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Koulutus	  
•  YTM,	  Val)o-‐oppi,	  Jyväskylän	  yliopisto	  1991	  
Aikuiskasvatuksen	  syventävät	  opinnot	  ja	  pro	  gradu,	  Helsingin	  yliopisto	  
1999	  

•  Johdon	  &	  Esimiesten	  Työnohjaaja,	  JTO	  2008	  
•  Cer)ficate	  of	  Coaching	  Skills,	  Results	  Coaching	  Systems,	  2010	  
•  Cer)ficate	  of	  Advanced	  Coaching	  Skills,	  Results	  Coaching	  Systems,	  2011	  
•  Työhyvinvoin)valmentaja,	  Tampereen	  yliopisto,	  2013	  
•  Cer)ficate	  of	  Business	  Coaching	  Master,	  Business	  Coaching	  Center,	  2013	  
•  Professional	  Cer)fied	  Coach,	  Interna)onal	  Coach	  Federa)on,	  2014	  

Erityisosaaminen	  ja	  vahvuudet	  
•  Työyhteisötaitojen	  valmennus	  ja	  coaching	  -‐	  ammaUlainen	  vuodesta	  2010	  
•  Associate	  Cer)fied	  Coach	  tason	  coachien	  mentorcoach	  
•  Yli	  15	  vuoden	  työkokemus	  valmennusten	  suunniWelusta	  ja	  toteutuksesta	  
sekä	  fasilitoinnista	  kansainvälisissä	  yrityksissä	  

•  Esimiestyön	  ja	  johtajuuden	  kehiWäminen	  sekä	  suorituksen	  johtaminen	  -‐	  	  
Henkilöstöjohtaja	  ja	  HRD	  Manager	  rooleissa	  v.	  1996	  alkaen	  

	  
Valmennus,	  fasilitoin7	  ,	  coaching	  -‐kokemus	  
• Oman	  työn	  johtamisen	  valmennus,	  kaksi	  pörssiyh)ötä	  sekä	  
julkishallinnonorganisaa)o,	  2014	  	  

•  Eri	  pituisia	  yksilöcoaching	  prosesseja	  yhteensä	  noin	  700	  tun)a	  2010-‐2014	  
•  Johtoryhmän	  coaching,	  2013,	  järjestö	  
•  Toimitusjohtajia	  ja	  asiantun)joita,	  yksilöcoaching,	  eri	  alojen	  PK-‐yritykset,	  
2010-‐2012	  

•  Johto)imin	  valmennus/coaching,	  	  2012	  
•  Esimiesten	  coaching	  (ryhmä&yksilö),	  koulutusala,	  2012	  
•  ICF	  ser)fioin)in	  valmistautuvien	  coachien	  (MIF-‐ohjelmasta)	  
mentorcoaching	  ryhmässä	  2013-‐2014	  

	   1	  

Työkokemus	  
Caleidocons	  Oy	  6/2013	  –	  	  
•  Partneri,	  ammaUcoach,	  valmentaja	  	  

Freelance	  valmentaja,	  coach	  	  8/2010	  -‐	  	  	  

LuoWokunta	  2009	  -‐	  2010	  
•  Henkilöstöjohtaja,	  johtoryhmän	  jäsen	  

Bang	  &	  Bonsomer	  Group,	  2005	  -‐	  2008	  
•  Henkilöstöjohtaja,	  johtoryhmän	  jäsen	  

Ahlstrom	  Oyj	  1996-‐2005	  (Helsinki/Pariisi)	  
•  Henkilöstön	  kehiWämispäällikkö	  

Euroopan	  Molekyylibiologian	  laboratorio	  1992-‐1995	  (Heidelberg)	  
•  Toimistotyöntekijä	  

Suomen	  Nuoriso	  Opisto	  1992	  
•  Yhteiskunnallisten	  aineiden	  lehtori	  
	  
Järjestöt,	  verkostot,	  luo@amustehtävät	  
Interna)onal	  Coach	  Federa)on,	  2009	  alk.	  
Suomen	  Coaching	  yhdistys	  ry,	  2008	  alk.	  	  (hallituksen	  jäsen,	  
2011-‐2013)	  

Suomen	  työnohjaajat	  STO	  ry	  2008	  alk.	  
HENRY	  ry	  &	  Henry	  Fellows	  1999	  alk.	  
	  
	  
	  


