita finanssialan yrityksiä.
Kerro itsestäsi
Olen espoolainen perheenisä ja henkisesti hyvinkin tamperelainen. En tiedä vielä tarkalleen, mikä minusta
tulee isona. Työ- ja perhe-elämän lisäksi intohimoina jääkiekko ja polkujuoksu.
Mitä odotat aktorilta?

Hyvän mentoroinnin edellytyksenä on aktiivinen aktori, joten jos teet yleensä niin kuin itse tekisit ja
mielestäsi on helpompi pyytää anteeksi, kuin lupa, kannattaa lähteä kokeilemaan. Pääaine: johtaminen,
markkinointi. Tällä ei kylläkään niin väliä.
Miksi lähdet mentoriksi?
Mikään ei muutu, jos kukaan ei suutu :-) Uskon pystyvän antamaan opintojen loppuvaiheessa olevalle
Boomarille näkökulman mielenkiintoiseen työpaikkaan ja työelämään.
Mitä voit antaa mentorina opiskelijalle?
Näkökulman mielenkiintoisen työpaikan kulttuuriin ja liiketoimintaan sekä liiketoiminnan murrokseen, jota
digitalisaatioksikin jotkut kutsuvat. Voin antaa näkökulmia kokeilukulttuuriin, itsensä johtamiseen ja
modernin johtajuuteen (mm. Leadership as a Service) sekä valaista miksi kasvu on lähtökohtaisesti paska
tavoite. Voin olla oikea mentori Sinulle, jos et perusta tulevaa uratoivettasi turhaan hierarkiaan, jäykkään
byrokratiaan ja perinteiseen keskijohdon pönöttämiseen.

Lauri Linnainmaa
https://www.linkedin.com/in/laurilinnainmaa/
Missä kaupung(e)issa voit osallistua mentorointitapaamisiin? Etänä?
Helsinki ja etänä. Tampereella mahdollisesti viikonloppuisin.
Yritys, jossa työskentelet nyt
Fiskars Oyj
Tehtävä/asema
Tax analyst
Mitä työtehtäviä tähän kuuluu?
Operatiivinen siirtohinnoittelu, siirtohinnoitteludokumentaatio, konsernin siirtohinnoittelupolitiikan päivitys
ja ohjeistuksen päivittäminen ulkomaisille tytäryhtiöille. Konsernin sisäisiin uudelleenjärjestelyihin (business
restructuring and legal restructuring) liittyvät veroasiat, järjestelyjen suunnittelu sekä implementointi.
Verotarkastuksissa avustaminen ja lähestulkoon kaikki kansainvälisen pörssiyhtiön veroasioihin liittyvät
tehtävät.
Koulutus
KTM, 2017, Tampereen yliopisto
Aikaisemmat työpaikat/-tehtävät
EY, Tax advisor, Transaction Tax 2016-2018. Verokonsultti yritysjärjestelyihin keskittyneessä tiimissä.
Verohallinto, 2012-2015, vaihtelevat henkilöverotuksen tehtävät
Kerro itsestäsi
Positiivisesti mutta realistisesti elämään ja uraan suhtautuva intohimoinen kestävyysurheilija.
Mitä odotat aktorilta?

Aktorin ei ole välttämätöntä olla aivan loppuvaiheessa opintojaan, mutta hän on päättänyt keskittyä verooikeuteen ja on ehkä ollut jo oman alan kesätöissä. Kiinnostus kehittää omaa uraa erilaisten työtehtävien
kautta (verohallinto, konsulttitoimistot, in-house veroasiantuntija). Positiivinen asenne uusia haasteita
kohtaan on tärkeintä.
Miksi lähdet mentoriksi?
Haluan jakaa kokemuksiani uran alkuvaiheesta. Olen ehtinyt olla erilaisten työnantajien palveluksessa ja
erilaisissa tehtävissä. Erityisesti haluan jakaa oppia työelämässä eteen tulevista haasteista ja
mahdollisuuksista ja niiden vaikutuksesta oman uran ja työntekijäprofiilin rakentamiseen. Olen valmis
keskustelemaan vero-oikeudellisista kysymyksistä, mutta erityisesti haluan vastavuoroista keskustelua veroalalla työskentelyn tulevaisuudesta, oman osaamisen kehittämisestä sekä erilaisten ihmisten kanssa
toimimisesta.
Mitä voit antaa mentorina opiskelijalle?
Vinkkejä työuran ja henkilökohtaisen brändin rakentamiseen, uralla eteenpäin luovimiseen sekä
mahdollisimman laajan osaamisen hankkimiseen. Apua tavoitteiden asetantaan sekä työelämän vaatimuksiin
vastaamiseen. Pystyn antamaan vinkkejä konsulttitalon "tavoista" ja miten ne tulee huomoida omalla uralla.
Omaan myös kokemusta konsulttipuolelta pois hyppäämisestä ja siitä, miten uuteen organisaatioon kannattaa
astua sisään. Aktorin tavoitteista riippuen voin auttaa käytännön urasuunnitelmissa ja vaikka työhakemuksen
kirjoittamisessa, mutta erityisesti haluan olla herättämässä keskustelua oman uran suunnasta ja
rakentamisesta niin yksityiskohtaisten, kuin hyvinkin laveiden aiheiden kautta.

Mari Saari
Missä kaupung(e)issa voit osallistua mentorointitapaamisiin? Etänä?
Tampere ja etänä
Yritys, jossa työskentelet nyt
Greenstep Oy
Tehtävä/asema
Senior Manager
Mitä työtehtäviä tähän kuuluu?
CFO tehtävät asiakasyrityksissä ja esimiestehtäviä
Koulutus
Kauppatieteiden yo, Vaasan Yliopisto
Aikaisemmat työpaikat/-tehtävät
Talouspäällikkö (Pemamek Oy), talouspäällikkö (R.M. Heino Oy), Business Controller (Smurfit Kappa
Pirkan Pakkaus Oy), Hallintopäällikkö (Domus Yhtiöt Oy)
Kerro itsestäsi
Olen talousalan moniosaaja, toiminut jo monia vuosina vastuullisena erilaisten yhtiöiden taloushallinnon
toimivuudesta. Kokemusta on karttunut koko taloushallinnon tehtäväkentästä, reskontran hoitamisesta

tilinpäätöksiin ja sisäiseen laskentaan. Olen toiminut myös esimiehenä koko talousosastolle aiemmissa
työtehtävissäni. Lisäksi olen vastannut usein myös henkilöstöhallinnosta, palkanlaskennan toiminnasta sekä
järjestelmäkehityksestä toiminnanohjausjärjestelmän ja taloushallinnon integraatioissa. Tällä hetkellä toimin
palveluiden tuottajana asiakasyrityksille joko tilapäisenä CFOna tai esimerkiksi auttamalla yrityksiä
kansainvälistymisen vaatimissa resurssitarpeissa.
Mitä odotat aktorilta?
Toivoisin, että aktori on kiinnostunut laskentatoimesta sekä kokonaisvaltaisesta taloushallinnon osaamisesta.
Miksi lähdet mentoriksi?
Olen jo sen ikäinen, että kokemusta on karttunut sekä työvuosien kautta että monien yrityksien kautta. Olisin
kaivannut samanlaista toimintamallia jo omana opiskeluaikanani. Haluaisin siis antaa mahdollisimman
monelle mahdollisuuden tutustua talousalan henkilöiden tehtäväkenttään ja rohkaista opiskelijoita hakemaan
kokemuksia useilta tehtäväkentiltä - jotta myöhemmässä vaiheessa tietäisi mikä "on se oma ala", johon ehkä
haluaa erikoistua.
Mitä voit antaa mentorina opiskelijalle?
Kts. yllä

Mikko Nyman
www.linkedin.com/in/mikko-nyman
Missä kaupung(e)issa voit osallistua mentorointitapaamisiin? Etänä?
Tampere
Yritys, jossa työskentelet nyt
Fastems
Tehtävä/asema
Vice President, BU Tampere Hub
Mitä työtehtäviä tähän kuuluu?
Kokonaisvastuu automaatiojärjestelmien liiketoiminnasta
Koulutus
KTM (laskentatoimi), Tampereen yliopisto 2005
Aikaisemmat työpaikat/-tehtävät
Fastems / CFO; Sandvik / VP Finance, Business Controller etc
Kerro itsestäsi
Olen kauppatieteilijä, joka on päätynyt johtamaan insinöörejä. Olen kiinnostunut erityisesti ihmisten
johtamisesta ja kehittämisestä ja kansainvälisen liiketoiminnan johtamisesta. Olen aina kiinnostunut
oppimaan uutta ja kehittämään itseäni ja organisaatiotani. Koulutuksen ja aikaisemman työkokemuksen

ansiosta minulla on laaja osaaminen taloudesta ja sen johtamisesta. Olen 39 v, asun Pirkkalassa vaimon ja
kahden kouluikäisen lapsen kanssa.
Mitä odotat aktorilta?
Kiinnostus teknologia-alaa kohtaan olisi suotavaa, muuten pääaineella ei ole niin väliä, aktiivisuus ratkaisee
Miksi lähdet mentoriksi?
Olen aikanaan saanut mentoreiltani paljon ja haluan antaa takaisin. Samalla haluaisin rakentaa suhteita myös
vanhan opinahjoni suuntaan ja tukea omalta osaltani valmistuvia boomareita. Loistotyyppejä tarvitaan myös
aina meille töihin. Olisi mielenkiintoista myös keskustella, miten kauppatieteitä nykyisin opetetaan.
Mitä voit antaa mentorina opiskelijalle?
Toivottavasti auttaa hahmottamaan mahdollisia urapolkuja, osaamisalueita ja kehittämiskohteita. Sparrausta
asioissa, joita ei koulussa opeteta. Perspektiiviä opetettuihin asioihin.

Mirko Lännenpää
https://www.linkedin.com/in/mirko-lännenpää-1439282/
Missä kaupung(e)issa voit osallistua mentorointitapaamisiin?
Tampere
Yritys, jossa työskentelet nyt
Taplause
Tehtävä/asema
Palautemies / yrittäjä
Koulutus
MBA
Yrittäjäkokemus
Taplause oy since 2012
Aikaisemmat työpaikat/-tehtävät
"Pirkanmaan Osuuskauppa SOK Hesburger"
Kerro itsestäsi
Ulospäinsuuntautunut, idearikas ja kohtuullisen toimelias.
Mitä odotat aktorilta?
Halu kehittyä ihmisenä ja johtajana
Miksi lähdet mentoriksi?
Erinomaiset kokemukset aikaisemmilta vuosilta. Itse saan näistä kohtaamisista vähintään saman verran oppia
kuin aktori.

Innolla mukana :)
Mitä voit antaa mentorina opiskelijalle?
Pohdittavaa, näkökulmia, kokemuksia ja tarinoita.

Noora Luutonen
https://www.linkedin.com/in/noora-luutonen/
Missä kaupung(e)issa voit osallistua mentorointitapaamisiin? Etänä?
Tampere
Yritys, jossa työskentelet nyt
OpusCapita Solutions Oy
Tehtävä/asema
HR manager
Mitä työtehtäviä tähän kuuluu?
Vastaan Suomen osalta meidän operatiivisesta HR:stä. Pöydälläni on muun muassa työsuhdejuridiset asiat,
työsuhteen elinkaaren hallinta (rekrytoinnista työntekijän lähtemiseen), esimiesten coachaaminen,
hyvinvointihankkeet ja omat lempiaiheeni sisäinen viestintä ja employer branding.
Koulutus
KTM
Aikaisemmat työpaikat/-tehtävät
Pisin työura IT-alalla HR-tehtävissä. HR-työssä vuodesta 2006 alkaen.
Kerro itsestäsi
Olen helposti lähestyttävä ja kova puhumaan. :) HR on kenttä, jossa haluan temmeltää eläkkeelle asti. Olen
asiakaspalvelulähtöinen ja se näkyy HR-työssäni, jossa 'asiakkaitani' ovat työntekijät, esimiehet ja vaikkapa
luottamusmiehet. Uskon palvelevaan johtajuuteen ja läsnäoloon. Omalla työpanoksellani haluan edistää
positiivisen työilmapiirin olemassaoloa ja sitä, että jokaisella työntekijällä on työssä hyvä olla niin
työnkuvan suhteen kuin ilmapiirinkin.
Kiksejä saan sisäisen viestinnän ja työnantajakuvan rakentamisen aihepiireistä - sisäisellä viestinnällä
varmistetaan, että henkilökunta tietää missä mennään ja tieto kulkee. Kun työpaikalla on nastaa olla,
haluaisin, että se näkyy työpaikan ulkopuolellekin eli työnantajakuvaa saadaan vahvistettua sen viestimisellä
ulospäinkin. Vahvan, positiivisen työnantajakuvan ansiosta rekrytointikin helpottuu!
Olen Tampereen yliopiston kasvatti eli Boomin alumni - siniset haalarit ovat yhä tallessa! 20 vuotta olen
asunut Tampereella ja tämä on kotini - ihana kaupunki!
Mitä odotat aktorilta?
Odotan aktiivisuutta aktorilta - tiettyä määrätietoisuutta miksi haluat olla mukana mentoroinnissa. Missä voin
auttaa sinua? Itse toivon saavani sparrailukumppanin HR-asioiden äärellä, mutta lempiaiheideni takia

pääaineesi saattaa ollakin vaikkapa markkinointi! Mutta tärkeintä on, että meillä on yhteisiä mielenkiinnon
aiheita ja henkilökemia välillämme pelaa, silloin saamme molemmat eniten irti mentoroinnista.
Miksi lähdet mentoriksi?
Olen itse ollut Boomin aktorina opiskeluaikana ja kiitos sen mahtavan kokemuksen, pari kertaa sen
jälkeenkin! Uskon mentorointiin niin, että gradunikin tein aiheesta! Nyt on aika siis "antaa takaisin" ja oppia
aktiiviselta aktorilta. Uskon saavani itsekin paljon ajateltavaa projektin aikana.
Mitä voit antaa mentorina opiskelijalle?
Omia ajatuksiani HR:n erilaisista aiheista. Substanssiosaamista jos aktori niin haluaa. Ajattelun siemeniä.
Mielellään autan verkostoitumaankin!

Paula Aro
www.linkedin.com/in/paula-aro-b2bb883
Missä kaupung(e)issa voit osallistua mentorointitapaamisiin? Etänä?
Pääkaupunkiseutu, etänä
Yritys, jossa työskentelet nyt
KONE Oyj
Tehtävä/asema
Head of Program Management AM IT
Mitä työtehtäviä tähän kuuluu?
KONE Common IT portfolion hallinta, toimittajayhteistyö, hankkeiden ohjaus, esimiestehtävät
linjaorganisaatiossa, Application Management & Common Platforms Management tiimin jäsen
Koulutus
Yhteiskuntatieteiden maisteri
Aikaisemmat työpaikat/-tehtävät
Tieto, Capgemini, Accenture: IT konsultointitehtäviä laajalla skaalalla (erityisesti SAP & Retail),
toimialaratkaisuiden kehittäminen, myyntityö, solution architect tehtävät, hankehallinta
Kerro itsestäsi
Perheessä mies + 2 lukiolaista. Pidän lukemisesta ja olen kiinnostunut mm. psykologiasta, historiasta,
taiteista (dekkareiden ja hyvien tarinoiden ohella). Intensiivistä työhön paneutumista tasapainotan perheen,
liikunnan ja hyvän ruoan avulla. Minulla on positiivinen elämänasenne ja innostun uusista asioista helposti.
Pidän tiimityöstä ja voimaannun mielenkiintoisista ja haastavista tehtävistä, jossa on mahdollisuus
saavuttaa/ oppia jotain uutta yhdessä muiden kanssa.
Mitä odotat aktorilta?
Ei rajoituksia tässä suhteessa, erilaisuuskin voi olla hyvä asia (hyvä hakea ideoita ja innovaatiota oman tutun
alueen ulkopuolelta)

Miksi lähdet mentoriksi?
Olen saanut itse tukea urallani, jos voin jotenkin auttaa muita, niin mielelläni sen teen. Uskon myös, että opin
tässä samalla itse jotain uutta.
Mitä voit antaa mentorina opiskelijalle?
Jakaa kokemuksia, toimia 'peilinä' ajatuksille, avata verkostoa, kannustaa

Pauliina Leimu
https://www.linkedin.com/in/pauliina-leimu-0868025a/
Missä kaupung(e)issa voit osallistua mentorointitapaamisiin? Etänä?
Helsinki 80%, Tampere 20%
Yritys, jossa työskentelet nyt
Vincit
Tehtävä/asema
Talouspäällikkö
Mitä työtehtäviä tähän kuuluu?
Työhöni kuuuu Vincitin sisäistä ja ulkoista laskentaa liiketoiminnan sekä sidosryhmien tarpeisiin. Talouden
prosessien automatisointi ja kehittäminen raportoinnin tehostamiseksi, ennusteiden laadinta ja
yritysjärjestelykuviot kuuluvat myös tehtäviini.
Koulutus
KTM, Laskentatoimi
Aikaisemmat työpaikat/-tehtävät
OpusCapita Group Oy/Financial Controller, Vähittäiskaupan Tilipalvelu VTP Oy/Tilineuvoja
Kerro itsestäsi
Olen pian 30-vuotias helsinkiläistynyt tamperelainen nainen. Mulle tärkeää on mun työ ja mun vapaa-aika, ja
tällä hetkellä noiden kahden osa-alueen ajallinen jakautuminen on itselleni mieluinen. Töissä mut löytää ittalosta nimeltään Vincit näppäilemässä numeroita ja puhumassa euroista. Mun yllä kuvaamat työtehtävät
kertovat sen, että pääsen mun työssä tekemään, oppimaan ja kokemaan todella erilaisia osa-alueita talouteen
liittyen, ja tästä syystä viihdyn mun työssä. Mun vapaa-ajan käytän mun läheisten kanssa sekä omasta
terveydestä huolehtien erilaisten sporttailujen muodossa juosten, joogaillen ja kuntosalilla rimpuillen. Olen
levoton sielu, kuka tarvitsee uutta oppiakseen, näkeäkseen, kokeakseen ja nauttiakseen.
Mitä odotat aktorilta?
Positiivisuus, energisyys sekä talousalan kiinnostus.
Miksi lähdet mentoriksi?
Olisi kiva tutustua uuteen tyyppiin (=aktoriin) keneltä oppia ja kenelle jakaa uusia temppuja.

Mitä voit antaa mentorina opiskelijalle?
Mulla on kaksi korvaa, millä kuuntelen mielelläni opiskelijan tarinaa ja mietteitä, kaksi silmää, millä
havaitsen fiiliksiä, sekä yksi suu, millä voin kertoa omia kokemuksiani ja höpötellä siitä, mikä motivoi ja
mikä milläkin hetkellä kiinnostaa.

Tatu Sahrman
linkedin.com/tatusahrman
Missä kaupung(e)issa voit osallistua mentorointitapaamisiin?
Tampere
Yritys, jossa työskentelet nyt
Omnichannel Retail Services / Rekki
Tehtävä/asema
Perustajaosakas
Mitä työtehtäviä tähän kuuluu?
Kaikenlaiset sähköisen liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät tehtävät. Lisäksi yrityksen strategian
suunnitteluun ja toimeenpanoon liittyvät monipuoliset osa-alueet.
Koulutus
KTM, tekniikan yo.
Yrittäjäkokemus
Takana nyt 2 vuotta yrittäjyyttä Rekin osalta. Sitä ennen noin 10 vuoden kokemus erilaisten PKyritysten/yrittäjien kouluttamisesta ja konsultoinnista erilaisten sähköisen markkinoinnin ja liiketoiminnan
osa-alueilta.
Aikaisemmat työpaikat
PVG-Finland, St1, Koff, Sony, Expression / Deeper Oy,
Kerro itsestäsi
Olen työelämässä jo vuosia viettänyt, innokas, uusien asioiden oppija. Tätä toteuttaakseni pidin muutaman
välivuoden työelämästä suorittaakseni "virallisen" tutkinnon asioista, joita osittain olin tehnyt jo pitkään
töissä. Aiemmat työtehtävät liittyivät enimmäkseen markkinointiin, niin halusin kuitenkin laajentaa hieman
näkökulmaa opinnoissa. Tämän johdosta suoritinkin KTM:n tutkinnon yrityksen johtamisesta keväällä 2017.
Uteliaan ja aina oppimishaluisen luonteeni kiinnostuksen kohteina ovat tällä hetkellä erityisesti työelämässä
yritysten johtamisrakenteiden kehittäminen sekä organisationaalinen oppiminen, vapaa-ajalla sitten
vastaavasti eskimopyörähdys ja kuhan jigaus.
Miksi lähdet mentoriksi?

Olen ollut pari kertaa aiemminkin Boomin mentorointiprojektissa mentorina. Koen saaneeni uusia ideoita
silloin omaan työhöni ja myös osaltaan kipinän palata opintojen pariin. Olisi mielenkiintoista nähdä mihin
läpimurtoihin tällä kertaa päästään.
Mitä voit antaa mentorina opiskelijalle?
Nykyisestä yrittäjäroolista johtuen voisin antaa näkemyksiä ja kannustusta erityisesti yrittäjyydestä
kiinnostuneelle opiskelijalle. Tarjoan myös opiskelijan käyttöön omaa kontaktiverkostoa, jota hyödyntämällä
voimme varmasti rakentaa mielenkiintoisen ja monipuolisista sisällöistä koostuvan mentorointijakson
aktoriksi valikoidulle opiskelijalle.

Terhi Vaalavuo
http://linkedin.com/in/terhivaalavuo
Missä kaupung(e)issa voit osallistua mentorointitapaamisiin? Etänä?
Voin osallistua mentorointitapaamisiin pääkaupunkiseudulla. Etänä onnistuu myös hyvin.
Yritys, jossa työskentelet nyt
SOK
Tehtävä/asema
Head of Digital
Mitä työtehtäviä tähän kuuluu?
Digtaalisen markkinoinnin kyvykkyyden kehittäminen ja johtaminen.
Koulutus
KTM
Aikaisemmat työpaikat/-tehtävät
Sanoma
Kerro itsestäsi
Kiinnostavassa työpaikassa brändi- ja digitaalisen markkinoinnin alalla työskennellyt ja työskentelevä
kahden urheilevan pojan urheilullinen vanhempi.
Mitä odotat aktorilta?
Utelias ja kiinnostunut asenne.
Miksi lähdet mentoriksi?
Uudet haasteet ja mahdollisuudet kiinnostavat aina. Lisäksi haluan jakaa kokemustani ja oppia ehkä itse
samalla jotain uutta keskusteluiden myötä.
Mitä voit antaa mentorina opiskelijalle?
Pitkän kokemuksen brändi- ja digitaalisesta markkinoinnista; tällä hetkellä työskentelystä kaupan alalla ja
aikaisemmin mediatoimialalta. Herään edelleen joka aamu yhtä innoissani lähteäkseni töihin.

Tero Pajunen
https://www.linkedin.com/in/teropajunen/
Missä kaupung(e)issa voit osallistua mentorointitapaamisiin?
Helsinki
Yritys, jossa työskentelet nyt
Ainoa Resolution / Omnicom Media Group
Tehtävä/asema
Toimitusjohtaja Suomen suurimmassa dataohjattuun digitaaliseen markkinointiin keskittyvässä yrityksessä,
joka on osa vajaan 200 hengen Omnicom Media Group -konsernia.
Koulutus
Kauppatieteiden yo.
Aikaisemmat työpaikat/-tehtävät
King, mainostoimisto
Dagmar, mediatoimisto
Talentum (nyk. Alma Talent)
Novo Group (nyk. CGI)
Kerro itsestäsi
Olen ollut lukiosta lähtien kiinnostunut ihmisen psykologiasta, datasta ja markkinoinnista. Markkinoinnin ja
median maailmassa olen päässyt hyödyntämään näitä kiinnostuksia jo 16 vuoden ajan erilaisten suomalaisten
ja kansainvälisten brändien kanssa eri tehtävissä.
Tämänhetkisessä organisaatiossa kiinnostuksen kohteina on mm. digitaaliset ratkaisut ja tekoälyn erilaiset
hyödyntämismahdollisuudet markkinoinnissa.
Miksi lähdet mentoriksi?
Olin vuonna 2017 mentorina kahdelle opiskelijalle ja vuosi oli oikein kiinnostava ja antoisa.
Mentorointi antaa myös hyvää näkökulmaa nuorien ammattilaisten kanssa työskentelyyn. Suurin osa talon
rekrytoinneista on vastavalmistuneita.
Mitä voit antaa mentorina opiskelijalle?
Oma katsantokanta markkinoinnin kenttään on laajahko, kun on ehtinyt tehdä erityyppisillä toimijoilla eri
rooleissa töitä. Tutuksi on tulleet myös monet asiakasyritykset, joihin lukeutuu suuri osa suomalaisista isoista
markkinoijista. Sparrausta omiin uravalintoihin ja omien kiinnostusten kohteiden löytämiseen.

Valtteri Valovirta
https://www.linkedin.com/in/valtterivalovirta/
Missä kaupung(e)issa voit osallistua mentorointitapaamisiin? Etänä?
Helsinki mieluiten
Yritys, jossa työskentelet nyt
Solita Oy
Tehtävä/asema
Tiiminvetäjä, konsultti, projektipäällikkö
Mitä työtehtäviä tähän kuuluu?
Työskentelen Solitalla ohjelmistokehittäjien esimiehenä ja asiakkaidemme konsulttina erilaisissa rooleissa
projektista riippuen. Toimin tarvittaessa projektipäällikkönä, scrum masterina, tuoteomistajana tai
sekatyökonsulttina. Esimiesrooliini kuuluu ensisijaisesti tiimiläisteni työhyvinvoinnista vastaaminen sekä
uusien devaajien rekrytointi.
Koulutus
Markkinointiekonomi
Aikaisemmat työpaikat/-tehtävät
Edellisessä työpaikassani Really Helsingillä / Valve Brandingilla toimin operatiivisena johtajana, jolloin
vastasin projektijohdosta, taloudesta, henkilöstöstä, tuotekehityksestä sekä muusta operatiivisesta
toiminnasta. Aloitin työni Really Helsingillä Account Managerina myyden, projektipäälliköiden ja
konsultoiden verkkopalvelutoteutuksia.
Ensimmäinen "oikea" työpaikkani oli toiminnanohjausjärjestelmän myyntitehtävissä Pirkanmaalaisessa,
boomarienkin hyvin tuntemassa, toiminnanohjaustuotetalossa mutta myyntimiehen hommat eivät minulta
oikein luonnistuneet, oli parempi siirtyä konsulttitehtäviin :)
Näitä ennen olen tehnyt opintojen ohessa kaikenlaisia hommia tehtaan hissipojasta puhelimyyjäksi ja
yökerhon vuorovastaavan hommiin.
Kerro itsestäsi
Isä, aviomies, ystävä, solitalainen. Perheessäni on kaksi lasta ja se määrittää paljon minua ja ajankäyttöäni.
Olen myös ollut pitkään hoitovapaalla molempien lasteni kanssa. Perheeni ja kavereideni lisäksi käytän
vapaa-aikaani kesämajan rakennushommiin, kesämökkeilyyn sekä sekalaiseen ulkoiluun, kuten lenkkeilyyn,
kävelyyn, kalastukseen ja sienestykseen. Paluu lapin erämaille monen vuoden tauon jälkeen on {edelleen}
suunnitteilla. Ammatillisesti minua kiinnostaa holistinen näkemys ihmisestä. Meillä on kuitenkin sama pää
töissä ja kotona eikä näitä asioita voi täysin erottaa toisistaan. Tämä on minulle tärkeä näkökulma
vastatessani tiimiläisteni hyvinvoinnista työnantajan näkökulmasta. Teen työtäni ihmiset ensin -periaatteella.
Mitä odotat aktorilta?
En näe pääainetta merkittävänä, koska pääaine määrittää lopulta yllättävän vähän ammatillista
osaamistamme ja kiinnostustamme pidemmällä tähtäimellä. Aktorin omat kiinnostuksen ja intohimon
kohteet ovat minulle ratkaisevia.

Miksi lähdet mentoriksi?
Olen ollut Boomin mentorina vuodesta 2017 ja kokemukseni ovat olleet erittäin positiiviset! On ollut todella
antoisaa käydä syvällisiä keskusteluja aktorin kanssa monista aiheista niin työelämästä kuin sen
ulkopuoleltakin. Työssänikin haluan antaa "nuoremmille tieteenharjoittajille" hyviä kokemuksia työelämästä
ja toimia heidän mentorina/sparraajana. Koen saavani paljon uusia avartavia näkökulmia ja ajatuksia
opiskelijoiden kanssa työskennellessä.
Mitä voit antaa mentorina opiskelijalle?
Koen voivani jakaa opiskelijoille hyödyllisiä kokemuksia ja näkemyksiä työelämään ja sen ulkopuolelle. Me
emme kuitenkaan koskaan ole pelkästään työpersoonia, se ei ole viitta, jonka voi jättää työpaikan
naulakkoon. Minua puhuttelee paljon keskustelunaiheet, jotka risteävät niin työ- kuin siviilielämää.

