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Persoona

Syntyperäinen torniolainen ja väylänvarren kasvatti, pakkaus positiivista energiaa ja kahden nuoren äiti. Monessa mukana ollut

moniosaaja  ja  asiakaspalvelun  ammattilainen.  Kaupallisen  alan  koulutuksesta  myyntitehtäviin  ja  myymäläpäälliköksi,

siivousalan yrittäjyydestä luovan alan opintoihin. DIY elämäntapana. Intohimo oppia uutta, käsityöläisyys verenperintönä,

luovuus kaikessa tekemisessä, perfektionismi sukuvika. Aidan ylittäminen sen matalammalta kohdalta elinikäinen haaste. 

Less is too little.

”Sun perusluonne on sellanen maaorava mangusti, joka säteilee sinnesuntänne ja on haltioissaan kun se
saa posket täyteen pähkinöitä, mutta silti se ei kuitenkaan osaa lentää, että se pysyy ihan jalat maassa.

Varmaan sit siks ettei sillä ole siipiä. Muutoin kantti riittäis kyllä myös lentämiseen.” 

Koulutus

Kuvataiteilija (AMK) 2012-2018

Lapin Ammattikorkeakoulu, Kaupan ja kulttuurin koulutusohjelma, Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto 240 op, 
Tornio

• Opinnäytetyö: Butterflies in the Sky – Fyysisen taidenäyttelyn toisintaminen verkkoympäristöön.
• Työharjoittelu: Aineen taidemuseo, Tornio, 2 kk (1-2/2017).
• Koulutusohjelma painottuu digitaaliseen kuvatuotantoon.
• Oppimisympäristö: lähiopetus, Moodle.
• Opintojen sisältö: kuvataide, taidehistoria, värioppi, animaatio, multimedia, verkkoproduktiot, nykytaide, taidenäyttelyt, 3D-mallinnus, 

veisto, piirustus, maalaus, graafinen suunnittelu ja julkaisut, valokuvaus, valaisu, kuvankäsittely.

Liiketalouden tradenomi (AMK) 1994-1998

Kemi-Tornion Ammattikorkeakoulu, Talouden ja hallinnon koulutusohjelma, Tietohallinnon ja tietoliikenteen 
suuntautumisvaihtoehto, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto 140 ov, Tornio

• Opinnäytetyö: Elektroninen kaupankäynti yrityksen liiketoiminnassa.
• Työharjoittelu: Pohjola-Yhtiöt, Tornion konttori, 4 kk.
• Suuntaavat ammattiopinnot: tietojenkäsittely, tietoliikenne, yritystoiminta
• Perus- ja ammattiopinnot: laskentatoimi, verotus, oikeustiede, markkinointi, kansainväliset toiminnot, kansantalous, talous- ja 

tilastomatematiikka.

Ylioppilastutkinto 1991-1994

Tornion Yhteislyseon lukio

Kurssit

Lapin Bisnesvirittämö-kasvuohjelma 8-11/2020

Aava&Bang, etäopetus.

• Yksinyrittäjien kasvuohjelma, toteutusyhteistyössä Ely-keskus ja TE-palvelut.
• Liiketoiminnan kehittäminen, myynti, markkinointi ja digitaalisuus.

CompTIA Kansainvälinen mikrotukihenkilökoulutus A+ 12/2002-2/2003

Kemi-Tornion Ammattikorkeakoulu, Liiketalouden ja tietotekniikan yksikkö, 280 h, Tornio.

• PC-laitteisto, käyttöjärjestelmät ja ohjelmat.
• Kansainvälinen mikrotukihenkilö A+-sertifikaatti.
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Epoc Software Developer 8/2000-1/2001

Kemi-Tornion Ammattikorkeakoulu, Liiketalouden ja tietotekniikan yksikkö, 18 ov, Tornio. 

• Epoc-laitteistot ja käyttöjärjestelmä, Epoc-ohjelmointi, Java-ohjelmointi, Visual C++ sertifiointikoulutus, 
systeemisuunnittelu, UML-mallintaminen.

Työkokemus

Yksityisyrittäjä Alkaen 2008

Tmi Prolia, aputoiminimi Maiden Lilly Finland, y-tunnus: 2193557-7, Tornio.

Maiden Lilly Finland Alkaen 2014

• Tmi Prolian päätoimialan muutos ja Maiden Lilly Finland –aputoiminimen rekisteröinti kuvataide-opintojen myötä v. 2014.
• Toimiala: Taiteellinen luominen; verkkokauppa, ateljeeompelu, taide-, design-  ja pientuotteiden valmistus, digtaalinen ja aineellinen 

kuvatuotanto ja kuvataidealan palvelut.

Tmi Prolia 2008-2014

• Päätoimiala vuosina 2008–2014: toimitilasiivoukset, sisustus- ja somistuspalvelut.
• Toimeksiantajina pankit, vakuutusyhtiöt ja PK-yritykset.

Kesätyöntekijä 5-6/2017

Aineen taidemuseo, Tornion kaupunki, Tornio.

• Työtehtävät: asiakaspalvelu, näyttelyjen purku- ja ripustus, työpajojen suunnittelu ja ohjaus koululaisryhmille, toimistotyö ja
arkistointi, kahvilan ylläpito ja asiakaspalvelu, 1 kk.

Myymäläpäällikkö 2003-2007

Art Junipery, Kalustehansa Oy, Keminmaa.

• Lahja- ja sisustusalan myymälä ja verkkokauppa.
• Työtehtävät: kokonaisvaltainen myymälän perustus ja liikkeenhoito ; myynti ja asiakaspalvelu, myymälänhoito, esillepano, somistus, 

markkinointi, sisäänosto, toimistotehtävät, reskontra, inventaario.
• Alaisia 1-4 henkilöä.
• Yrityksen verkkokaupan suunnittelu, toteutus ja ylläpito 2006-2007. 

Myyjä 1996-2000

Sparmarket Kiviranta, Tornio.

• Päivittäistavarakauppa.
• Työtehtävät: kassanhoito, asiakaspalvelu, hyllytys, tilitys, uusien työntekijöiden perehdytys. 

Henkilökohtaiset taidot

Ajokortti B

Kielitaito Suomi Äidinkieli
Ruotsi Suullinen Erinomainen Kirjallinen Hyvä
Englanti Suullinen Hyvä Kirjallinen Hyvä

IT-taidot PC-käyttöjärjestelmät
OS-käyttöjärjestelmät
Microsoft Office
Adobe CreativeCloud; Photoshop, Bridge, Illustrator, Camera Raw
WordPress; verkkosivustojen suunnittelu, rakentaminen, graafinen suunnittelu, ylläpito ja 
SEO-optimointi
Google; Webmasters Tools 
Facebook; Facebook Business,  Sharing Debugger
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Kommunikointi- ja organisointitaidot  

Minulla on erinomaiset asiakaspalvelu- ja markkinointitaidot perustuen yli 20 vuoden työkokemukseen erilaisissa 
asiakaspalvelutehtävissä, myyntityöstä ja  myymälöiden rakentamisesta remonttien loppusiivouksiin ja palveluiden 
tuottamiseen. Tartun mielelläni ja pelottomasti uusiin haasteisiin ja projekteihin. Tutustun mielelläni uusiin ihmisiin eri aloilta. 
Olen kasvanut yrittäjäperheessä  ja  työskennellyt omassa yrityksessäni yli 10 vuotta. Tätä myötä minulla on laaja tietotaito 
myös yrittäjyydestä elämäntapana. 

Järjestelmällisyys, avoimuus, sosiaalisuus, pitkäjänteisyys, elämänmyönteisyys ja suomalainen sisu ovat minulle kantava voima
niin tiimityöskentelyssä kuin projektien hallinnasssa, niin työryhmän jäsenenä kuin projektinvetäjänä. Työelämän ja opiskelujen 
ohella olen kehittänyt kommunikointi- ja organisointitaitojani olemalla mukana lukuisissa pienemmissä  tapahtumissa ja 
projekteissa.  Erilaisten myynti- ja messutapahtumien, näyttelyjen, varainkeruukampanjoiden ja pihakirppisten järjestäminen 
luonnistuu minulta sujuvasti. Aikaansaavana perusluonteena olen toiminut niin kuvausassistenttina kuin taloyhtiön kokouksen 
kirjurina kuin myös tehnyt lukuisia hakemuksia liittyen esimerkiksi yritystoimintaan ja rakennus- ja toimenpidelupahakemuksiin. 
Unohtamatta adressia Kivirannan Kirjohaudantien liikennejärjestelyjen parantamiseksi, johon keräsin reilun sata nimeä 
asuinalueen asukkailta.

Erityisosaaminen ja harrastukset 

Erinomaiset ompelutaidot ja monipuoliset käsityötaidot ovat seurausta elämänpituisesta ompeluharrastuksestani, keskittyen 
roolipukuihin, kodintekstiileihin ja designtuotteisiin kuin myös omien vaatteiden ja asusteiden ompeluun. Osallistun aktiivisesti 
Tornion Kansalaisopiston järjestämille ompelukursseille. Opiston lyhytkursseilla olen tutustunut mm. Torniojokilaakson 
perinnemaalaukseen, kasvivärjäykseen ja emalointiin. Syksyllä 2018 aloitin myös taiteen perusopetuksessa Taidemaalaus-
kurssin.

Omakotitalon vuonna 1998 rakentaneena ja siinä 19 vuoden ajan asuneena ja remontoineena sekä puukäsitöitä 
harrastaneena, hallitsen erinomaisesti remontoinnin eri osa-alueet sekä pien- ja puutyökalujen käytön.  DIY-elämäntapa ja 
erilaiset tuunausprojektit   ovat sekä harrastukseni että pohja yritystoiminnalleni. Monet huonekaluni ovat saaneet uuden 
elämän verhoilulla ja maalilla.

Graafinen suunnittelu ja valokuvaus Nikon-järjestelmäkameralla ovat olennainen osa verkkosivujeni sisällöntuotannossa ja 
yritykseni tuotekuvissa sekä taideprojekteissani. Olen suunnitellut ja toteuttanut yritykseni Maiden Lilly Finlandin verkkosivuston 
kokonaisuudessaan itse WordPress-alustalle sisältäen mm. visuaalisen suunnittelun, logot, grafiikat, kuvat ja tekstit. 

Jäsenyydet ja luottamustehtävät

Tornion Baletin Tuki ry:n johtokunnan jäsen vuosina 2011-2013. Osallistuin yhdistyksen toimintaan mm. osallistumalla 
tanssinäytösten järjestelyihin, taittamalla näytösten käsiohjelmat ja ompelemalla esiintymisasuja.

Tornion Kuvataideseuran jäsen vuodesta 2013. 

Taidenäyttelyt

Yksityisnäyttelyt
“Värin Välillä”-taidenäyttely 2019, cafe Rohkifiini, Tornio.
“Butterflies in the Sky”-  digitaalinen taidenäyttely 2018, opinnäytetyö, kuvataiteilijan ammattikorkeakoulututkinto. 
“Angels in My heart”-taidenäyttely 2017, Hevi’s Pizza&Bar, Tornio.

Yhteisnäyttelyt
“KvarnKonst MyllyTaide 2019”, Kukkolaforsen, Ruotsi 2019. Useita teoksia.
“Kattomisen väärti”, Cafe Rohkifiini, Tornion kansalaisopiston taidemaalaustyhmän kevätnäyttely, 2019. Useita 
teoksia.
“Sateenkaarirakkaus”, Tornion kaupungintalo 2018. Akryylimaalaukset “Rohkivaphaus” ja “Klasi” ja tekstiiliteos 
“Petsivaana”.
“Ennennäkemättömät”, Tornion Kuvataideseuran näyttelytila, 2015. Mixed media-teos “Emppu”, akryylimaali puulle.
“AD HOC Extempore”, Oulun Katugalleria-verkkonäyttely,  2016. 3 valokuvan teos-sarja “Colours 1  - 2 -  3” .
“Panuraama”, Minervan ala-aula, 2013. Valokuvateos “Kesä loppui kesken”.

Muut saavutukset

Kansikuva, Tornion kansalaisopiston Opinto-ohjelma 2019-2020, Teoskuva “Light in the Tunnel”, akryylimaalaus 
canvasille, 2019

Jäänveiston SM-kilpailut 2014, Kemi. Pronssia, Team: Rami Eronen ja Pirjo Saarela. Jääveistos “Suunnattomuus 
ajattomuudessa”. 

“Pirjon kotona”, 8-sivuinen kuvareportaasi. Unelmien Talo ja Koti-sisustuslehti, 1/2016.  Teksti: Ilona Pietiläinen, kuvat: 
Hanne Manelius.
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