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Aboa Vetus & Ars Nova, tiedottaja-amanuenssi Selina Kiiskinen 

Selina Kiiskinen on aloittanut uransa opiskelemalla taidehistoriaa Turun yliopistossa, josta hän valmistui filosofian 

maisteriksi. Kiiskinen oli harjoittelijana Aboa Vetus & Ars Novassa vuonna 2008. Myöhemmin hän oli tutkijana 

eräässä näyttelyhankkeessa, ja nykyisessä työssään tiedottajana Kiiskinen on toiminut vuodesta 2011. 

Historian ja nykytaiteen museo Aboa Vetus & Ars Nova on avattu vuonna 1995. Museo sijaitsee 

yhdeksänkymmentä vuotta vanhassa rakennuksessa, Rettigin palatsissa. Aboa Vetus -puolella esitellään 

keskiaikaista Turkua, kun taas Ars Nova -puoli on omistettu nykytaiteelle. Aboa Vetus on Suomen ainoa 

arkeologinen museo ja kaivausten yhteydessä onkin löydetty vanhoja kivirakennuksia sekä luita. Abo Vetus & Ars 

Novan missio on paras museo- ja asiakaskokemus, joten museon työntekijät lukevat viikoittain asiakaspalautteita. 

Erityisesti vahtimestareita kehutaan todella paljon. 

Kiiskisen työt menevät sykleissä näyttelyjen avaamisen mukaan. Kiireellisintä on näyttelyn avaamista edeltävinä 

aikoina. Näyttelyyn liittyvä viestintä tulee suunnitella ja toteuttaa. Kiiskinen päivittää museon verkkosivuja ja 

sosiaalista mediaa sekä hoitaa sidosryhmä- ja mediaviestinnän. Hän myös huolehtii museon takkahuoneen 

näyttelyistä. Kiiskisen mukaan viestintää ajatellaan strategisesti pitkällä tähtäimellä. Viestintä lähtee museon 

tavoitteista ja sen tehtävä on tukea niitä mahdollisimman onnistuneesti. 

Kohderyhmien tavoittaminen - viestin läpisaaminen eli kuinka herättää ihmisten kiinnostus ja saada viesti 

kuulumaan - on haastavinta Kiiskisen työssä. Sosiaalisesta mediasta on nykyään suuri apu. Palkitsevinta Kiiskisen 

työssä on monipuolisten näyttelyiden parissa toimiminen, niiden valmistelu ja uusiin taiteilijoihin tutustuminen. 

Hyvin menestyneet ja pidetyt näyttelyt ovat merkki toimineesta viestinnästä. 

Harjoitteluun Aboa Vetus & Ars Novaan pääsee joka kesä kuusi korkeakouluopiskelijaa Turun yliopistosta tai Åbo 

Akademista. Opiskelijoiden pääaineita voivat olla esimerkiksi museologia, maantieteet tai historian eri alat. 

Kesäharjoittelijat pitävät muun muassa opastettuja kierroksia, joita järjestetään suomeksi, englanniksi sekä 

ruotsiksi. Kielitaito onkin yksi tärkeimmistä kriteereistä harjoittelussa. Lisäksi pitkin vuotta otetaan matkailualan 

harjoittelijoita asiakaspalvelutöihin. Heidän rekrytointinsa hoitaa museon palveluvastaava. 

Asianajotoimisto Kailiala & Palo, varatuomari ja asianajaja Jari Kailiala 

Jari Kailiala on aloittanut uransa asianajajana 90-luvun puolivälissä. Kailiala pääsi lukion jälkeen Turun 

oikeustieteelliseen ja valmistui viiden vuoden opintojen jälkeen juristiksi. Opiskelun ohella Kailiala teki töitä 

telakalla sekä haastemiehenä. Oikeustieteellisen jälkeen hän työskenteli pankissa sijoituspuolella, jonka jälkeen 

siirtyi asianajotoimiin. 

Kailiala on aiemmin ollut töissä toisessa turkulaisessa asianajotoimistossa, ja aloittanut nykyisessä työpaikassaan 

vuonna 2001. Asianajotoimisto Kailiala & Palo -nimellä yritys on toiminut vuodesta 2013. Kailiala on toimiston 

toinen osakas. Toimisto on erikoistunut työoikeuteen, mutta tarjoaa neuvontaa muissakin lakiasioissa. Kailiala & 

Palo tarjoaa palvelujaan pääasiassa Turussa. Poikkeuksena ovat työoikeudelliset asiat, joissa toimisto palvelee 

koko Suomea. 

Kailiala haki valmistuttuaan töitä myös muutamasta paikasta Helsingissä, mutta Turussa syntyneenä ja 

kasvaneena hän on onnellinen, kun on saanut työskennellä kotikaupungissaan koko elämänsä. Turussa on paljon 

asianajotoimistoja. Kaikkien toimistojen tulee kuulua Suomen Asianajajaliittoon, johon kuuluminen takaa 

ammattitaitoisen asianajopalvelun, ammattietiikan sekä jatkuvan kouluttautumisen eri oikeuden aloilla. 

Asianajajan työ vaatii hyvän stressinsieto- ja sopeutumiskyvyn. Työssä kohtaa kaikenlaisia ihmisiä, joten heidän 

kanssaan toimeen tuleminen on tärkeää. Lisäksi on mahdollista, että asiakas on jostain syystä tyytymätön 

lopputulokseen. Tyytyväiset asiakkaat ja hyvin ratkaistut tapaukset ovat syy, miksi Kailiala pitää työstään. 

Asianajajaksi haluavien tulee keskittyä opiskeluun. Kailialan mukaan prosessioikeus ja oikeudenkäyntimenettely 

kannattaa tuntea läpikotaisin. Verkostoituminen jo opiskeluaikoina on tärkeää. Alan käytännön kokemusta voi 
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hankkia hakemalla toimistoon tai oikeuslaitoksen piiriin töihin. Kailiala kehottaa myös hankkimaan 

erikoisosaamista eli keskittymään itselle mieluisaan oikeudenalaan, ja tutustumaan siihen niin hyvin kuin 

mahdollista. 

Asuntoketju Oy, Mika Luukkainen & Pasi Ujanen 

Pasi tuli Asuntoketju Oy:lle töihin yli viisi vuotta sitten, ja silloin firman nimi ei ollut kovinkaan tunnettu eikä 

näkyvyys niin iso. Tämän jälkeen Asuntoketju Oy:n tunnettavuus on kasvanut huomattavasti. Tällä hetkellä 

kohdemääriä katsoen he kilpailevat kovimpien välitysfirmojen kanssa samassa luokassa. Viimeisen viiden vuoden 

aikana konttorien määrä on kasvanut yhdestä alkuperäisestä Humalistonkadun konttorista kolmeen konttoriin, 

jotka sijaitsevat Martinkadulla, Kauppiaskadulla ja Kerttulantiellä. 

Asuntoketju Oy:n kasvu on ollut mahdollista hyvien työntekijöiden ansiosta, jotka ovat sitoutuneet ja 

motivoituneet työskentelemään samassa tiimissä. Hyvällä tuurilla on ollut osuutta, mutta sekään ei ole vain 

kävellyt ovesta sisään. He ovat tehneet töitä onnensa eteen - menestystarina jatkuu tänäkin päivänä. 

Yksi Asuntoketjun välittäjistä halusi avata oman toimiston Raisioon ja kertoi tästä esimiehilleen. Asiaa tuumailtiin 

johtoryhmän sekä toteutustiimin kanssa ja pian sen jälkeen tilat saatiin hankittua ja tavoite toteutettua. 

Aurajoki Nordic Oy, asiakaspalvelun Marttiina Mäkelä 

Marttiina Mäkelä aloitti Aurajoki Nordic Oy:llä asiakaspalvelutehtävissä yli yhdeksän vuotta sitten. Sen jälkeen 

hän on kehittänyt omaa osaamistaan ja ammattitaitoaan samalla edeten yrityksen sisällä alueelle, joka on 

kiinnostanut häntä. 

Biovian Oy, liiketoiminnan kehittäjä Antti Nieminen 

Antti Nieminen on yksi Biovian Oy:n alkuperäisistä perustajista. Hänen oma uransa alkoi 2000-luvun alussa 

toisessa lääkekehitysyrityksessä. Hän on toiminut tutkijana ja kemistinä kehittäen omaa ammattitaitoaan jopa 

ulkomailla saakka (Cambridge, Englanti). 

Kun hän palasi takasin Suomeen, hän päätti perustaa Biovianin viiden muun perustajan kanssa, ja he ovat 

kasvattaneet omaa toimintaansa viimeisen 16 vuoden aikana huomattavasti palkaten lisää henkilöstöä ja 

laajentaen toimintaansa ulkomaille saakka. Tällä hetkellä Antti toimii projektijohtajan tehtävissä ja vastaa 

liiketoiminnan kehittämisestä. 

Bo LKV, yrittäjäperustajaosakas Anna Ritakallio-Mäkelä  

Anna Ritakallio-Mäkelä on yksi neljästä Bo LKV:n perustajista. Bo LKV syntyi hänen ja hänen miehensä sekä toisen 

ystäväpariskunnan toimesta vuonna 2015. Ritakallio-Mäkelältä jäi aikoinaan oikeustieteellisen opinnot kesken, 

kun yrittäjyyden tie houkutteli mukaansa. Hän on aikaisemminkin ollut mukana perheyrityksessä 

työskennellessään miehensä äidin lastensuojelualanyrityksessä, ja kokee sen opettaneen hänelle paljon 

yrittäjyydestä. 

Kiinteistönvälitysalalle Ritakallio-Mäkelä päätyi asuntoprojektien myötä, kun he miehensä kanssa kunnostivat 

huonokuntoisia asuntoja myyntiin, ja tutustuivat samalla erilaisiin välittäjiin. Heillä oli ideoita, joilla alaa voisi 

uudistaa, ja pian heillä olikin porukka kasassa perustamassa omaa yritystä. 

Yrittäjäperustajaosakkaana Ritakallio-Mäkelä keskittyy työssään liiketoiminnan kasvattamiseen ja työn 

johtamiseen. Bo onkin kasvanut nopeasti pienestä Turkulaisesta perheyrityksestä maanlaajuiseksi, ja tänä päivänä 

he työllistävät välittäjiä, muotoilijoita, graafikoita, valokuvaajia ja stailaajia ympäri Suomen. 
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Calto Oy, yrityksen perustaja Johan Löfgren 

Johan Löfgren valmistui Tampereen teknillisestä korkeakoulusta 1992, jonka jälkeen hän perusti ensimmäisen LVI-

asennusfirmansa 1994. Vuonna 2007 hän perusti Calto Oy:n, joka on yksi firmoista, joka erikoistuu vaativiin 

rakennusprojekteihin talotekniikan alalla, muun muassa sairaaloiden LVI-asennuksiin.  

Carrus Delta Oy, materiaalipäällikkö Timo Ojala 
Timo Ojala valmistui vuonna 2006 konetekniikan insinööriksi Turun ammattikorkeakoulusta. Carruksella hän 

aloitti uransa kolmannen vuoden keväällä vuonna 2005 tullessaan kesätöihin tuottavuusprojektiin. Ojala päätyi 

tekemään opinnäytetyönsä Carrukselle henkilöstön osaamisesta ja jäi valmistuessaan suoraan töihin. 

Nykyiseen työhönsä Ojala päätyi monen vaiheen kautta, ura alkoi uuden mallin sisäänajoprojektissa 

tuotantoinsinöörinä vuonna 2006. Vuonna 2008 koitti siirtyminen työnjohtotehtäviin, jossa aikaa vierähti 

tuotannossa eri alueiden esimiehenä vuoden 2017 kesäkuuhun asti. Heinäkuussa 2017 Ojala aloitti nykyisessä 

työssään materiaalipäällikkönä. Ojala on toiminut myös oman toimensa ohella Carrus Delta Oy:n 

työsuojelupäällikkönä vuodesta 2007 lähtien. 

Nykyisessä työssään Ojala vastaa materiaaliosaston päällikkönä yrityksen materiaalivirroista, suorista ja 

epäsuorista hankinnoista, toimittajien hankinnasta sekä materiaalien ja raaka-aineiden varastohallinnasta. 

Tärkeänä osana nykyistä työtä on myös Logististen toimintojen hallinta ja uusien säästömahdollisuuksien 

selvittäminen. 

Uran kohokohdikseen Ojala mainitsee 2006 vuodelta New Coach-projektin, jossa pääsi suureen kansainväliseen 

projektiin mukaan, vaikka oli melko uusi talossa. Myös esimiestehtävissä toimiminen nuoresta iästä huolimatta on 

ollut positiivinen kokemus. Yhdeksi kohokohdaksi Ojala mainitsee myös nykyiseen tehtäväänsä pääsemisen ja 

siinä oman osaamisensa sekä kokemuksensa hyödyntämisen. 

Cloetta Suomi, viestintäpäällikkö Marja Piironen 

Cloettan viestintäpäällikkönä toimiva Marja Piironen on työskennellyt yrityksessä jo 20 vuotta. Piirosen kiinnostus 

alaan syntyi aikoinaan kauppakorkeakoulun ekskursiomatkalla silloisen Leafin tehtaalle, ja pian ekonomiksi 

valmistumisen jälkeen Leafillä vapautuikin sopiva työpaikka myynnin puolelta, johon Piironen palkattiin. Vuonna 

2012 Leaf ja ruotsalainen makeisvalmistaja Cloetta fuusioituivat, ja seuraavana vuonna yritys sai nykyisen 

nimensä Cloetta Suomi. 

Cloetta on yritys, jossa työntekijät viihtyvät hyvin, ja jossa pääsee työskentelemään Suomen makeisalan 

huippubrändien kuten Jenkki-purukumin, Sisu-pastillin ja Tupla-patukan parissa. Brändeistä ollaan ylpeitä, ja 

Piirosta motivoikin yrityksen saavutukset, kuten Turussa kehitelty Xylitol Jenkki -purukumi. Tärkeänä motivaation 

lähteenä hän mainitsee myös työkaverit sekä sen, että yritys tekee tuotteita, joista ihmiset tulevat hyvälle 

mielelle. 

Nykyisissä viestintäpäällikön tehtävässä Piirosen työ on pitkälti tiimityöskentelyä, joka sisältää sekä sisäisen että 

ulkoisen yritysviestinnän suunnittelua, strategiatyön tukemista, toimintaympäristön luotausta sekä sisäisenä 

viestintäkonsulttina toimimista. Lisäksi he vievät tiiminä yhdessä eteenpäin Cloettan somekanavia ja nettisivuja.  

Fonecta Oy, media-asiantuntija Olli Merilahti 

Valmistuttuaan merkonomiksi Olli aloitti työskentelyn matkapuhelinoperaattorilla ensin standimyynnissä. 

Standimyynnistä Olli siirtyi ensin liikkeeseen myyjäksi, jonka jälkeen hän sai paikan myymäläpäällikkönä. Tämän 

jälkeen Olli työskenteli vielä muutaman vuoden ajan matkapuhelinoperaattorin asiakaspalvelussa. 

Vuoden 2018 alussa Olli sai paikan Fonectalla media-asiantuntijan roolissa, ja on tehnyt puhelinmyyntiä siitä 

lähtien. Työpäivät kuluvat pitkälti puhelimessa asiakkaiden kanssa, mutta myös erilaisissa ammatillista kehitystä 

tukevissa koulutuksissa ja palavereissa. Ollin mukaan hänen työssään tärkeintä on ymmärtää mahdollisimman 
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hyvin yrittäjän liiketoiminnan perusteita, minkälaisia töitä yrittäjä haluaisi tehdä enemmän tulevaisuudessa, sekä 

löytää sitä kautta hänen liiketoimintaansa tukevia ratkaisuja.  

Ollia hänen työssään motivoi se, että hän omalla toiminnallaan ja myymillään palveluilla saa autettua yrittäjää, 

sekä tuotettua lisäarvoa hänen päivittäiseen työhönsä. Oli se sitten saamalla lisää töitä ja asiakkaita tai 

vaihtoehtoisesti saamaan parempaa katetta työmäärän pysyessä samana. Olli mainitseekin haluavansa tehdä 

työtä, josta on konkreettista hyötyä, joten tämä työ sopii hänelle loistavasti.  

Olli pitää Fonectalla työskentelystä työn palkitsevuuden ja loistavan työporukan vuoksi. Myyjän työssä kohtaa 

joskus huonoja päiviä ja kun niitä tulee, Fonectalla on aina joku kenen kanssa voi asiasta keskustella. Työkaverit 

tukevat toinen toisiaan ja iloitsevat muidenkin kaupoista.  

Haloila Oy, tehtaanjohtaja Juha Vanhanen 
Juha Vanhanen aloitti työnsä Haloila Oy:ssä vuonna 1984 varastomiehenä. Aluksi hän työskentelin opintojensa 

ohessa ja valmistui Turun ammattikorkeakoulusta konetekniikan insinööriksi 1995. Vuosina 1996-1999 Vanhanen 

toimi MacGregorilla ostopäällikkönä, mutta palasi vuonna 2000 takaisin Haloilalle ostopäälliköksi. Vuonna 2008 

Vanhanen siirtyi logistiikka- ja tuotantovastaavaksi ja vuodesta 2018 lähtien hän on toiminut Maskun tehtaan 

johtajana. 

Heinoja Kirjanpitotoimisto, toimitusjohtaja, Jyrki Laaksonen 

Heinoja Kirjapitotoimisto on alun perin perheyritys, joka perustettiin vuonna 1986. Jyrki Laaksonen toimii tällä 

hetkellä toimitusjohtajana Heinoja Oy:ssä. Hän on tullut itse yhtiöön töihin noin 10 vuotta sitten ja on jatkanut 

urallaan eteenpäin kehittäen omaa osaamistaan ja ammattitaitoaan jatkuvasti matkan varrella. 

Kattava Oy, työpäällikkö Jyri Peltoniemi 

Jyri Peltoniemi toimii Kattavalla työpäällikkönä. Peltoniemi on toiminut firmassa työnjohtajana 22 vuotta ja 

nykyinen nimike tuli käyttöön vuonna 2012. Koulutukseltaan hän on rakennusmies ja tuli Kattavalle 

ammattikoulusta opettajansa suositteluiden perusteella. 

Kattavalla mielenkiinnon herättää reipas ja positiivisella asenteella varustettu työnhakija, joka osaa olla 

täsmällinen, niin kellon kuin työnsä suhteen. Kattavalla rekrytoinnit tapahtuvat puskaradion ja koulujen kautta. 

Yritys suosiikin kouluista tulevia harjoittelijoita ja palkkaa mielellään hyviksi tyypeiksi paljastuneita opiskelijoita. 

Firmaan töihin tulleet asentajat kertovat hyvästä työpaikasta tutuilleen ja näin myös puskaradion kautta 

palkataan uusia työntekijöitä. Työnhaussa käytetään myös TE-toimistoa ja firman kotisivuja, joille päivitetään 

avoimia työpaikkoja. 

Kattava ottaa mielellään harjoittelijoita. Yrityksessä onkin ollut vuosien varrella kymmeniä harjoittelijoita, joista 

osa on jopa tänä päivänäkin töissä samassa paikassa. Tämä kertoo paljon yrityksen pienestä vaihtuvuudesta 

työntekijöiden suhteen. Kattava onkin Peltoniemen mukaan hyvin asentajaystävällinen ja työntekijänsä huomioon 

ottava yritys. Tienesti mahdollisuuksiinkin pystyy työntekijä itse vaikuttamaan ja näin ahkera työntekijä palkitaan. 

Lainio & Laivoranta, eri tehtäviä 

Rakennustoimistolla on historiassaan ollut pitkän linjan ammattilaisia, jotka ovat halunneet edetä urallaan. He 

ovat onnistuneet tässä suorittamalla erityisammattitutkintoja samalla, kun he ovat työskennelleet yrityksessä. 

Tämä on antanut heille mahdollisuuden edetä työmaalle työnjohtajiksi, vastaaviksi mestareiksi ja muihin 

vastuutehtäviin. 

Kaikki tekijät ovat ammattilaisia, joilla on kymmenien vuosien työkokemus ja halu kehittää itseään alalla 

enemmän. 
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Lounais-Suomen poliisilaitos, Turun pääpoliisiasema, tutkintasihteerien 
ryhmänjohtaja Riina Timonen 

Riina aloitti työnteon jo hyvin varhaisessa iässä tallitöiden merkeissä. 14-vuotiaana Riina pääsi töihin reippailuhalli 

Huimalaan, missä hän työskenteli iltaisin ja viikonloppuisin viiden vuoden ajan. Riina valmistui merkonomiksi 17-

vuotiaana ja täysi-ikäiseksi tultuaan hän alkoi tekemään erityiskouluavustajan sijaisuuksia monissa eri kouluissa. 

Hieman myöhemmin Riina sai työpaikan päiväkodista, missä hän työskenteli seuraavat puolitoista vuotta muiden 

töiden ohella.  

Vuonna 2015 Riina muutti Turkuun saatuaan opiskelupaikan Turun ammattikorkeakoulusta, missä hän aloitti 

oikeustradenomin opinnot. Opintojen ohella hän työskenteli vuoropäällikkönä sekä Hesburgerilla, että El 

Namissa.  

Vuoden 2017 keväällä Riina pääsi töihin Turun pääpoliisiaseman arkistoon, jonne haettiin juuri valmistuvaa/ 

valmistunutta oikeustradenomia. Saman vuoden lopulla Riina valmistuikin oikeustradenomiksi. Riina työskenteli 

arkiston puolella hieman alle vuoden, kunnes vuosien 2017 ja 2018 vaihteessa hän pääsi tutkintasihteerien 

ryhmänjohtajan virkaan. Nykyinen työ vastaa Riinan mielestä eniten hänen opintojaan ja se on juurikin sellaista 

työtä mitä hän haluaa tehdä. Riina mainitseekin tähänastisen uransa kohokohdaksi ryhmänjohtajan virkaan 

pääsyn, sillä esimiestehtäviin pääseminen oli ollut hänellä haaveena jo pidemmän aikaa. 

Riinan työpäivät kuluvat erilaisten tehtävien parissa: Tutkintasihteerin työ on pääsääntöisesti pöytäkirjojen 

tarkastamista, mutta Riinan työnkuvaan kuuluu lisäksi palavereita sekä niiden pöytäkirjojen ja esityslistojen 

tekemistä, sähköposteihin vastailua ja esimerkiksi koulutuspäivien suunnittelua. Riinan sanoin hänen työnsä 

koostuu lähinnä pöytäkirjojen läpikäynnistä, asioiden järjestelemisestä ja muiden tutkintasihteerien auttamisesta. 

Hänen työssään Riinaa motivoi se, että joka päivä töissä poliisilla on erilainen eikä voi koskaan tietää mitä 

seuraava päivä tuo tullessaan. Jokaiselle päivälle on yleensä valmiiksi suunniteltuna jotain, mutta muuten 

tehtävät mukautuvat aina päivän mittaan.  Myös hyvä työilmapiiri ja mukava työporukka motivoivat Riinaa hänen 

työssään.  

Riinan mielestä tärkeimpiä asioita talossa on se, että poliiseilla ja sihteereillä on molemminpuolinen suhde 

toisiinsa, kaikki voi kysellä toisiltaan neuvoja ja kukaan ei pidä itseään parempana kuin toinen.  

Mitä tutkintasihteerin työ sisältää? 

Tutkintasihteerin työ sisältää muun muassa pöytäkirjojen tarkastamista ennen niiden lähettämistä syyttäjälle. 

Tähän työhön kuuluu myös yleisiä sihteerin työtehtäviä. Yleisesti ottaen tutkintasihteerin työ on todella 

monipuolista. Perusrikostutkinnan tutkintasihteerien lisäksi poliisilla työskentelee myös esimerkiksi huume-, 

nuorten-, talousrikos-, ulkomaalais- ja muiden ryhmien tutkintasihteereitä, jotka hoitavat pääsääntöisesti vain 

kyseisten ryhmien asioita. Lisäksi ryhmässämme on sihteereitä mm. löytötavarassa, arkistossa ja hoitamassa 

lasku, sakko yms. asioita. 

Lyyti Oy, henkilöstöpäällikkö Emmi Rankonen 

Emmi Rankonen on alkuperäiseltä koulutukseltaan geologi. Hän lähti äitiyslomalla opiskelemaan 

henkilöstöjohtamista Vaasan yliopistoon. Lyytiin Rankonen tuli opintoihin liittyvään HR-harjoitteluun vuonna 

2016. Hän oli kesän harjoittelussa ja on sen jälkeen toiminut Lyytissä monipuolisissa työtehtävissä. 

Lyyti on verkkopohjainen tapahtumanhallintajärjestelmä. Sen avulla asiakkaat hoitavat kaiken – muun muassa 

kutsut, lomakkeet, ilmoittautumiset, viestinnän, integraatiot sekä raportoinnin – yhdellä työkalulla. Lyytin 

pääsääntöisiä henkilöstön toiminta-aloja ovat myynti, markkinointi, tuotekehitys sekä asiakaspalvelu. 
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Lyyti on perustettu 11 vuotta sitten. Pääkonttori on alusta asti ollut Turussa, mutta myös Helsingissä ja 

Tukholmassa sijaitsee Lyytin toimipisteet. Lisäksi Pariisissa ja Amsterdamissa on hiljattain avattu Lyytin ulkomaan 

toimistot franchising-periaatteella. Niissä on omat yrittäjänsä, mutta Lyyti tukee niiden toimintaa Suomesta. 

Rankosen työnkuvaan kuuluu muun muassa henkilökunnan osaamisen kehittäminen ja koulutustarpeista 

huolehtiminen, rekrytoinnit, työnantajakuvan kehittäminen sekä hyvän työilmapiirin tukeminen. Rankonen vastaa 

myös työterveyshuoltoyhteistyöstä ja syksyllä Rankosta on työllistänyt Lyytin tuleva muutto uusiin toimitiloihin. 

Henkilöstöpäällikön työssä Rankonen pitää erityisesti ihmisten kanssa työskentelystä. 

Rankosen mukaan työhön kannattaa suhtautua objektiivisesti, eikä asioita pidä ottaa liikaa itseensä, vaikka välillä 

olisikin haastavampaa tai enemmän paineita. Palkitsevaksi Rankonen kokee muun muassa haastavien tilanteiden 

ratkaisemisen ja muiden tukena olemisen. Parhaan fiiliksen saa, kun pystyy auttamaan toista onnistumaan 

työssään tai jos saavutetaan yhdessä jotain hienoa. 

Lyytiin otetaan mielellään opiskelijoita harjoitteluun. Myynnin, markkinoinnin, tuotekehityksen tai 

asiakaspalvelun harjoittelua kaipaavat ovat tervetulleita. Lyytissä hyvä kielitaito on tärkeää, ja erityisesti 

asiakaspalvelussa puhutaan päivittäin englantia ja ruotsia. Harjoitteluun voi Rankosen mukaan halutessaan hakea 

myös Suomen rajojen ulkopuolelle. 

Mainostoimisto SST, projektijohtaja Eero Uusitalo 

Mainostoimisto SST on perheyritys ja Eero on tullut taloon töihin kymmenen vuotta sitten ja tällä hetkellä hän 

toimii firman toimitusjohtajana, hänen tehtäviinsä kuuluu projektien johtaminen, asiakkuuksien hoitaminen sekä 

yleisten asioiden järjestely. Eeron mukaan parasta työssä on mielenkiintoiset projektit, joihin on päässyt 

osallistumaan ja tapaamaan mielenkiintoisia ihmisiä ja ammattilaisia.   

New Yorker, myymäläpäällikkö 

New Yorker on saksalainen muotiketju. Hän valmistui vuonna 2009 merkonomiksi ja teki alan töitä vuoden verran 

valmistumisen jälkeen. Tämän jälkeen hän vaihtoi alaa seuraavaksi neljäksi vuodeksi ja opiskeli myös toista alaa. 

Vuonna 2014 hän palasi kaupan alalle ja pääsi New Yorkerille osa-aikaiseksi myyjäksi Kuopion myymälään. Pian 

hän siirtyikin uuteen Raisiossa avattavaan myymälään syksyllä 2015. Siellä hän työskenteli myyjänä vajaa vuoden, 

jonka jälkeen esimies tarjosi myymäläpäällikköharjoittelijan paikkaa. Vajaassa kahdessa vuodessa hän eteni 

harjoittelijasta apulaismyymäläpäälliköksi ja lopulta sai oman myymälän pyöritettäväkseen viime heinäkuussa. 

New Yorker on täynnä vastaavia menestystarinoita, jossa osa-aikaiset myyjät ovat edenneet urillaan aina 

myymäläpäälliköksi. Hänellä on tavoitteena pysytellä yrityksessä mahdollisimman kauan ja haastaa itseään 

päivittäin. Tavoitteena hänellä on jatkaa uratarinaa vieläkin eteenpäin kohti vastuullisempia työtehtäviä. 

Perjantai markkinointiviestintä oy, projektikoordinaattori Kati Vairinen 

Kati Vairinen opiskeli mainonnan suunnittelua Turun ammattikorkeakoulussa ja valmistui medianomiksi vuoden 

2017 joulukuussa. Perjantailla Kati on ollut nyt noin. 1,5 vuotta ja pääsi töihin harjoittelun kautta. Hän suoritti 

opintoihin kuuluvaa viimeistä harjoitteluaan, jolloin hän teki töitä noin. kolmena päivänä viikossa, sekä samaan 

aikaan teki myös opinnäytetyötään. Kaikki meni ilmeisesti todella hyvin, sillä tällä hetkellä hän tekee töitä 

Perjantain projektikoordinaattorina.  

Kati on suorittanut myös audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon ammattikoulussa, joten mielenkiinto alaa 

kohtaan on lähtöisin jo niiltä ajoilta, silloin Kati kiinnostui etenkin graafisesta suunnittelusta, sekä 

tapahtumatuotannosta.  

Projektikoordinaattorina Kati hoitaa asiakas- ja alihankintayhteyksiä, sekä sähköpostitse että puhelimitse. 

Projektinhallinta on iso osa hänen työtään, joka tarkoittaa niin asioiden koordinointia tiimin sisällä kuin erilaisia 

hankintoja, kuten painotuotteita tai vaikka messuilla jaettavia promootiotuotteita. Yhteistyö muiden kanssa on 
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kaiken a ja o. Katin mielestä parasta alalla on se, että pääsee käyttämään luovuutta, sekä työskentelemään 

erilaisten ihmisten kanssa. Myös työn vaihtelevuus on kivaa, sillä koskaan ei töihin tullessa voi tarkkaan tietää, 

miltä päivä tulee näyttämään. 

Lopuksi Kati haluaa vielä muistuttaa, kuinka tärkeää on muistaa olla oma-aloitteinen. Aina täytyy myös muistaa 

uskoa itseensä ja omaan osaamiseensa, niiden epävarmuuksien keskellä. Tärkeää on myös uskaltaa kysyä heti, 

kun jokin asia askarruttaa, silloin pääsee jo pitkälle.  

Perjantai markkinointiviestintä oy, digimediasuunnittelija Teemu Gratschev  
Teemu Gratschev aloitti tietotekniikan insinöörin opinnot Turun ammattikorkeakoulussa vuonna 2011 ja valmistui 

vuonna 2016. Vähän ennen valmistumista Teemu oli jo aloittanut työt Perjantailla, eli noin 2,5 vuotta sitten. 

Ennen Perjantaille pääsyä hän oli mukana erilaisissa projekteissa Turun ammattikorkeakoululla. Teemu kertoo, 

että projekteista oli paljon hyötyä ja niistä oppi paljon, sillä hän pääsi tekemään melko samanlaista hommaa, kuin 

hän nykyisessä työssään tekee. 

Pääasiassa Teemun työtehtäviin kuuluu web-ohjelmointia, eli nettisivujen ohjelmointi puolta, mutta lisäksi paljon 

muuta siihen liittyvää. Kiinnostusta alaa kohtaan on löytynyt jo monien vuosien takaa, Teemu sanookin tehneensä 

ensimmäiset kotisivut jo vuonna 2004. Ja vuosien varrella hän on tehnyt kaikenlaisia projekteja, monia ihan vain 

harrastusmielessä.  

Teemun mielestä parasta alalla on se, että se on todella monipuolista. Kivaa on myös se, kun pääsee tekemään 

hommia mukavassa porukassa. Joillakin saattaa olla vääriä mielikuvia, siitä, millaista ohjelmoijan työ oikein on. 

Koodia ei vain kirjoiteta valmiin suunnitelman pohjalta yksin pimeässä huoneessa, vaan työtä tehdään alalla usein 

tiimeissä.   

Teemu muistuttaa, että työllistymiseen tosiaan vaikuttaa paljon se, mistä on itse kiinnostunut. Mitä enemmän 

perehtyy niin sen parempi, eli oma aktiivisuus on isossa roolissa.  

Psykologipalvelu Blue Rose, psykoterapeutti Minna Tarmi 

Minna Tarmin kiinnostus psykologiaan heräsi lukioaikoina. Tarmi opiskeli Turun yliopistossa kaksi vuotta 

uskontotieteitä ja haki sitten sisäisenä siirtona psykologiaan. Maisteriksi hän valmistui vuonna 1992. Tarmi sai 

väitöskirjansa valmiiksi vuonna 1998, ja on siitä alkaen tehnyt psykologin töitä. Hänellä oli ensin kotona 

vastaanotto, mutta lasten takia hän huomasi, ettei se oikein toimi. 

Tarmi tuli nykyisiin Turun toimitiloihinsa vuokralle ja osti ne myöhemmin omakseen. Psykologipalvelu Blue Rose 

perustettiin vuonna 2003. Vastaanottoja on kaksi, toinen Turussa ja toinen Huittisissa. Tarmi vuokraa Turun tiloja 

myös muille psykologeille. He maksavat vuokraa tuntien mukaan. 

Suurin osa Tarmin työstä on kuntoutuspsykoterapiaa, jonka tarkoituksena on parantaa ja ylläpitää asiakkaan työ- 

tai opiskelukykyä. Kela maksaa psykoterapian, jos vaadittavat kriteerit täyttyvät. Vain pieni osa asiakkaista on tänä 

päivänä itsekustanteisia, mutta heitäkin toki löytyy. 

Tarmin mukaan siviilirooli ja työrooli kannattaa pitää mahdollisimman samanlaisina, koska on uuvuttavaa ylläpitää 

todella erilaista roolia. Lisäksi luottamussuhde asiakkaan kanssa ei välttämättä synny, ellei terapeutti ole oma 

itsensä. Ilman luottamussuhdetta terapian onnistuminenkin on epätodennäköistä. 

Psykologeilla on lakisääteinen työnohjaus, jossa voi esimerkiksi käsitellä hankalia asiakaskokemuksia. Joskus 

työssä kohtaa jopa eettisyyteen ja moraalisuuteen liittyviä kysymyksiä. Työnohjauksen lisäksi tietenkin kollegoilta 

saa vertaistukea. Psykologeilla on osaamisen jatkuvan ylläpidon velvoite, joka tarkoittaa, että koulutuksissa 

käydään säännöllisesti ja oman erityisalueensa tietoja on päivitettävä. 
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Tarmilla on jo niin monen vuoden kokemus alalta, että hänestä ei tunnu vaikealta jättää työasioita työpaikalle. 

Tarmin mukaan häntä ei kuormita itse terapiasessioiden sisältö, mutta asiakkaiden määrä on se, mikä ratkaisee. 

Itseään ei saa ylibuukata ja palautumiselle on jätettävä aikaa. 

Palkitsevinta Tarmin työssä on terapiassa onnistuminen eli asiakkaan elämänlaadun parantaminen. Kaikkia ei voi 

auttaa, mutta on mahtava tunne, kun siinä onnistuu. 

Ravintola Blanko, ravintolapäällikkö Jaana Vuorenpää 

Jaana Vuorenpäällä on kahdenkymmenenviiden vuoden kokemus ravintola-alalta. Hän kävi lukion jälkeen hotelli- 

ja ravintola-alan esimieskoulutuksen, joka vastaa sisällöltään nykyistä restonomin tutkintoa. 

Blankossa Vuorenpää on toiminut ravintolapäällikkönä jo kymmenen vuotta. Sitä ennen hänelle on kertynyt alan 

kokemusta monen turkulaisen anniskeluravintolan, kuten Nightclub Börsin, ravintolapäällikkönä. 

Blanko kuuluu Tintån ja Neron kanssa samaan ravintolaketjuun, Klonkiin. Blanko ja muut Klonk-ravintolat ovat 

ruuhkaravintoloita, joten kiireen ja stressin sietokyky on työssä erittäin tärkeää. Vuorenpään mukaan muun, 

kuten laajan tietämyksen viineistä ja ruuista, oppii helposti työn kautta. Työ on todella hektistä ja tulee tottua 

siihen, että koskaan ei oikeastaan tule valmista. 

Liikeidean tulee pysyä samana, mutta silti ravintolan on kehityttävä jatkuvasti ajan ja trendien mukana. Nykyään 

esimerkiksi sosiaalisen median päivittäminen on suuressa asemassa. Vuorenpää antaa työntekijöilleen muuten 

melko vapaat kädet, mutta sovituista asioista täytyy pitää kiinni, jotta kaikki toimii. 

Haastavinta Vuorenpään mielestä hänen työssään on työntekijöiden erilaisuus. Esimerkiksi henkilökunnan ikä 

vaihtelee suuresti; joukossa on sekä keski-ikäisiä että juuri täysi-ikäisyyden saavuttaneita ihmisiä, sekä tietenkin 

kaikkia ikäluokkia siitä väliltä. Ajatusmaailmat 20 vuoden ikäerolla ovat täysin toisenlaisia. Myös asiakaskunta on 

todella laaja, joten kaikkien miellyttämisessä on omat haasteensa. 

Asiakkaiden ja henkilökunnan viihtyminen sekä tyytyväisyys on palkitsevinta työssä. Blankon hyvä maine sekä 

keskeinen sijainti takaavat sen, että asiakkaita riittää pitkin vuotta. Terassisesonki kestää syyskuuhun asti. Blanko 

on myös suosittu ravintola isojenkin ryhmien keskuudessa, koska siellä on yli 150 asiakaspaikkaa. 

Sitowise, asiakasvastaava Mikko Pikander 

Mikko Pikander aloitti työskentelyn Sitolla 5 vuotta sitten. Sittemmin yritys on fuusioitunut Wise Groupin kanssa, 

ja Mikko toimii nykyisin Sitowisen asiakasvastaavana. Mikko opiskeli Teknillisessä korkeakoulussa 

puolijohdeteknologiaa ja valmistui diplomi-insinööriksi vuonna 2003. 

Mikko suoritti opintojaan Espoon Otaniemessä, mutta teki lopputyönsä täällä Turussa, ja valmistumisen jälkeen 

toimi hetken erikoisupseerina Merivoimien Tutkimuslaitoksella. Seuraavaksi elämä veikin Mikon Vaasaan, jossa 

hän työskenteli pienessä tietotekniikan palvelualan yrityksessä projektipäällikkönä, teknisenä asiantuntijana ja 

kouluttajana kuntien, pelastuslaitosten ja yritysten paikkatieto-ohjelmistojen ja rekisterijärjestelmien parissa. 

Mikon uralle mahtuu myös vuodet suuressa kansainvälisessä IT-alan konsernissa, jossa hän toimi monipuolisissa 

työtehtävissä, edellä mainittujen lisäksi asiakastuen ja myynnin parissa. Mikko oli ajatellut työskentelyä IT-alalla 

vain väliaikaiseksi vaihtoehdoksi, mutta olikin huomaamattaan viihtynyt alalla jo lähes kymmenen vuotta. 

Mikko siirtyi vanhan opiskelijakaverin suosituksesta Sitowisen edeltäjälle Sitolle vuonna 2013. Mikko työskentelee 

Sitowisen Tietopalveluissa asiakasvastaavana paikkatietopohjaisten tuoteratkaisujen myynnin tehtävissä, johon 

kuuluu tiivistä yhteistyötä ja keskustelua paitsi asiakkaiden, myös eri sidosryhmien kanssa. Uusien 

yhteistyösuhteiden luomisen lisäksi tärkeää on pitkäaikaisten asiakassuhteiden vahvistaminen nykyisten 

asiakkaiden kanssa. Tärkeimpiä asiakkaita ovat kunnat Hangosta Muonioon ryyditettynä muilla julkisilla 

organisaatioilla sekä yrityksillä. 
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Sofokus Oy, HR-vastaava Milla Heikkilä 

Sofokuksella on ollut opiskelijoita ja työntekijöitä eri taustoilla ja koulutuksilla, mutta ne eivät ole estäneet ketään 

etenemästä vastuullisempiin tehtäviin tai pääsemästä mukaan haluttuun projektiin. Ainoa erottava tekijä on 

työntekijän oma halu ja motivaatio edetä. 

Milla tuli itse firmaan vuosi sitten, ja hänellä on kokemusta isoista yrityksistä sekä heidän toiminnastaan. Oltuaan 

töissä isoissa firmoissa tarpeeksi pitkään hän halusi vaihtelua työtehtäviinsä ja laittoi hakemusta Sofokukselle. 

Milla työskentelee nyt HR-vastaavana, tehtävä on mielenkiintoinen ja palkitseva. Milla haluaa tuoda esille, ettei 

työskenteleminen isoille organisaatioille ole ainoa vaihtoehto. Hän haluaa, että opiskelijat tiedostaisivat tämän ja 

katsoisivat läpi kaikki vaihtoehdot ennen, kuin päättävät minne hakevat töihin. 

Tapahtumallinen, toimitusjohtaja Sanni Rostedt 

Sanni Rostedt valmistui restonomiksi Turun ammattikorkeakoulusta vuonna 2010. Valmistumisen jälkeen Sanni 

työskenteli Turun ammattikorkeakoulun vararehtorin assistenttina noin vuoden verran. Vuonna 2012 hänelle tuli 

vastaan mahdollisuus järjestää seuraavana vuonna Turussa järjestettävät Valtakunnalliset AMK-päivät. Sanni oli 

tällöin kotona 2kk vanhan esikoisensa kanssa, mutta päätti tarttua ainutlaatuiseen tilaisuuteen ja järjesti 

tapahtuman. Siitä tulikin Sannin ensimmäinen työksi tehty tapahtumatuotanto. Tämän jälkeen Sanni alkoikin 

työskennellä erilaisten tapahtumien parissa Turun Urheiluliitolle. 

Sanni järjesti muun muassa Turun Urheiluliiton Kuntovitonen- tapahtumaa useamman vuoden ja lisäksi 

Ipanapeuhut -lasten liikuntatapahtuman. Ipanapeuhujen järjestämisen yhteydessä Sannin ja Tapahtumallisen tiet 

kohtasivat ensimmäisen kerran ja siitä se sitten lähtikin. Sanni on ollut osakkaana Tapahtumallisessa vuodesta 

2015 lähtien, ja toimitusjohtajan tittelin Sanni sai viime kesän lopulla. 

Sannin työhön kuuluu pääosin henkilöstö- ja taloushallintoasiat sekä yrityksen yleinen johtaminen ja 

kehittäminen. Sannin työnkuvaan kuuluu kuitenkin myös jonkin verran asiakkuuksien ja projektien johtamista. 

Tällä hetkellä Sanni nauttii eniten henkilöstöjohtamisesta ja yrityksen kehittämisestä. 

Työporukka on Tapahtumallisella erittäin tiivis ja Sanni kutsuukin sitä ”työperheekseen”. Energinen ja iloinen 

porukka auttaa jaksamaan stressaavassa työssä. Sannia tapahtuma-alalla motivoi rakkaus lajiin. Hän pitää 

luovasta ongelmanratkaisusta, jota tapahtuma-alalla tarvitaan aina projektin alusta loppuun asti jokaisen 

tehtävän parissa. Myöskin se tunne, kun kovalla työllä järjestetty tapahtuma alkaa, on mieletön. 

Sanni mainitseekin uransa kohokohdaksi vastikään Turussa järjestetyn tapahtumakokonaisuuden, joka aloitettiin 

saaristossa VIP-tilaisuuden merkeissä ja päättyi Logomoon huikeaan 400:n osallistujan iltajuhlaan. ”Se fiilis, kun 

kaikki sujui alusta loppuun asti lähes täydellisesti, vaikka suunnitelmiin tuli muutoksia vielä tapahtuman ollessa 

käynnissä, sai aikaan mielettömän ylpeydentunteen. Kun tapahtuma alkaa, adrenaliini virtaa ja tapahtumaa 

edeltäneiden viikkojen väsymys häviää. Se tunne on aivan uskomaton.” 

TYKS, kätilö 

”Viimeiset kymmenkunta vuotta ovat vierähtäneet kätilönä työskennellen Turun yliopistollisessa 

keskussairaalassa eli Tyksissä. Tämä unelma-ammatti ei kuitenkaan ole alusta alkaen ollut selkeä tie, johon 

tähdätä, vaikka sosiaali- ja terveysala onkin aina ollut lähellä sydäntä.  

Ensimmäiset opiskelut lähtivät käyntiin Tampereen yliopistolla 90-luvulla sosionomiksi, erityisesti nuorisotyötä 

opiskellen. Tältä alalta olisi voinut etenkin työllistyä esimerkiksi kunnan nuorisosihteeriksi, mutta eräs 

työharjoittelu sai oivaltamaan, että sosiaalityö olisikin enemmän oma juttu. Tämän jälkeen yliopistolla 

hurahtivatkin käyntiin yhteiskuntatieteiden opinnot, jotka keskittyivät sosiaalipolitiikkaan ja erityisesti 

sosiaalityöhön. Näiden opintojen aikana ensimmäiset lapset syntyivät. Sekä sosionomin (nuorisotyö), että 

yhteiskuntatieteiden maisterin opinnot saatiin päätökseen vuonna 1994. Tämän jälkeen työt alkoivat 
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sosiaalityöntekijänä mm. lastensuojelun merkeissä. Parin vuoden jälkeen heräsi mielenkiinto hakea muitakin 

töitä. Kuinka ollakaan, uusia tuulia etsiessä tulikin vastaan mielenkiintoinen työ Tyksissä, johon siirryin 

työskentelemään. Totesin kuitenkin pian, ettei kyseinen työ tuntunutkaan täysin omalta. Vajaan vuoden virassa 

olleena kolmannen lapsen vuoksi jäätiin äitiyslomalle. Synnytyksessä oli kätilöopiskelija mukana ja tuolloin heräsi 

ensimmäisen kerran mielenkiinto kyseiseen ammattiin. Ikää oli kuitenkin jo sen verran, että haave kätilöksi 

opiskelemisesta tuntui mahdottomalta, hän koki olevansa liian vanha koulun penkille.  

Muutama vuosi vierähti kotona ollessa lasten kanssa, samalla pohtien, mikä voisi olla se oma juttu töitä ajatellen. 

Ajatus kätilötyöstä ei suostunut häviämään ja vuonna 2004 alkoivat sitten opinnot sairaanhoitajaksi ja erityisesti 

kätilöksi Turun ammattikorkeakoulussa. Entisessä työssä Tyksissä jatkettiin opintojen ohella hieman aikaa, 

työharjoittelujen parissa pääsi toteuttamaan itseään uuden alan parissa. Neljännen opiskeluvuoden jälkeisenä 

kesänä mielenkiinnon vei odottavien naisten osasto, jolle päätyi valmistumisen jälkeen vuonna 2008. Muutaman 

vuoden jälkeen alkoi tulla erilaisia ongelmia kolmivuorotyöhön liittyen, joten töiden ohella tuli opiskeltua 

terveydenhoitajaksi Diakissa. Työpaikalla oltiin ymmärtäväisiä kolmivuorotyöhön liittyvien ongelmien vuoksi ja 

vuonna 2015 siirryttiin pois vuorotyöstä äitiyspoliklinikalle, ja siellä ollaan edelleen. Monenlaista muutakin on 

tullut opiskeltua vuosien varrella, mutta kaikkea on aina yhdistänyt kiinnostus saman tyyppiseen alaan. Joskus 

kutsumuksensa voi löytää vasta parinkymmenenkin vuoden jälkeen.” 

Valmet Automotive, Mechanical Engineer Aku Pellinen  

Mechanical Engineer Aku Pellinen on työskennellyt Valmet Automotivella vuoden 2017 syyskuusta lähtien. 

Koulutukseltaan hän on Auto- ja kuljetustekniikan insinööri. Koulunsa Pellinen on käynyt Turun 

ammattikorkeakoulussa, Sepänkadun toimipisteessä. 

Valmistumisensa jälkeen Pellinen työskenteli hetken Vw- Groupilla Vantaalla, mutta veri veti takaisin Varsinais-

Suomeen. Lähdettyään Vw- Groupilta hän aloitti suoraa työt Valmetilla työtehtävänään mekaaninen suunnittelu. 

Nykyinen työ sisältää 3D-piirtämistä, mekaanisten ratkaisujen suunnittelemista ja materiaali valintoja. Lisäksi 

työnkuvaan kuuluvat useat autoteollisuuden projektit. 

Työilmapiiri saa kehuja Pelliseltä. Pienessä yksikössä on tiivisporukka, jossa tullaan hyvin toimeen ja 

kokeneemmat työntekijät auttavat mielellään nuorempiaan opastamalla ja arvokasta tietotaitoaan jakamalla. 

Apua saa kollegoilta aina tarvittaessa. Työssä Pellistä motivoikin juuri uuden oppiminen ja oman tietotaidon 

kehittäminen. 

Veho Oy, aluejohtaja Jussi Jalonen 
Intohimo autoihin on alun perin saanut lähtemään alalle Raision ammattiopistossa ajoneuvo-asentajaksi 

opiskelemalla. Opinnot saatuaan päätökseen vuonna 1998 tie vei Veholle tuoreen ammattinsa mukaisiin töihin. 

Osaamista ja kokemuksia lisätäkseen töiden ohelle tulivat ajoneuvo-insinöörin opinnot Turun 

ammattikorkeakoulussa.  

Vuonna 2000 alkaneella urallaan hän eteni työnjohtajaksi ja opinnot saatuaan päätökseen vuonna 2003 työt 

vaihtuivat huoltopäällikön hommiin. Vuonna 2014 Jalonen eteni aluehuoltojohtajaksi, jolloin hänen alueeseen 

kuului eteläsuomi ja kahdeksan korjaamoa. Vuonna 2017 hänestä tuli lounaissuomen aluejohtaja, johon kuuluu 

kolme korjaamoa. Alue pieneni, mutta lisäksi tuli myös myynneistä vastaaminen. 

Viking Line, myyntipäällikkö Johanna Ekbom 
Viking Linella myyntipäällikkönä työskentelevä Johanna Ekbom on aloittanut työt yrityksessä vuonna 2002. 

Matkailualan pariin hän päätyi heti lukion jälkeen, kun hän suoritti matkailun opistotasoisen perustutkinnon. 

Opinnoissaan Ekbom suuntautui saksankielisiin alueisiin ja työskentelikin jonkin aikaa Saksassa hotellissa, mikä 

lisäsi entisestään kiinnostusta matkailualaan. Hän mainitseekin pitävänsä siitä, miten matkailun parissa ihmiset 

ovat sosiaalisia, aktiivisia, iloisia ja pirteitä, jolloin on kiva hoitaa heidän asioistansa. Hän päätti jatkaa opintojaan 

Turun ammattikorkeakoulussa, ja valmistui sieltä matkailun markkinoinnin tradenomiksi vuonna 2004. 
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Alun perin Viking Linelle hän päätyi kesätöiden kautta, jolloin hän työskenteli yrityksen myyntipalvelussa. Tämän 

jälkeen hän jatkoi työskentelyä vielä yrityksen matkamyymälässä osa-aikaisena tehden samalla opinnäytetyötä. 

Valmistumisen jälkeen Ekbom sai vakituisen työpaikan Viking Linelta satamasta ryhmä- ja kokousmatkapuolelta, 

jossa hän pääsi tekemään yhteistyötä yritys- ja kokousasiakkaiden, yhdistysten ja urheiluryhmien kanssa. 

Nykyään Ekbom työskentelee Viking Linen myynti- ja markkinointiosastolla myyntipäällikkönä. Työskennellessään 

eri osastoilla vuosien varrella Ekbom on hyvin löytänyt yrityksen punaisen langan ja oppinut eri prosesseista. 

Nykyisissä myyntipäällikön tehtävissä hän pääsee tekemään monipuolisia myynnin ja markkinoinnin työtehtäviä 

tavoitteenaan saada mahdollisimman paljon matkustajia laivaan. Lisäksi hänen vastuualueisiinsa kuulu 

tapahtumat Turun alueella ja urheiluun liittyvät markkinointiyhteistyösopimukset.  

Uransa yhtenä kohokohtana Ekbom mainitsee uuden risteilyaluksen Viking Gracen tulon vuonna 2013, jolloin 

pitkään työstetty markkinointi saatiin päätökseen ja uusi laiva ensi kertaa vesille. ”Silloin sai olla ylpeä yrityksen 

puolesta”, Ekbom sanoo. 

020202 Palvelut Oy, Annin uratarina 

Anni aloitti työskentelyn Nollakakkosessa vuonna 2011. Anni rekrytoitiin henkilöstövuokrauspalvelun kautta ja 

hän työskenteli 02 Palvelussa tuntityöntekijänä vaihtelevilla tuntimäärillä neljän vuoden ajan. 

Anni teki Satakunnan Ammattikorkeakoulun medianomiopintojen ohella työvuoroja Nollakakkosen 

asiakaspalvelussa. Töiden ja opiskelujen yhdistäminen sujui hyvin, koska työvuorot olivat hyvin joustavia. Töitä 

pystyi tekemään joustavasti opintojen ehdoilla. Opiskelijavaihtovuoden jälkeen Anni palasi takaisin 020202:lle. 

Anni valmistui keväällä 2015 ja pian tämän jälkeen hänen työsuhteensa 020202 Palveluihin vakinaistettiin. Anni 

myös eteni urallaan perehdyttäjäksi ja hän pääsi osallistumaan uusien työntekijöiden perehdytysvalmennuksiin. 

Alkuvuodesta 2018 Anni pääsi mukaan talon sisäiseen it-projektiin asiakaspalvelun edustaja ja kyseinen tehtävä 

alkoi viedä enemmän ja enemmän hänen työaikaansa. Annin rooli projektissa kasvoi ja syksystä asti Anni on 

työskennellyt it-tiimissä uudessa tehtävässään kehityskoordinaattorina. 

Uran edistymisessä on auttanut Annin oma kiinnostus palveluiden kehittämiseen ja panostus työtehtäviin. Anni 

on halunnut edetä urallaan ja tarttunut rohkeasti uusiin haasteisiin. Annin kehittymistä on tuettu ja kannustettu.  

Vuosien varrelta työpaikalta on löytynyt myös paljon oikeita ystäviä, joiden kanssa Anni pitää yhteyttä vapaa-

ajallakin. Työyhteisöä yhdistävät samanlaiset arvot työn tekemisen suhteen. ”Meillä on töissä paljon erilaisia 

ihmisiä, mutta jaamme kaikki samanlaiset tavoitteet työn tekemisen suhteen. Haluamme tarjota parasta 

mahdollista palvelua ja palvella asiakkaita entistä paremmin. On kiinnostavaa päästä toteuttamaan näitä 

tavoitteita nyt myös kehityskoordinaattorin roolissa.” 

020202 Palvelut Oy, Joonaksen uratarina  

Joonas on ollut 020202 Palvelut Oy:ssa töissä vasta alle vuoden ajan, mutta jo siinä ajassa hän on edennyt 

perehdyttäjän tehtäviin. Ennen 02 Palveluun siirtymistä Joonas työskenteli ilmanvaihtoalalla. Hän kaipasi 

uudenlaisia haasteita ja päätti hakea ystävän suosituksesta Nollakakkoselle. Haastatteluprosessi oli 

monivaiheinen ja siihen osallistui ihmisiä niin henkilöstövuokrauspalvelusta, kuin 020202 Palveluidenkin puolelta.  

Ensimmäiseksi tehtiin hakemus, sitten videohaastattelu. Joonas ei ollut koskaan ennen tehnyt videohaastattelua 

ja jännitti sitä. Hänestä tuntui omituiselta puhua kameralle. Videon tallennus oli kuitenkin helppo tehdä 

kotiläppärillä ja haastattelu sujui hyvin. Videohaastattelun jälkeen vuorossa oli StaffPointin haastattelu ja lopuksi 

vielä haastattelu 020202 palvelukeskuksessa. Monivaiheinen valintaprosessi eteni Joonaksen kokemuksen 

mukaan sujuvasti.  

Kaikista vaiheista jäi hyvä ja huojentunut fiilis, Joonas tunsi, että oli antanut kaikkensa. Hän koki, että 

haastatteluprosessin päätteeksi oli tosiaan nähnyt vaivaa työpaikan eteen ja valinta tehtiin harkiten. 
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Töiden alkaessa ensimmäisestä päivästä lähtien Joonas sai työpaikalta lämpimän vastaanoton ja koki olevansa 

tervetullut. Oma esimies ja tiimin perehdyttäjä auttoivat uuden oppimisessa ja ruokkivat intoa työn tekemiseen.  

Joonas halusi sisäistää kaiken työn sisällön. Uutta opeteltavaa oli paljon, mutta hän piti sitä positiivisena 

haasteena. Hän ei jäänyt murehtimaan, että osasiko kaiken täydellisesti, vaan luotti itseensä ja häntä 

valmentaneisiin ihmisiin. 

Perehdyttäjän tehtäviin Joonas päätti hakea syksyllä, vain muutaman työkuukauden jälkeen. Perehdyttäjän rooli 

houkutteli kiinnostavuutensa takia ja Joonas uskoi, että hänellä olisi tehtävässä paljon annettavaa. Perehdyttäjät 

työskentelevät tiiviisti kaikkien uraansa aloittavien kanssa ja heillä on merkittävä rooli palvelun laadun 

varmistamisessa. Joonas on alusta asti halunnut kehittyä työssä ja haastaa itseään. Työkavereiden kautta hän on 

nähnyt, että tällä työpaikalla hyvällä duunilla ja tekemisellä pääsee etenemään. Joonas suhtautuu innostuneesti 

uuteen tehtävään perehdyttäjänä ja, jatkossa hän haluaa kehittyä ja edetä vielä eteenpäin. 


