Nimi
Hannu Järvimäki

LinkedIn-profiili
https://www.linkedin.com/in/hannujarvimaki/

Missä kaupung(e)issa voit osallistua mentorointitapaamisiin?
Tampere

Tehtävä/asema
Rekrytointikonsultti / Headhunter

Yritys
Eezy Personnel Oy

Kuvaus nykyisistä työtehtävistä
Olen toiminut nyt 4,5 vuotta asiakasvastuullisena rekrytointikonsulttina, jonka työpäivät kuluvat
asiantuntija, esimies ja johtotason rekrytointien parissa. Eli kaikkea kandidaattien etsinnästä,
haastatteluihin, soveltuvuusarviointeihin. Ja tietysti asiakasyhteistyöhön ja siihen liittyvien
rekrytointipalveluiden ratkaisumyyntiin.

Aiemmat työpaikat ja tehtävät
Olen aiemmin työskennellyt 12 vuotta eri organisaatioissa esimiestehtävissä. Vuosina 2005-2012
Ruukilla terästeollisuudessa supply chain management - osaston vetäjänä ja vuodet 2012-2015
turvallisuusalan yksikön johtotehtävissä, joissa vastuulla oli 120 ihmisen liiketoiminnan johtaminen.

Koulutus
KTM ( tuotantotalous) sekä kone - ja tuotantotekniikan insinööri

Yrittäjäkokemus
Olen juuri 2019 vuoden lopussa laittanut pystyyn oman osakeyhtiön, jonka kautta olen osakkaana
eräässä asuntosijoittamiseen keskittyneessä yrityksessä. Ja asuntosijoittamista myös muutenkin
omiin nimiin. Ja silloin tällöin teen myös valokuvaus ja videointikeikkoja, joka lähinnä on
harrastustoimintaa. ja

Kerro vapaasti itsestäsi
38v- Seinäjoelta kotoisin ja vuonna 2000 Tampereelle muuttanut rento ukkeli. Innokas kehittämään,
sparraamaan ja toteuttamaan asioita - innostumista intohimolla. Vapaa-ajan puolelle harrastuksena
monipuolinen liikunta (lätkä, futis, sali, vapaalasku, hiihto). Ja olen ollut hyvin aktiivisesti mukana
myös Nuorkauppakamaritoiminnassa, jossa mm. Suomen suurimman Nuorkauppakamarin
Tammerkosken puheenjohtaja vuonna 2017. btw - tämä on muuten ihan loistava järjestö jatkaa
koulun jälkeen verkostoitumista, oppimista ja hauskanpitoa.

Lähden mentoriksi, koska:

Olen ollut kaksi kertaa urani aikana aktorina ja saanut paljon oppia niistä. Sen jälkeen olen toiminut
myös kaksi kertaa virallisessa mentorointiohjelmassa mentorina ja sen lisäksi sparrannut useita
nuoria talentteja uravaihtoehtojen ja työelämän kanssa.

Mentorina voin tarjota opiskelijalle:
Monipuolisen kokemuksen niin esimiehenä toimimisesta kuin asiantuntijatyöstä. Toimialojen
puolesta laaja osaaminen työhistorian ja nykyisen työtehtävien kautta, jossa olen päässyt
työskentelemään mm. Atrian trainee-ohjelman valinnoissa ja Harvian tyylisten brändien rekrytointien
parissa. Vähintäänkin pystyn antamaan vinkkejä linkedinin ja CV:n viilaamisten parissa ja sopivassa
ajankohdassa avaamaan ovia yrityksiin.

Terveiset aktorille
Avoimin mielin - kokemuksesta voin sanoa, että kerralla vaan kaikki luurangot sekä tavoitteet
kaapista ulos, niin parien välille syntyy sitä kautta vahva luottamus, joka auttaa ja sitouttaa
molempia ohjelman aikana - ja mielellään vielä vuosia myöhemmin.

Toiveita aktorista (esim. pääaine, ominaisuudet)
Kaikki käy - Johtaminen, liiketoiminnan kehittäminen, teollisuuden ja palveluiden myynti ja talous
ovat omaa osaamista. Kehitettävää ehkä puhtaan talouspuolen /laskentatoimen puolella, m utta
toisaalta tältä puolelta tulevalta aktorilta oppisi varmasti itsekin paljon. =)

Nimi
Mikael Mäkinen

LinkedIn-profiili
https://www.linkedin.com/in/mikaelmakinen/

Missä kaupung(e)issa voit osallistua mentorointitapaamisiin?
Asun Los Angelesissa mutta voin tavata aktorin Tampereella tai Helsingissä kun olen Suomessa
noin 4 kertaa vuodessa noin 1-2 kk ajan

Tehtävä/asema
Perustaja/Myyntijohtaja

Yritys
Four Sigmatic

Kuvaus nykyisistä työtehtävistä
Vastaan oman yritykseni myynnin johtamisesta sekä hallitustyöskentelystä. Myymme tuotteitamme
sekä onlinessa että kivijalkakaupoissa 65 maassa.

Aiemmat työpaikat ja tehtävät

Google, Account Strategist Virtua Education, Yrittäjä

Koulutus
KTM, Tampereen yliopisto

Yrittäjäkokemus
8 vuotta, Four Sigmatic: Kansainvälinen terveysruoka-alan yritys (www.foursigmatic.com) 4 vuotta,
Virtua Education: Valmennuskurssiyritys joka tarjosi verkkokursseja kauppatieteen ja lääketieteen
pääsykokeisiin

Kerro vapaasti itsestäsi
Olen kotoisin Tampereen alueelta ja vaikka kävin lähes kaikki kouluni kotikaupungissani olen asunut
10 eri maassa elämäni aikana. Olen aina ollut kiinnostunut kansainvälisyydestä ja asun tällä hetkellä
Los Angelesissa oman yritykseni Four Sigmaticin myyntijohtajana. Siitä asti kun päädyin sattuman
kautta yrittäjäksi opiskeluaikani minulla on ollut yritys ystävieni kanssa. Ensin valmennuskurssiyritys
Virtua Education ja sitten nykyinen yritykseni Four Sigmatic, ja me myymme terveysruokatuotteita
maailmanlaajuisesti, vaikka meidän pääkonttori on Los Angelesissa ja päämarkkinamme on
Yhdysvallat. Olen Suomessa muutaman kerran vuodessa ja pääosa mentoroinnista voimme tehdä
videopuheluiden avulla sekä tavata kasvotusten huhtikuussa, kesällä ja joulukuussa jolloin yleensä
vietän Suomessa aikaani.

Lähden mentoriksi, koska:
Haluan auttaa opiskelijoita ja antaa tietotaitoani eteenpäin

Mentorina voin tarjota opiskelijalle:
- Tietotaitoa ja vinkkejä omalta uraltani ja elämästä. - Kokemusta yrittäjyydestä ja
kansainvälisyydestä. - Vastauksia kysymyksiin.

Toiveita aktorista (esim. pääaine, ominaisuudet)
Kiinnostunut yrittäjyydestä ja/tai kansainvälisistä tehtävistä sekä uteliaisuus oppia uutta

Nimi
Ari-Pekka Hildén

LinkedIn-profiili
linkedin.com/in/aphildén

Missä kaupung(e)issa voit osallistua mentorointitapaamisiin?
Porvoo - Helsinki akseli

Tehtävä/asema
Toimitusjohtaja, Hallituksen jäsen

Yritys
Lighthouse Capital Oy, Asia Frontier Capital, SilkInvest

Kuvaus nykyisistä työtehtävistä
Lighthouse Capital tuottaa neuvonanto- ja konsultointipalveluja sijoitustoiminnnan eri osa-alueilla
kotimaisille ja ulkomaisille asiakkaille. Asia Frontier Capital Ltd Hong Kong, Board member,
European business development Silkinvest Ltd London, member of Advisory Board, member of
Investment Comittee in African Food Fund

Aiemmat työpaikat ja tehtävät
Toiminut johto- ja asiantuntijatehtävissä pankeissa, eläkeyhtiöissä, rahastoyhtiöissä Suomessa ja
ulkomailla. mm Osakesijoitusjohtaja Varma 2002-2009, SEB Luxembourg Head of Investment
Management 2000-2002 , Kuntien Eläkevakuutus 1995 - 2000, Postipankki 1989-1994. Advisory
Board, Investment comittee ja hallitus tehtäviä useissa omaisuudenhoito- ja rahastoyhtiöissä niin
suomessa kuin ulkomailla.

Koulutus
KTM Tampereen Yliopisto 1984-89, CEFA Hanken 1995-96

Yrittäjäkokemus
Oma yritys Lighthouse Capital vuodesta 2007. Osakkaana vuosien mittaan useissa
omaisuudenhoitoyhtiössä Suomessa ja ulkomailla. Hallituksen jäsen useassa rahastoyhtiössä
Suomessa ja ulkomailla

Kerro vapaasti itsestäsi
Olen 56- vuotias. Perheeseen kuuluu vaimon lisäksi kaksi Espanjan vesikoiraa. Aikuiset lapset ovat
muuttaneet pois kotoa. Olen valmistunut vuonna 1989 Tampereen yliopistosta Kansantalous
pääaineena. Työelämää takana 30-vuotta erilaisissa sijoitusalan tehtävissä Suomessa ja ulkomailla.
Harrastuksia matkailu, golf, veneily, grillaaminen

Lähden mentoriksi, koska:
Uskon työ- ja elämänkokemukseni myötä voivani auttaa aktoria eteenpäin urallaan. Olen itse ollut
aktorina aikanaan 90-luvulla kun mentorointi otti ensiaskeliaan Suomessa. Omat kokemukseni
mentoroinnista niin aktorina kuin mentorina on erittäin positiivisia.

Mentorina voin tarjota opiskelijalle:
Olen keskustelukumppanisi ja sparraajasi niin opintojen loppuunsaatamisessa, uranvalinnassa,
työelämän haasteissa kuin auttamassa tunnistamaan omat vahvuutesi.

Terveiset aktorille
Lähde rohkeasti ja motivoituneesti mukaan projektiin. Käytä aikaa tavoitteittesi ja unelmiesi
pohtimiseen ja mitä haasteita niiden saavuttamiseksi tunnistat. Sitoudu mentoroinnil le asettamiiisi
tavoitteisiin ja valmistaudu huolella tapaamisiin.

Toiveita aktorista (esim. pääaine, ominaisuudet)

Oma työkokemukseni ja networkkini antaa varmaan parhaan lisäarvon sinulle joka olet kiinnostunut
sijoitusmarkkinoista ja miettinyt uraa rahoitus/sijoitusalalla.

Nimi
Markku Jussila

LinkedIn-profiili
https://www.linkedin.com/in/markku-jussila/

Missä kaupung(e)issa voit osallistua mentorointitapaamisiin?
Helsinki, satunnaisesti Tampere

Tehtävä/asema
Digital Lead

Yritys
Neste Oyj

Kuvaus nykyisistä työtehtävistä
Digitaalista palvelukehitystä tekevien tiimien sparraus ja koordinointi. Vastuulla tiimit, joiden
kehityskohteena joko asiakkaille suunnattu digitaalinen palvelu tai
markkinointi/markkinointiteknologia.

Aiemmat työpaikat ja tehtävät
10 vuoden kokemus startup-projekteista (Glue Collaboration, Artwave Surf, Relaa.com,
Kuinoma.fi,...). 10 vuoden kokemus suurten yritysten innovaatio- ja kehitystoiminnoista (OP:n
digipalvelut, OP:n vastuullisuustyö, Neste).

Koulutus
KTM, Markkinointi

Yrittäjäkokemus
Founder tai partner 3 startup-projektissa (Kuinoma.fi, Relaa.com, Artwave Surf).

Kerro vapaasti itsestäsi
Monialainen toimija. En halua tai pysty lokeroimaan itseäni perinteisiin viitekehyksiin vaan olen aina
luonnostani hakeutunut toiminaan eri alojen tai toimenkuvien reunamilla.

Lähden mentoriksi, koska:
Uskon että oma pitkäaikainen toiminta hyvin erityyppisillä osa-alueilla, erityyppisissä
organisaatiossa ja muuttuvassa ympäristössä on osa nykyaikaa ja tulevaisuutta. Toivon siis

kokemuksistani ja kokemuksien tuomasta näkemyksestä olevan sellaisenaan hyötyä tulevaisuuden
tekijöille.

Mentorina voin tarjota opiskelijalle:
Tositarinoita erittäin kiinnostavista ja monipuolisista projekteista, totuus on taruja ihmeellisempää.
Näkemystä siitä mitä itseltä vaaditaan eri tilanteissa selviämiseksi.

Terveiset aktorille
Muista innostua jostakin ilmiötä ennen tapaamisiamme! Innostus ja erilaiset vaihtelevat
kiinnistuksen kohteet ovat tapaamisten polttoaine.

Toiveita aktorista (esim. pääaine, ominaisuudet)
Markkinointi tai Johtaminen/organisaatiot. Vahva kiinnostus muutokseen, innovaatioihin ja
ilmastonmuutokseen liittyvään liiketoimintaan.

Nimi
Mikko Nieminen

LinkedIn-profiili
https://www.linkedin.com/in/mikko-nieminen-2722021/

Missä kaupung(e)issa voit osallistua mentorointitapaamisiin?
Tampere, Hämeenlinna, Seinäjoki ja pääkaupunkiseutu

Tehtävä/asema
Aluejohtaja

Yritys
Nordea

Kuvaus nykyisistä työtehtävistä
Vastaan Nordean yritysliiketoiminnasta Keskisen Suomen alueella, joka kattaa kolme maakuntaa
(Etelä-Pohjanmaa, Pirkanmaa ja Kanta-Häme)

Aiemmat työpaikat ja tehtävät
Olen ollut Nordealla 16 vuotta erilaisissa yritysliiketoiminnan tehtävissä, mm. asiakasvastuullisena
Suomessa ja Lontoossa, liiketoiminnan kehitystehtävissä, business controllerina ja ylimmän johdon
esikuntapäällikkönä Helsingissä

Koulutus

Kaksi vuotta opintoja Tampereen teknillisessa korkeakoulussa (teollisuustalous) 99-01, Tampereen
yliopisto KTM 2005, liikkeenjohdon koulutuksia Helsingin kauppakorkeakoulussa ja Oxfordin Saïd
Business Schoolissa, HHJ-koulutus, meriarkeologian perusteet 2012

Yrittäjäkokemus
Toimin hallituksen jäsenenä ja sijoittajana kahdessa pk-yrityksessä, tapaan myös säännöllisesti
yrittäjiä ja heidän erilaisia sidosryhmiään hoitaessani asiakassuhteita Nordealla

Kerro vapaasti itsestäsi
Olen 41-v pitkän linjan pankkilainen, ja sitä kautta ollut mukana useissa vaativissa rooleissa
Nordealla. Vapaa-ajalla harrastan sukellusta (myös tekniikkasukellus ja kouluttaminen), veneilyä,
golfia, metsästystä, eräilyä sekä meriarkeologiaa. Lisäksi kouluttaudun ja kehitän itseäni aktiivisesti,
jotta osaamistasoni pysyy korkealla ja että haastan itseäni muuttuvassa maailmassa.

Lähden mentoriksi, koska:
Lähden mentoriksi, koska pystyn tarjoamaan monipuolisen katsauksen pankkialaan, moneen
erilaiseen toimialaan, yrittäjyyteen, kouluttautumiseen sekä itsensä kehittämisee n. Olen toiminut
aiemmin niin mentori- kuin mentoroitava -rooleissa työurallani, ja pystyn toimimaan tehokkaana
sparraajana mentoroitavan matkalla, myös varsinaisen ohjelman jälkeenkin.

Mentorina voin tarjota opiskelijalle:
Monipuolisen näkemyksen ammatilliseen ja henkilökohtaiseen kehittymiseen, silmiä avaavia
keskusteluita sekä näkökulmia erilaisiin työroolehin (esimiestyö, vaativa asiantuntijuus, ylimmän
johdon agenda, jne.)

Terveiset aktorille
Hienoa, että hakeudut mentoroitavaksi! Omien ajatusten jalostaminen ja vanhojen uskomusten
laittaminen uuteen valoon vie sinua oikeaan suuntaan niin työ- kuin siviilielämässä. Hyvä mentori
auttaa sinua etsimään oikeita ratkaisuja ja ennakoimaan erilaisia käänteitä ja valintoja, joita tulet
kohtaamaan nyt ja tulevien vuosien aikana. Minulla ei ole rajoitteita mistä osa-alueista haluat
keskustella ja mihin tarvitset näkemystä - taivas on rajana meidän kahdenvälisissä keskusteluissa.
Vaikka mentorointi tullaan tekemään sinun ehdoillasi ja ehdottamallasi agendalla, tuon sinulle
mentoroinnin alkuun ja loppuun mielenkiintoisen haasteen.

Toiveita aktorista (esim. pääaine, ominaisuudet)
Toivon seuraavia asioita mentoroitavalta: panostat täysillä itsesi kehittämiseen (vaikka et tiedä vielä
suuntaa), sekä tuot minulle uusia näkökulmia, jolloin voin itse kehittyä johtajana, ihmisenä sekä
mentorina. En päästä sinua liian helpolla, ja sinun pitää olla vaativa myös minua kohtaan, jotta saat
parhaan hyödyn keskusteluistamme. :-)

Nimi
Kirsi Vine-Haaparinne

LinkedIn-profiili
http://linkedin.com/in/kirsi-vine-haaparinne-06642214

Missä kaupung(e)issa voit osallistua mentorointitapaamisiin?
Helsinki, Tampere

Tehtävä/asema
Yksityispankkiiri, yrittäjä, sijoittaja, hallitusjäsen

Yritys
Taaleri Oyj, Bodypioneer Oy

Kuvaus nykyisistä työtehtävistä
Yksityispankkiiri, hallitusjäsen, yrittäjä

Aiemmat työpaikat ja tehtävät
Mandatum Yksityispankki/Sijoituspäällikkö, Solepex Oy/ceo, H+H Siporex Oy/Markkinointipäällikkö,
joryn jäsen, Rubinstein Consulting Oy/konsultti

Koulutus
KTM

Yrittäjäkokemus
Yrittäjäomistaja (lähes koko työuran)

Kerro vapaasti itsestäsi
Lähden mentoriksi, koska:
Haluan edistää nuorten mahdollisuuksia ja osaamista työelämässä sekä auttaa oivaltamaan miten
yhdistää perhe&ura sekä löytää omat vahvuudet ja merkityksellisyyttä työstä.

Mentorina voin tarjota opiskelijalle:
Oppia yrittäjyydestä, myynnistä, finanssialasta, yritystoiminnan perustamisesta sekä oivalluksia
omista vahvuuksista ja niiden hyödyntämisestä. Lisäksi voin verkostoni kautta avata ovia laajalti.

Terveiset aktorille
Oma kokemukseni on, että jokaisen menestyvän uran takana on vähintään yksi läheinen
mentori/coach. Itselläni on ollut omata kaksi tällaista ihmistä.

Toiveita aktorista (esim. pääaine, ominaisuudet)
Kaikki käy 😊

Nimi
Terhi Vaalavuo

LinkedIn-profiili
http://linkedin.com/in/terhivaalavuo

Missä kaupung(e)issa voit osallistua mentorointitapaamisiin?
Helsinki

Tehtävä/asema
Head of Digital

Yritys
SOK

Kuvaus nykyisistä työtehtävistä
Digitaalisen markkinoinnin johtaminen ja kehittäminen

Aiemmat työpaikat ja tehtävät
Sanoma

Koulutus
KTM

Yrittäjäkokemus
Kerro vapaasti itsestäsi
Kiinnostavassa työpaikassa brändi- ja digitaalisen markkinoinnin alalla työskennellyt ja
työskentelevä kahden urheilevan pojan urheilullinen vanhempi.

Lähden mentoriksi, koska:
Koen, että kokemuksellani voisin auttaa opiskelijoita. Myös uudet haasteet ja mahdollisuudet
kiinnostavat aina. Lisäksi haluan jakaa kokemustani ja oppia ehkä itse samalla jotain uutta
keskusteluiden myötä.

Mentorina voin tarjota opiskelijalle:
Pitkän kokemuksen brändi- ja digitaalisesta markkinoinnista; tällä hetkellä työskentelystä kaupan
alalla ja aikaisemmin mediatoimialalta. Herään edelleen joka aamu yhtä innoissani lähteäkseni
töihin.

Terveiset aktorille
Pyrin auttamaan sinua omien tavoitteittesi kirkastamnisessa.

Toiveita aktorista (esim. pääaine, ominaisuudet)

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.

Nimi
Jyrki Lehtiniemi

LinkedIn-profiili
https://www.linkedin.com/in/jyrki-lehtiniemi/

Missä kaupung(e)issa voit osallistua mentorointitapaamisiin?
Tampere

Tehtävä/asema
Talouspäällikkö

Yritys
Oy Johnson Metall Ab

Kuvaus nykyisistä työtehtävistä
Kokonaisvastuu yrityksen taloushallinnosta ja sen kehittämisestä, talousosaston esimies.

Aiemmat työpaikat ja tehtävät
TT Gaskets/Talouspäällikkö, Suomen Kerta/Business controller/Duni & Havi/Controller

Koulutus
KTM/laskentatoimi

Yrittäjäkokemus
N/A

Kerro vapaasti itsestäsi
Olen 44 -vuotias tamperelainen ekonomi ja työskennellyt 18 vuotta laskentatoimen tehtävissä ja
esimiehenä useammassa yrityksessä, perheyrityksestä kansainväliseen konserniin. Toivon voivani
kehittää itseäni edelleen sekä tietojen että taitojen osalta (etenkin esimiesosaaminen) ja kehittää
myös organisaatiota, jossa olen töissä. Luonteeltani olen utelias ja kiinnostunut monista asioista,
niin työelämässä, kuin vapaa-ajallakin. Olen myös ystävällinen ja auttavainen, tulen useimpien
ihmisten kanssa hyvin toimeen. Harrastan mm. koripalloa, golfia, lenkkeilyä, kalastusta, retkeilyä,
kuorolaulua. Mökkeily on tärkeä henkireikä arjen kiireessä.

Lähden mentoriksi, koska:

Olen ollut mentorina kahdesti aiemminkin ja uskon, että se on antoisampaa kerta toisensa jälkeen.
Aiemmasta kokemuksesta pystyy ammentamaan seuraavaan kertaan ja uskon, että tällöin
projektista on mahdollista saada enemmän irti sekä aktorin että mentorin näkökulmasta.
Suurimman ilon tuottaa itselle se, jos aidosti pystyy auttamaan jollakin tavalla aktoria.

Mentorina voin tarjota opiskelijalle:
Mentorina voin tarjota aktorille kokemusta ja näkemystä työelämästä ja siinä pärjäämisestä sekä
auttaa laajentamaan aktorin omia ajatuksia ja näkökulmia tulevaisuuden suunnitelmista. Voin auttaa
myös opiskeluun liittyvissä asioissa mm. sopivien valintojen tekemisen pohdinnassa.

Terveiset aktorille
Mentorointiprojektista kannattaa ottaa hyöty irti mm. kysymällä kaikkea mahdollista mentorilta,
koska hän on sitä varten.

Toiveita aktorista (esim. pääaine, ominaisuudet)
N/A

Nimi
Saara Unnanlahti

LinkedIn-profiili
http://linkedin.com/in/saaraunnanlahti

Missä kaupung(e)issa voit osallistua mentorointitapaamisiin?
Tampere

Tehtävä/asema
Asiakasvastuullinen johtaja Nordeassa, hallituksen jäsen Mothers in Business Ry:ssä

Yritys
Nordea

Kuvaus nykyisistä työtehtävistä
Toimin yritysasiakkaiden parissa asiakasvastuullisena johtajana.

Aiemmat työpaikat ja tehtävät
Olen työskennellyt noin 12 vuotta Nordeassa sekä henkilöasiakkaiden parissa että yritysasiakkaiden
parissa. Lisäksi minulla on työkokemusta monilta muilta aloilta vaihdellen apteekista retailiin.

Koulutus
KTM yritysoikeus ja -talous Itä-Suomen Yliopistosta BBA Tampereen Ammattikorkeakoulusta AmO
pätevyys (ammatillinen opettajakoulutus)

Yrittäjäkokemus
-

Kerro vapaasti itsestäsi
Moi! Työskentelen Nordeassa Hämeen yrityspankissa yritysasiakkaiden asiakasvastuullisena
johtajana. Olen koulutukseltani KTM (yritysoikeus ja -talous), BBA ja lisäksi minulla on ammatillisen
opettajan pätevyys. Toimin myös hallituksen jäsenenä Mothers in Business Ry:ssä.

Lähden mentoriksi, koska:
Haluaisin sparrailla erilaisista aiheista opiskelijan kanssa vaihdellen työnhausta omien vahvuuksien
tunnistamiseen ja uran ja perheen yhteensovittamiseen.

Mentorina voin tarjota opiskelijalle:
Monipuolista tukea ja sparrausta

Terveiset aktorille
Hei! Todella hienoa lähteä yhteiselle mentorointipolulle! Toivon että olet ehtinyt pohtimaan mitä
tavoitteita sinulla on tälle yhteiselle ajallemme kun tapaamme.

Toiveita aktorista (esim. pääaine, ominaisuudet)
-

Nimi
Mira Silvonen

LinkedIn-profiili
https://www.linkedin.com/in/mirasilvonen/

Missä kaupung(e)issa voit osallistua mentorointitapaamisiin?
Helsinki, Espoo, Vantaa (coachaus ja mentorointi toimii erittäin hyvin myös etänä)

Tehtävä/asema
Yrittäjä, toimitusjohtaja, työyhteisövalmentaja, Coach

Yritys
Coaching LAB, Life Coach Academy, Silvonen Consulting Oy

Kuvaus nykyisistä työtehtävistä
Sparraan työyhteisöjä parempaan yhteistyöhön, mentoroin johtajia, uravalmennenan yksilöitä ja
koulutan Coaching-taitoja

Aiemmat työpaikat ja tehtävät

maajohtaja STS Kielimatkat, markkinointipäällikkö Reader´s Digest Suomi

Koulutus
LCA Life Coach sekä LCA Tiimivalmentaja, Aalto University - School of Business (pääaine
markkinointi, sivuaineet viestintä ja englanti)

Yrittäjäkokemus
Oma yritys Silvonen Consulting Oy (heinäkuusta 2019) mutta olen aina tehnyt töitä "yrittäjämäisellä
otteella"

Kerro vapaasti itsestäsi
Olen kuluttajamarkkinoinnin ja -myynnin ammattilainen. Itse oppinut B2B myyjä. Olen ollut se
maailman vaativin alainen, ja surkein ever esimies. Johtajana massiivisia haasteita kohdannut
"tuloskone" ja myös somessa ryvettynyt. Vuosien kokemuksella ymmärrän itsetuntemuksen,
empatian, vuorovaikutustaitojen ja ratkaisukeskeisyyden merkityksen menestystekijänä. Siirrän tätä
ymmärrystä, oivallusta ja taitoa työyhteisöihin työyhteisövalmentajana. Missioni on oivalluttaa ja
auttaa ihmisiä voimaan paremmin niin vapaa-ajalla kuin työyhteisöissä ja yrityksiä saavuttamaan
tuloksia. Kaikessa toiminnassani näkyy ydinarvoni aitous, vapaus, tulos ja aina lisäarvoa asiakkaalle.

Lähden mentoriksi, koska:
Haluan auttaa

Mentorina voin tarjota opiskelijalle:
Kokemusta, tietoa, vinkkejä ja kuuntelijan coachaavalla otteella

Terveiset aktorille
Hienoa päästä jakamaan ajatuksia : )

Toiveita aktorista (esim. pääaine, ominaisuudet)
Pääaineena mieluiten Johtaminen

Nimi
Niina Mikolanniemi

LinkedIn-profiili
https://www.linkedin.com/in/niinamikolanniemi/

Missä kaupung€issa voit osallistua mentorointitapaamisiin?
Helsinki

Tehtävä/asema
asiantuntija, myyjä

Yritys
Joukon Voima

Kuvaus nykyisistä työtehtävistä
liiketoiminnan kehittäminen, myynti, joukkorahoituskampanjat

Aiemmat työpaikat ja tehtävät
Plan International Suomi – yrityskumppanuudet, kumppanuuksien kehittäminen, asiakashankinta,
yritysvastuun vaikuttamistyö, kehitysyhteistyöprojektien hallinta

Koulutus
KTM

Yrittäjäkokemus
pienen yrityksen toimitusjohtaja

Kerro vapaasti itsestäsi
Minulla on 10 vuotta työkokemusta yritysvastuun, myynnin ja liiketoiminnan kehittämisen parissa.
Työurallani punainen lanka on ollut vaikuttaa yritysten liiketoiminnan vastuullisuuteen ja tarjota
ratkaisuja vaikuttaa kestävämpään liiketoimintaan. Innostun yhteisistä tavoitteista, ja haluan
rakentaa siltoja eri toimijoiden ja ihmisten välillä.

Lähden mentoriksi, koska:
Muistan kuinka arvokkaita oma mentorointikokemus toi itselleni opintojen loppuvaiheessa, ja koska
haluan auttaa hahmottamaan itselle sopivaa työpolkua yritysvastuusta ja kestävästä
liiketoiminnasta kiinnostuneille.

Mentorina voin tarjota opiskelijalle:
Näkökulmia, oman uratarinan, kontakteja mielenkiintoisiin ihmisiin.

Terveiset aktorille
Mukava päästä tutustumaan!

Toiveita aktorista (esim. pääaine, ominaisuudet)

Nimi
Riikka Uimonen

LinkedIn-profiili
https://www.linkedin.com/in/riikkauimonen/

Missä kaupung(e)issa voit osallistua mentorointitapaamisiin?

Helsinki

Tehtävä/asema
Johtava konsultti

Yritys
Accenture Oy

Kuvaus nykyisistä työtehtävistä
Johtavana konsulttina ja liiketoiminnallisen ketteryyden sekä muutosanalytiikan erityisasiantuntija
autan asiakasyrityksiämme rakentamaan kestävää ja uudistumiskykyistä liiketoimintaa Suomessa ja
muualla Pohjoismaissa. Olen tehtävissäni keskittynyt finanssialaan, ja omaan laajasti kokemusta
johtamisen ja organisaatioiden kehittämisestä, kompleksien muutoshakkeiden johtamisesta sekä
liiketoiminnan strategisesta uudistamisesta. Asiakastyöni ohella toimin vastuutehtävissä
Accenturen oman liiketoiminnan uudistamisessa ja konsultointiliiketoiminnan kasvattamisessa,
kouluttajana ja mentorina, vaikuttajana sekä väitöskirjatutkijana.

Aiemmat työpaikat ja tehtävät
Olen hypännyt konsulttitehtäviin jo maisteriopintojeni aikana. Finanssialan työhistoriaa minulla on
kertynyt parin vuoden verran Nordeassa työskennellessäni neuvontapalveluissa opiskelujen ohella.
Intohimoa liikuntaan ja osaamisen kehittämiseen olen toteuttanut myös tanssi- ja liikuntaohjaajana.

Koulutus
KTM

Yrittäjäkokemus
-

Kerro vapaasti itsestäsi
Olen utelias optimisti, jonka sydän sykkii kehittämiselle ja kehittymiselle. Elän vauhdikkaasti
intohimolla, ja arkeeni kuuluu merkityksellisen työn lisäksi paljon ystäviä ja liikuntaa. Nautiskelen
kirjoja sekä lukien että kuunnellen – hyvät kirjavinkit ovat aina tervetulleita toiveiden lukutynnyriini!
Hyvä kannattaa aina laittaa kiertoon, ja minulle tärkeitä arvoja ovat kestävyys, inklusiivisuus ja
välittäminen.

Lähden mentoriksi, koska:
Uskon uusien näkökulmien ja reflektoivan keskustelun kasvattavaan voimaan. Mentorointi on mieltä
avartava matka mentorointisuhteen molemmille osapuolille, ja mikä olisikaan pare mpi tapa tutustua,
käydä merkityksellisiä keskusteluja ja oppia uutta kuin mentorointi. Uskon, että kokemuksistani ja
verkostoistani on hyötyä työuran alkumetreillä kulkevalle boomarille. Olen itse löytänyt tieni
vauhdikkaasti eteenpäin inspiroivissa töissä, ja haluan siksi tarjota tukeni merkityksellisen
tekemisen nopeasti löytämiseksi.

Mentorina voin tarjota opiskelijalle:
Avoimen ja rehellisen keskustelukumppanin, joka on sitoutunut ja innostunut tukemaan tavoitteiden
saavuttamista. Näen itseni sparraajana ja mahdollistajana, ja tarjoan näin onnistumiseni,

oppimiskokemukseni sekä verkostoni rohkealle mentorointimatkaiselle tueksi. Uskon, että voin
auttaa opiskelijaa näkemään, luomaan ja tarttumaan mahdollisuuksiin, jotka vievät työuralla
merkitykselliseen suuntaan.

Terveiset aktorille
Uteliaana ja avoimin mielin matkaan! Mentoroinnista saat parhaan kokemuksen, kun olet avoin
tavoitteistasi tai mikäli niitä ei vielä ole, niin heittäydy keskusteluun – kyllä mentorisi tukee
mahdollisuuksien ja sen ”oman jutun” löytämisessä. Ole sitoutunut ja varaudu reflektointiin sekä
haastamiseen, sillä ne ovat avaimia oppimiseen ja kehittymiseen. Hauskoja, inspiroivia ja innostavia
hetkiä projektiin! :-)

Toiveita aktorista (esim. pääaine, ominaisuudet)
Pääaineella ei ole minulle mentorina merkitystä. Toivon, että aktorini on motivoitunut ja sitoutunut
yhteiseen aikaamme sekä pohtinut jo ennakkoon mentorointiprojektin henkilökohtaisia tavoitteita ja
itseään erityisesti askarruttavia kysymyksiä. Muutoin toivon avointa asennetta ja rohkeutta!

Nimi
Juha Sihvonen

LinkedIn-profiili
https://www.linkedin.com/in/juhasihvonen/

Missä kaupung(e)issa voit osallistua mentorointitapaamisiin?
Pk-seutu, Tampere, Lahti

Tehtävä/asema
Johtaja, koulutuspalvelut

Yritys
Suomen Taloushallintoliitto ry

Kuvaus nykyisistä työtehtävistä
Taloushallinnon ammattilaisten ja alan yritysten osaamisen kehittäminen

Aiemmat työpaikat ja tehtävät
Johtaja, CFO, palvelut, Administer Oy, Talous- ja hallintojohtaja, Sovelto Oyj, Business Controller,
Edita Oyj

Koulutus
KTM (laskentatoimi), HK (finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi), HHJ

Yrittäjäkokemus

Osakkaana useissa yrityksissä

Kerro vapaasti itsestäsi
Olen nykyisessä tehtävässäni näköalapaikalla taloushallinnon toimialaan ja alan yrityksiin. Pitkä
työhistoria talousjohtajana ja controller-tehtävissä.

Lähden mentoriksi, koska:
Haluan kehittää mentorointiosaamistani & tutustua alan tuleviin kykyihin. Saan juuri päätökseen
Suomen Ekonomien mentoriohjelman, jossa toimin mentorina uran alkupäässä olevalle
talousjohtajalle.

Mentorina voin tarjota opiskelijalle:
Talousjohdon ja osaamisen kehittämisen kokemusta, taloushallintoalan vahvaa toimialaosaamista
ja kontakteja

Terveiset aktorille
Toiveita aktorista (esim. pääaine, ominaisuudet)
Taloushallinnon alalle tähtäävä, esim. talousjohdon tehtävistä tai tilitoimistoliiketoiminnasta
kiinnostunut.

Nimi
Tiina Kaijalainen

LinkedIn-profiili
www.linkedin.com/in/tiina-kaijalainen

Missä kaupung(e)issa voit osallistua mentorointitapaamisiin?
Helsinki

Tehtävä/asema
Operational Risk & Internal Control Leader 16.2.2020 asti ja tämän jälkeen Controller

Yritys
Santander Consumer Finance Oy 16.2.2020 asti ja tämän jälkeen Garantia Oy

Kuvaus nykyisistä työtehtävistä
Vastaan Santanderilla Suomen operatiivisesta riskienhallinnasta, liiketoiminnan
jatkuvuussuunnittelusta ja sisäisestä valvonnasta toisen puolustuslinjan näkökulmasta.
Työtehtäviinii kuuluu näiden osa-alueiden suunnittelu, implementointi ja kehitys sekä ensimmäisen
puolustuslinjan tukeminen, haastaminen ja validointi. Vedän lisäksi erilaisia non -financial risk

työryhmiä/komiteoita yrityksen johdolle. Tulen siirtymään uuteen yhtiöön 17.2.2020 alkaen ja toimin
Garantialla tämän jälkeen controllerina taloushallinnossa ja riskienhallinnassa.

Aiemmat työpaikat ja tehtävät
LähiTapiola - Sijoituslaskennan asiantuntija Toimin muutaman vuoden LähiTapiolassa ryhmän
riskienhallinnassa sijoituslaskennan asiantuntijana. Tehtäviini kuulu mm. Solvenssi II
sijoitusraportointiprojektin vetäminen sijoituslaskentatiimissä, arvopaperien osakirjanpitoa sekä
sisäistä ja ulkoista raportointia. OP Pohjola - Korvauskäsittelijä Toimin OP:lla pari kesää
lakisääteisten työtapaturmavakuutusten yrityskorvauspalvelussa korvauskäsittelijänä
työeläketiimissä. Brenntag Nordic Oy ja Amplit Oy - Taloushallinnon assistentti Toimin Brenntagilla
ja Amplitilla pari kesää taloushallinnon assistenttina tehden mm. merkintöjä, SAP-tietojen päivityksiä
ja myynnin tukemista.

Koulutus
Kauppatieteiden maisteri, Tampereen yliopisto Pääaine: vakuutustiede ja riskienhallinta Sivuaineet:
Yritysjuridiikka ja vero-oikeus, International Business ja laskentatoimi

Yrittäjäkokemus
Olen toiminut 4 vuotta perheyrityksemme (Amplit Oy) hallituksessa.

Kerro vapaasti itsestäsi
Olen päämäärätietoinen finanssialalla viihtyvä entinen vaksu, joka haluaa tehdä asioita, joilla on
merkitystä. Olen halunnut kerätä työkokemusta erilaisilta finanssialan toimijoilta ja kartuttaa tätä
kautta osaamistani monialaisesti. Olen uraorientoitunut, mutta osaan nauttia myös vapaa -ajasta
ystävien ja perheen kesken. Vapaa-ajalla nautin lenkkeilystä, laskettelusta, golfista ja lukemisesta.
Olen toiminut aiemmin vakuutustieteen ainejärjestö Tariffi Ry:n puheenjohtajana, talousvastaavana
ja varapuheenjohtajana ja nykyään toimin Amplit Oy:n hallituksessa. Kävin myös vaihdossa 2013
Nanchangissa Kiinassa, mikä oli mieletön kokemus. Pääsin Santanderilla Stanfordin yliopiston
järjestämään projektiin, jossa sain oppia uusia työkaluja ja metodeja pankkitoiminnan
kehittämiseen.

Lähden mentoriksi, koska:
Minua pyydettiin mukaan ja tämän jälkeen tutkin asiaa tarkemmin (keskustelin mm. vanhojen
opiskelukavereideni kanssa asiasta).

Mentorina voin tarjota opiskelijalle:
Pystyn tarjoamaan opiskelijoille näkymystä, millaista on työskennellä erilaisilla finanssialan
toimijoilla erilaisissa tehtävissä aina korvauskäsittelystä leader-tason tehtäviin asti. Pystyn myös
kertomaan millaista on työskennellä yhdessä Euroopan suurimmista pankeista, millaista on toimia
kansainvälisissä tiimeissä ja millaista on matkustaa töiden vuoksi. Pystyn auttaa suunnittelemaan
urapolkua erityisesti riskienhallinnan tehtävissä.

Terveiset aktorille
Hei aktori! Jos kaipaat mentorointiapua erityisesti finanssialalla tai riskienhallinnan parissa, täällä
olisi tarjolla auttava mentori. Pystyn antamaan näkemystä millaisia urapoluja finanssialalla on
tarjolla ja millaisia erilaiset riskienhallinnan tehtävät ovat.

Toiveita aktorista (esim. pääaine, ominaisuudet)
Mielellään finanssialasta ja/tai riskienhallinnasta kiinnostunut henkilö

Nimi
Sari Suomalainen

LinkedIn-profiili
Missä kaupung(e)issa voit osallistua mentorointitapaamisiin?
Tampere

Tehtävä/asema
People Consultant

Yritys
Nordea Pankki Oyj

Kuvaus nykyisistä työtehtävistä
Erilaiset HR tehtävät. Leadership Support sisältäen haastavat henkilöstötilanteet, tuki ytneuvotteluissa, esimiesten valmentaminen, coaching, sparrailu. Rekrytoinnit.

Aiemmat työpaikat ja tehtävät
Olen työskennellyt Nordeassa eri tehtävissä. Asiakaspalvelu, valmentaminen, johtaminen.

Koulutus
Yo-merkonomi

Yrittäjäkokemus
Omaa yrittäjäkokemusta ei ole, mutta olen kasvanut yrittäjäperheessä, mieheni on ollut yrittäjä ja
ystäväpiiriissä on paljon yrittäjiä.

Kerro vapaasti itsestäsi
Olen 60-vuotias ihmisistä ja heidän hyvinvoinnistaan kiinnostunut rahoitusalan ammattilainen.
Minulla kaksi omaa aikuista lasta, uusperheeseemme kuuluu mieheni ja hänen neljä lastaan.
Harrastan liikuntaa ja pienen koirani kanssa ulkoilua, luen paljon, vietän aikaa ystävieni kanssa,.
Lempimaani on Italia ja rakasta italialaista ruokaa. Olen avoin ja myös työni on minulle erittäin
tärkeä osa elämääni.

Lähden mentoriksi, koska:
Haluan tukea nuoria heidän elämässään, opiskeluissa ja auttaa mahdollistamaan työelämään
kohdistuvia unelmia.

Mentorina voin tarjota opiskelijalle:
Voin pitkän kokemukseni työelämästä ja elämästä. Olen toiminut rahoitusalalla monissa eri
tehtävissä ja johtamis- ja HR tehtävissä tukenut henkilöitä urapoluilla.

Terveiset aktorille
Olen valmis olemaan sinulle läsnä ja jakamaan kaiken kokemukseni sinulle.

Toiveita aktorista (esim. pääaine, ominaisuudet)
Kauppatieteet, johtaminen

Nimi
Marko Airama

LinkedIn-profiili
https://www.linkedin.com/in/marko-airamaa-6893865/

Missä kaupung(e)issa voit osallistua mentorointitapaamisiin?
Pääkaupunkiseutu

Tehtävä/asema
myyntijohtaja, kauppakanava

Yritys
Hartwall

Kuvaus nykyisistä työtehtävistä
vastaan päivittäistavarakaupan myynnistä. Organisaation koko 83 henkeä. Johtoryhmän jäsen
vuodesta 2011

Aiemmat työpaikat ja tehtävät
British American Tobacco, erilaisia myynnin ja markkinoinnin rooleja Nordicissa, Sveitsiss ä ja
Serbiassa. Mars Finland, markkinointijohtaja

Koulutus
KTM, helsingin Kauppakorkeakoulu

Yrittäjäkokemus
Kerro vapaasti itsestäsi
laaja-alainen osaaminen FMCG toimialasta.

Lähden mentoriksi, koska:

Haluan oppia myös itse miten nuoremmat sukupolvet asioista, työelämästä ja tulevaisuudesta
ajattelevat. Uskon, että minulla on annettavaa työelämään siirtyville innokkaille kauppatieteili jöille
työelämän vaatimuksista.

Mentorina voin tarjota opiskelijalle:
laajan kansainvälisen kokemukseni.

Terveiset aktorille
avoimin mielin liikkeelle

Toiveita aktorista (esim. pääaine, ominaisuudet)
kaikki käy :)

Nimi
Juuso Kiiveri

LinkedIn-profiili
https://www.linkedin.com/in/juuso-kiiveri-08009835/

Missä kaupung(e)issa voit osallistua mentorointitapaamisiin?
Tampere & Helsinki. Mieluiten Tampere

Tehtävä/asema
Toimitusjohtaja

Yritys
Faktucon Oy

Kuvaus nykyisistä työtehtävistä
Yrityksen hallinto & kehittäminen osana toimarin tehtäviä, työkseni teen perinteisen taloushallinnon
lisäksi verosuunnittelua ja yritysjärjestelyitä

Aiemmat työpaikat ja tehtävät
Festum Accounting Oy Asiakkuusjohtaja Gylling Accounting Oy Talouspäällikkö Jarparo Oy
Talousjohtaja

Koulutus
KTM, markkinointi

Yrittäjäkokemus
3 vuotta päätoimisena yrittäjänä. Lisäksi työkseni perustan yrityksiä asiakkaillemme ja toisaalta
myös tehdään yritystoiminnan alasajoja ja yrityskauppoja.

Kerro vapaasti itsestäsi
Entinen aktiiviboomari, jonka ura on vienyt numeroiden pariin vaikka pääaineena olikin markkinointi.
Nyt vaikutan Helsingissä & Tampereella. Touhuan paljon startupien kanssa ja tilitoimistokokemus
antaa laaja-alaisen kuvan useille toimialoille suomalaisessa pk-sektorissa. Työnantajan roolissa
olen toiminut viitisen vuotta, joten myös johtamiskokemusta löytyy.

Lähden mentoriksi, koska:
Jos vaan joku nuori uraohjus kokee saavansa hyötyä juttelusta, niin miksi ei? Toisaalta hauskaa
nähdä samalla, mihin Boomi on kehittynyt.

Mentorina voin tarjota opiskelijalle:
Näkemyksen siitä, mitä hyviä puolia on urassa pk-yrityksissä suurten korporaatioiden sijaan.

Terveiset aktorille
Toiveita aktorista (esim. pääaine, ominaisuudet)
Nykyinen paras osaamiseni liittynee laskentatoimeen & verotukseen, eli näihin lienee ammatillisesti
eniten annettavaa. Toki myös johtaminen on tuttua.

Nimi
Milena Pohjola

LinkedIn-profiili
linkedin.com/in/milenapohjola

Missä kaupung(e)issa voit osallistua mentorointitapaamisiin?
Helsinki

Tehtävä/asema
Asiantuntija

Yritys
Verona Wealth Planning Oy

Kuvaus nykyisistä työtehtävistä
Vakuutusasiamiespalvelut, omistus- ja varallisuusrakennesuunnittelu, veroasiantuntijapalvelut

Aiemmat työpaikat ja tehtävät
Asiakaspalvelu, korvauskäsittely, taloushallinto

Koulutus

KTM, taloustiede

Yrittäjäkokemus
Ei

Kerro vapaasti itsestäsi
Olen työskennellyt Veronalla vajaat neljä vuotta ja päässyt sinä aikana tekemään monipuolisesti
asiantuntijatehtäviä sekä substanssin että myynnin kannalta. Olen määrätietoinen, sosiaalinen ja
empaattinen tyyppi.

Lähden mentoriksi, koska:
Muistan työelämään siirtymisen olleen haastavaa aikaa ja olisi mukavaa, jos pystyisin auttamaan
jotakuta siinä askarruttavissa kysymyksissä.

Mentorina voin tarjota opiskelijalle:
Henkistä tukea elämänvaiheen muutokseen ja konkreettisia vinkkejä esimerkiksi työnhakuun

Terveiset aktorille
Heippa! Hienoa, että sinua kiinnostaa löytää uusia näkökulmia työelämään liittyviin asioihin. Muistan
itse, että minua askarruttivat työelämään siirtymisessä sekä konkreettiset asiat (työnhaku,
asiantuntijaksi kehittyminen) että henkiset asiat (elämänmuutos, itsensä löytäminen työntekijänä).
Sparraan mielelläni tässä elämänvaiheessa ja eniten minusta on varmasti apua, jos sinua kiinnostaa
asiantuntija- tai konsulttityö.

Toiveita aktorista (esim. pääaine, ominaisuudet)
Mikä tahansa pääaine on ok, mutta eniten työkokemukseni painottuu vakuutustieteeseen, verooikeuteen, yritysjuridiikkaan ja taloustieteeseen (rahoitusfokus)

Nimi
Jenny Lehto

LinkedIn-profiili
https://www.linkedin.com/in/jenny-lehto-50a76944/

Missä kaupung(e)issa voit osallistua mentorointitapaamisiin?
Helsinki

Tehtävä/asema
Management Consulting Manager

Yritys
Accenture

Kuvaus nykyisistä työtehtävistä
Teen liikejohdon konsultointia ja olen erikoistunut vahinkovakuutusalan muutoshankkeisiin.
Työtehtäviini kuuluu mielenkiintoisten asiakasprojektien lisäksi myös asiakassuhteiden
rakentaminen ja ylläpitäminen konsultointiliiketoiminnan kasvattamiseksi.

Aiemmat työpaikat ja tehtävät
Opiskeluaikoina olin kesätöissä Pohjantähdellä vakuutusneuvojana.

Koulutus
Kauppatieteiden maisteri pääaineena vakuutustiede.

Yrittäjäkokemus
Kerro vapaasti itsestäsi
Työminäni on hyvin määrätietoinen, utelias ja yhteistyöhaluinen. Nautin haasteista ja
monimutkaisten kokonaisuuksien kanssa työskentelystä. Olen tällä hetkellä kiinnostunut aiheista,
kuten tunneäly johtamisessa, strategian jalkauttamisesta liiketoiminnan kehitykseen ja
liiketoiminnan kasvattamisesta. Vapaa-aikani vietän ystävien, musiikin, salin ja joogan parissa.

Lähden mentoriksi, koska:
Odotan mielenkiintoisia keskusteluita ja uusia näkökulmia. Autan myös mielelläni esimerkiksi
työelämään siirtymiseen, "oman jutun" löytämiseen tai muihin vastaaviin asioihin liittyvien
kysymysten kanssa.

Mentorina voin tarjota opiskelijalle:
Mentorina mielelläni jaan kokemuksiani liikkeenjohdon konsultointi- ja/tai vakuutusalalla
työskentelystä sekä coachaan opiskelijaa häntä kiinnostavissa aiheissa.

Terveiset aktorille
Tervehdys tulevaisuuden menestyjä! Odotan, että tapaamme ja pääsemme keskustelemaan
uratoiveistasi sekä näkemyksistäsi ajankohtaisista aiheista. Terkuin, Jenny

Toiveita aktorista (esim. pääaine, ominaisuudet)
Pian valmistuva opiskelija, joka kaipaa mentorointia oman uran aloittamisesta

Nimi
Olli Kärkkäinen

LinkedIn-profiili
https://fi.linkedin.com/in/olli-kärkkäinen

Missä kaupung(e)issa voit osallistua mentorointitapaamisiin?

Helsinki

Tehtävä/asema
Johtava erityisasiantuntija

Yritys
Valtiovarainministeriö

Kuvaus nykyisistä työtehtävistä
Talouspolitiikan vaikutusarviointi ja tietopohjaisen päätöksenteon tukeminen

Aiemmat työpaikat ja tehtävät
Yksityistalouden ekonomisti, Nordea Tutkija, Eduskunta

Koulutus
KTM (taloustiede), taloustieteen jatko-opintoja

Yrittäjäkokemus
Kerro vapaasti itsestäsi
Olen 37-vuotias taloustieteen ja talouspolitiikan ammattilainen. Olen työurallani toiminut
ekonomistina sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Urallani olen tehnyt töitä talouspolitiikan
vaikutusarvioinnin ja talouden ennustamisen & kansantajuistamisen parissa. Olen myös hyödyntänyt
aktiivisesti sosiaalista mediaa (mm. Twitter & blogit) omalla urallani.

Lähden mentoriksi, koska:
Koen että minulla olisi mentorina annettavaa uravaihtoehtoja pohtiville kauppatieteilijöil le. Olen
tehnyt ekonomistin töitä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla ja siksi minulla on kokemusta
molempien hyvistä ja huonoista puolista.

Mentorina voin tarjota opiskelijalle:
Kokemuksia työurasta taloustieteen asiantuntijana julkisella/yksityisellä sektorilla Kokemuksia ja
ohjeita siitä miten sosiaalista mediaa voi hyödyntää oman asiantuntijaroolin rakentamisessa.

Terveiset aktorille
Toiveita aktorista (esim. pääaine, ominaisuudet)
Eniten minulla olisi annettavaa taloustieteen parissa uraa suunnitteleville ja/tai sosiaalisen median
hyödyntämisestä ”henkilöbrändäyksessä” kiinnostuneille opiskelijoille.

Nimi
Hanna Rantala

LinkedIn-profiili
https://www.linkedin.com/in/hanna-rantala-16353089

Missä kaupung(e)issa voit osallistua mentorointitapaamisiin?
Tampere

Tehtävä/asema
Veroasiantuntijana/ asiakaspäällikkö

Yritys
TW-laskentapalvelut

Kuvaus nykyisistä työtehtävistä
Olen pienen/ keskisuuren taloushallintotalon ainoa vero-asintuntija. Saan työskennellä verooikeuden (kaikki verolajit), yritysjuridiikan, maakaaren parissa.

Aiemmat työpaikat ja tehtävät
Tenho Kemppainen Oy - controller, Verohallinto - verosihteeri, asiantuntija, ylitarkastaja

Koulutus
Kauppatieteiden maisteri (vero-oikeus)

Yrittäjäkokemus
Kummatkin vanhemmat yrittäjiä, itsellä ei kokemusta, mutta olen nähnyt sitä arkea aika paljon

Kerro vapaasti itsestäsi
Minulla on lapsi, mies, kissa ja omakotitalo. Elän parhaillaan ruuhkavuosia.

Lähden mentoriksi, koska:
Olisin varmaan hyödyksi mentorina. Periaatteessa minulla on perinteinen vero-oikeuden opiskelijan
uratarina, mutta toisaalta en jäänyt Verohallintoon kovin pitkäksi aikaa.

Mentorina voin tarjota opiskelijalle:
Ura vinkkejä, keskusteluja arvonlisäverotuksesta (muutkin verolajit käy, mutta alv on suosikkini)

Terveiset aktorille
Toiveita aktorista (esim. pääaine, ominaisuudet)
Vero-oikeuden tai yritysjuridiikan opiskelija olisi varmaan mielenkiintoisin keskustelukumppani

Nimi
Hanna Kurikko

LinkedIn-profiili
http://linkedin.com/in/hannakurikko

Missä kaupung(e)issa voit osallistua mentorointitapaamisiin?
Tampereella

Tehtävä/asema
Markkinointipäällikkö

Yritys
LähiTapiola Pirkanmaa

Kuvaus nykyisistä työtehtävistä
Vastaan LähiTapiola Pirkanmaan markkinoinnista, johon kuuluu niin digimarkkinointi k uin
perinteisempikin markkinointi sekä erilaiset tapahtumat.

Aiemmat työpaikat ja tehtävät
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva, markkinointisuunnittelija Apuvälinekauppa.fi Oy,
markkinointipäällikkö Vestelli Oy, markkinointi- ja viestintäpäällikkö Asianajotoimisto Applex Oy,
markkinointi- ja palvelupäällikkö

Koulutus
Kauppatieteiden maisteri

Yrittäjäkokemus
En ole toiminut yrittäjänä, mutta lähes kaikissa työpaikoissa on odotettu hyvin yrittäjämäistä
työotetta. Yrittäjyys on tullut tutuksi erityisesti asianajotoimistossa, jossa asiakkaina olivat
pelkästään yritykset.

Kerro vapaasti itsestäsi
Olen valmistunut Tampereen johtamiskorkeakoulusta KTM:ksi vuonna 2012. Olen tehnyt
monenlaista markkinointia (B2B, B2C), ulkoista ja sisäistä viestintää sekä järjestänyt e rilaisia
tapahtumia onnistuneesti. Olen onnistunut kasvattamaan liidien määrää myyntiputkessa ja
lisäämään näkyvyyttä eri medioissa perinteisistä kanavista someen. SEO‐projektien suunnittelu,
koordinointi ja johtaminen on tuttua. Minusta on kasvanut myös valistunut markkinoinnin
palveluiden ostaja. Lisäksi olen verkostoitunut aktiivisesti ja pidän sitä tärkeänä osana
markkinoinnin työkenttää. Olisi hienoa päästä jakamaan mm. näitä kokemuksia ja oppeja sekä
vastavuoroisesti olen varma, että mentoroivalta saa myös hyviä uusia näkökulmia. Työkaverit ja
tuttavat kuvailevat minua positiiviseksi, ihmisläheiseksi kannustajaksi, joka osaa olla myös jämäkkä
ja jonka sanaan voi aina luottaa.

Lähden mentoriksi, koska:

Minua kysyttiin jo viime vuonna mukaan, mutta työhaasteiden vuoksi en uskaltanut lupautua. Nyt
olisi kaikin puolin oikea hetki ja uskon, että minulla olisi annettavaa mentoroitavalle 😊

Mentorina voin tarjota opiskelijalle:
Omia kokemuksia ja näkemyksiä työelämästä, onnistumisista sekä myös kokemuksia tietyistä
karikoista, joita voi välttää.

Terveiset aktorille
Olisi hienoa päästä jakamaan omia kokemuksia ja oppeja sekä vastavuoroisesti oppimaan sinulta!

Toiveita aktorista (esim. pääaine, ominaisuudet)
Varmasti markkinoinnin opiskelijalle minulla olisi eniten annettavaa.

Nimi
Sami Hirvonen

LinkedIn-profiili
https://www.linkedin.com/in/samihirvonen/

Missä kaupung(e)issa voit osallistua mentorointitapaamisiin?
Helsinki, Espoo ja Vantaa

Tehtävä/asema
Liiketoimintajohtaja

Yritys
Rekryfactory Oy

Kuvaus nykyisistä työtehtävistä
Aloittavassa yrityksessä ei ole sellaista tekemistä mitä en tekisi, myynti, järjestelmät, ke hitys,
markkinointi, rekrytointi etc.

Aiemmat työpaikat ja tehtävät
VMP Varamiespalvelu - Aluejohtaja, Sanoma Media Finland - Myyntiryhmänpäällikkö, Eniro Finland Myyntiryhmänpäällikkö - Adecco Finland, Yksikön päällikkö

Koulutus
Markkinointi merkonomi

Yrittäjäkokemus
Osakkaana tällä hetkellä

Kerro vapaasti itsestäsi
Keskittymällä asioihin mihin itse voit vaikuttaa, ei jää jossiteltavaa. Ihmisten johtaminen ja myynti
ehdoton intohimo.

Lähden mentoriksi, koska:
Kokemusta ja näkemystä hyvin moninaisista tilanteista, mikäs sen mukavampaa jos saa jaettua
omaa osaamista. Kaikkien ei kannata tehdä samoja virheitä.

Mentorina voin tarjota opiskelijalle:
Ei ole olemassa valmiita yksiselitteisiä vastauksia, parhaimmat ratkaisut syntyy aina oman ajattelun
kautta.

Terveiset aktorille
Työelämä odottaa!

Toiveita aktorista (esim. pääaine, ominaisuudet)
Avoin, realistiset tavoitteet omaava tuleva menestyjä.

Nimi
Anni Anttonen

LinkedIn-profiili
https://www.linkedin.com/in/anni-anttonen-21a4ba35/

Missä kaupung(e)issa voit osallistua mentorointitapaamisiin?
Helsinki

Tehtävä/asema
Country Manager Finland

Yritys
Fitness24seven

Kuvaus nykyisistä työtehtävistä
Vastuu koko Suomen liiketoiminnasta.

Aiemmat työpaikat ja tehtävät
Philip Morris International: B2B sales Fitness24seven Finland Oy: Area Manager Fitness24seven
Finland oy: Head of HR

Koulutus

KTM

Yrittäjäkokemus
Kerro vapaasti itsestäsi
Olen Tampereen yliopistosta valmistunut johtamisen KTM vuosimallia 2013. Olen intohimoinen
urheilija ja sitä kautta päätynytkin unelmatoimialalleni: kuntosalialalle. Nautin siitä, kun saan
työskennellä yritykselle, jonka visioon ja arvoihin voin samaistua: tarjota terveellisiä elämäntapoja
kaikille riippumatta siitä missä asuvat tai millainen tulotaso heillä on. Minulle työn sisällöllä on
merkitystä: haluan, että maanantai on vain päivä muiden joukossa enkä joudu jakamaan somessa
"its monday" memejä. Töihin pitää olla hauska mennä! Työelämässä minua kiinnostaa esimiestyö,
liiketoiminnan kehittäminen, myynnin johtaminen sekä kansainvälisyys. Olen lojaali työntekijä ja
uskon pitkiin uriin. Yhdessäkin yrityksessä pystyy kehittymään ja oppimaan uutta kun on itse
aktiivinen oman uransa suhteen. Älä koskaan odota, että muut luovat uran puolestasi vaan mieti itse
mitä haluat ja tee töitä tämän tavoitteen eteen! Ihmisenä olen rento, hyväntuulinen ja aina pilke
silmäkulmassa. Elämää ei kannata ottaa kauhean vakavasti. Vapaa-ajallani nautin urheilemisesta,
etenkin discotanssista, jonka parissa kilpailin mm-tasolla vielä vuoteen 2019 asti. Tämän lisäksi
käyn kuntosalilla, pelaan tennistä, uin ja surffaan. Nautin myös matkustamisesta ja vieraisiin
kulttuureihin tutustumisesta. Tähän liittyen olenkin innostunut eri kielistä ja opiskelen niitä huvikseni
vapaa-ajallani. Rakastan myös hyvää ruokaa ja viiniä, vaikka ruokaa en osaakaan valmistaa ja
viineistä en todellisuudessa tiedä mitään. Valkoisen ja punaisen kuitenkin erotan toisistaan,
jotenkuten.

Lähden mentoriksi, koska:
Koen, että minulla on tällä hetkellä sen verran kokemusta eri työtehtävistä että pystyn laaja -alaisesti
auttamaan valmistumisen kynnyksellä olevia johtamisen opiskelijoita. Kun itse opiskelin tuntui, että
meillä oli melko huono kuva siitä mitä kaikkea johtamisesta valmistunut KTM voi työkseen tehdä.
Jotenkin esim. laskiksen duunit oli paljon konkreettisempia ja moni vaihtoikin pääainetta, koska
koki, että siten työllistyy paremmin. Haluaisin inspiroida johtamisen opiskelijoita luottamaan omaan
pääaineenseensa ja keskittymään siihen, mitä aidosti haluaa opiskella!

Mentorina voin tarjota opiskelijalle:
Voin tarjota laaja-alaista näkökulmaa esimiestyöhön, työoikeuteen, liiketoiminnan kehittämiseen,
kasvuyrityskessä toimimiseen, kansainvälisen liiketoiminnan kehittämiseen, HR:ään, talouslukujen
tulkitsmiseen and so much more!

Terveiset aktorille
Toivon, että lähdet avoimin mielin mentorointiin ja luodaan yhdessä tavoitteet joita kohti haluat
lähteä kulkemaan. Minun puolestani sinulla ei tarvitse olla edes tavoitteita. Jos vain haluat jonkun,
jonka kanssa sparrata ideoita ja saada "ulkopuolista" näkökulmaa sinua askarruttaneisiin asioihin
niin sekin on ok. Rohkeasti vaan mukaan!

Toiveita aktorista (esim. pääaine, ominaisuudet)
Johtaminen

Nimi
Taru Salo

LinkedIn-profiili
Taru Salo

Missä kaupung€issa voit osallistua mentorointitapaamisiin?
Helsinki, Vantaa

Tehtävä/asema
Henkilöstöjohtaja

Yritys
Destia

Kuvaus nykyisistä työtehtävistä
Henkilöstöjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä 1700 henkeä työllistävässä rakennusliikkeessä.

Aiemmat työpaikat ja tehtävät
Head of HR, Helvat HRD, Componenta

Koulutus
KTM

Yrittäjäkokemus
Kerro vapaasti itsestäsi
Muutos- ja uusitushenkinen henkilöstöjohtaja jonka missiona on lisätä rakkaudellisuutta
työelämään. Uskon arvojohtamiseen sekä siihen että 20-luvun oivallukset liittyvät ihmisyyden
syvempään ymmärtämiseen. Vapaa-ajallani juoksen poluilla ja matkustan mieluiten
vuorimaisemissa.

Lähden mentoriksi, koska:
Uskon että minulla olisi annettavaa kunnianhimoiselle tulevaisuuden HR-staralle ja samalla haluan
itse kuulla viimeisimmät akateemiset tuulet 😊

Mentorina voin tarjota opiskelijalle:
Aikaa, läsnäoloa ja mielenkiintoisia keskusteluja mm. muutosjohtamisesta, stragiaprosesseista ja toteutuksesta, osaamisen kehittämisestä, agile HR:stä, asiakas- ja työntekijäkokemuksen
kehittämisestä, arvojohtamisesta, kulttuurin systemaattisesta kehityksestä, palkitsemisesta,
esimiestyöstä, talent mgn:stä jne

Terveiset aktorille
Tehdään tästä tavoitteellinen ja hyvä oppimisprosessi.

Toiveita aktorista (esim. pääaine, ominaisuudet)

Nimi
Tero Pajunen

LinkedIn-profiili
https://www.linkedin.com/

Missä kaupung(e)issa voit osallistua mentorointitapaamisiin?
Helsinki

Tehtävä/asema
Managing Director

Yritys
Hearts & Science Finland / Omnicom Media Group

Kuvaus nykyisistä työtehtävistä
Vedän toimitusjohtajana Suomessa Hearts & Science nimistä markkinointitoimistoa, joka on osa
kansainvälistä Omnicom Media Groupia.

Aiemmat työpaikat ja tehtävät
Johtotehtävissä eri digi-, media- ja mainostoimistoissa sekä digitaalisen median puolella.
Käytännössä aina markkinoinnin asiantuntijaorganisaatiossa kuitenkin.

Koulutus
Tampereen Yliopisto, markkinointi

Yrittäjäkokemus
Kerro vapaasti itsestäsi
Olen yhden lapsen isä ja kohta 20-vuotta markkinoinnin asiantuntijaorganisaatioissa työskennellyt
entinen Boomi-aktiivi. Olen aina ollut ammatillisesti kiinnostunut markkinoinnin ohella teknologiasta
ja datasta.

Lähden mentoriksi, koska:
Toivon että onnistun auttamaan ihmisiä eteenpäin, uran alku on usein vaikeinta, on myös hyvä
päivittää itseään siitä, mitä markkinoinninn opiskelussa tapahtuu.

Mentorina voin tarjota opiskelijalle:
Vinkkejä oman urapolun hahmottamiseen, vinkkejä markkinointialan arvostamista osaamisista
lähitulevaisuudessa.

Terveiset aktorille
Toiveita aktorista (esim. pääaine, ominaisuudet)
Olisi hyvä jos data, digitaalisuus ja markkinointi olisivat kiinnokstuksen kohteina.

Nimi
Rami Mäkinen

LinkedIn-profiili
Missä kaupung(e)issa voit osallistua mentorointitapaamisiin?
Tampere

Tehtävä/asema
Johtaja/Henkilökorvauspalvelut

Yritys
Pohjola Vakuutus Oy

Kuvaus nykyisistä työtehtävistä
Vastaan Pohjola Vakuutuksen henkilökorvauspalveluista ja hoitolaitoskumppanuuksista. Vastuullani
500 hlö asiantuntijaorganisaatio/250M€ vahinkomenon hallinta

Aiemmat työpaikat ja tehtävät
Useita johtotehtäviä vakuutusalalla myynnin, vakuutustuotannon ja korvauspalvelun eri tehtävissä.
Henkilöstöjohtaja Tampereen kaupunkikonsernissa.

Koulutus
KTM

Yrittäjäkokemus
Kerro vapaasti itsestäsi
Omaan laaja-alaissen kokemuksen suurissa organisaatioissa työskentelemisessä ja erilaisten
asiantuntijuuksien rooleista niissä.

Lähden mentoriksi, koska:
Haluan tukea nuorten ammatillista kehittymistä ja urasuunnittelua.

Mentorina voin tarjota opiskelijalle:
Uusia näkökulmia oman potentiaalin tunnistamiseen ja myös kehittymisen osa-alueisiin

Terveiset aktorille

Kun siivet jo kantaa, on hyvä varmistaa laaja katse:)

Toiveita aktorista (esim. pääaine, ominaisuudet)
Kaikki käy

Nimi
Lasse Leino

LinkedIn-profiili
https://www.linkedin.com/in/lasseleino/

Missä kaupung(e)issa voit osallistua mentorointitapaamisiin?
Ensisijaisesti Helsinki (Tampere tietyin varauksin)

Tehtävä/asema
Business Director

Yritys
Vincit

Kuvaus nykyisistä työtehtävistä
Asiakkuuksien ja liiketoiminnan kehittäminen - mm. asiakkuuksien, ketterien projektien ja
asiantuntijaorganisaation johtaminen ja säätäminen... käytännössä tehtävää riittää
uusasiakashankinnasta uuden toimiston suunnitteluun ja kaikkea siltä väliltä liittyen asiantuntijoiden
(mm. koodarit ja suunnittelijat) onnellisuuden, henkisen sekä taloudellisen hyvinvoinnin
mahdollistaminen kolminkertaisessa Suomen ja Euroopan Parhaassa työpaikassa, jossa ei vituta
tulla töihin edes maanantaina.

Aiemmat työpaikat ja tehtävät
Digia (myynti ja asiakkuudet) OpusCapita (projektijohtaminen ja kehittäminen) Siili (myynti ja
asiakaskokemus sekä konsultointi ketterissä projekteissa ml. agile koutsaus) Profit Software
(projektijohtaminen) If (myynti, tiimi- ja projektijohtaminen sekä verkkopalvelujen kehitys). Olen ollut
myös Better Digital Service ry, hallituksen jäsen vuodesta 2016 ja kuulunut Teal Suomi
osuuskuntaan muutaman vuoden ajan.

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. Omaa yritystä olen toki ollut perustamassa, mutta se päi vä ei
ole vielä koittanut :-)

Kerro vapaasti 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.

Lähden mentoriksi, koska:
Olen ollut mukana jo useamman vuoden ja uskon pystyväni edelleen antamaan opintojen
loppuvaiheessa olevalle Boomarille näkökulman mielenkiintoiseen työpaikkaan ja työelämään. Ja
toki uskon myös itse kehittyväni mentoroinnissa uusien ihmisten ja näkökulmien kautta.

Mentorina voin tarjota opiskelijalle:
Näkökulman mielenkiintoisen työpaikan kulttuuriin ja liiketoimintaan sekä liiketoiminnan
murrokseen, jota disruptioksi tai digitalisaatioksikin jotkut kutsuvat. Voin antaa näkökulmia mm.
kokeilukulttuuriin, itseohjautumiseen, moderniin johtajuuteen (mm. Leadership as a Service) ja
merkitykselliseen liiketoimintaan (ml. ihmislähtöisyys, vastuullisuus...) sekä valaista miksi kasvu on
lähtökohtaisesti paska tavoite. Mikään ei muutu, jos kukaan ei suutu :-)

Terveiset aktorille
Hyvän mentoroinnin edellytyksenä on aktiivinen aktori, joka rikkoo rajoja monessakin mielessä. Jos
teet usein niin kuin itse tekisit ja mielestäsi on helpompi pyytää anteeksi, kuin lupa, kannattaa lähteä
kokeilemaan. Mentorointiprojekti toimii parhaimmillaan molemminpuolisena sparrailuna... Erityisesti
haluaisin kuulla miten myös sinä voit opettaa minulle uutta. Voin olla oikea mentori Sinulle, jos et
perusta tulevaa uratoivettasi turhaan hierarkiaan, jäykkään byrokratiaan ja perinteiseen keskijohdon
pönöttämiseen.

Toiveita aktorista (esim. pääaine, ominaisuudet)
Pääaineella ei väliä, kunhan mainitut aiheet kiinnostavat. Sijainnin suhteen Helsinki on todettu
toimivammaksi, koska uskon edelleen kasvotusten tapaamisen

