
AMMATTEJA, AMMATTEJA 
ke  24.4.2019

          KLO 14.30-15.55



Valitse kaksi sinua kiinnostavaa alaa.

Ilmoittaudu  laittamalla nimesi kahteen listaan to 
18.4. mennessä 

(Listat löytyvät kolmannen kerroksen kanslian/opojen 
käytävältä)

Jokaisen nimi on löydyttävä kahdesta listasta

Yhteen esitykseen mahtuu 30 opiskelijaa.



Ensimmäinen esitys alkaa klo 14.30 (kesto 
40 minuuttia)

Toinen esitys alkaa klo 15.15 (kesto 40 
minuuttia)



Ammatit/alat ja luokkatilat

1. Luokka 318:
Olen koulutukseltani sairaanhoitaja ja yo-merkonomi. Takana on 30 vuotta 
lääketeollisuudessa myynnissä, markkinoinnissa ja asiantuntijatehtävissä. 
Tällä hetkellä toimin hinta-ja korvattavuus asiantuntijana. Työ on 
kansainvälistä, ruotsi ja englanti ovat päivittäin käytössä. Lääketiede ja 
biokemia luovat toimintaympäristöstä suuren osan.



2. Luokka 317:
 Olen tradenomi ja toimin ammatillisena liiketoiminnan opettajana ja yrittäjänä.                  
Yritykseni päätoimiala on puuagentuuritoiminta, joka käytännössä tarkoittaa sitä, 
että myyn talopaketteja. Teen yritykseni kautta myös muusikon töitä.

3. Luokka 316:
Metsäteollisuusyrityksessä työskentelevä paperitekniikan DI ja KTM. Työura 
on kulkenut tuotannon tehtävistä toimistoon päätöksentekoa tukevien 
materiaalien valmisteluun.

 Fysioterapeutti, yrittäjä lk 318

5. Energiatekniikan diplomi-insinööri lk 212

6. Viestintäkonsultti SFB Agency, filosofian                                            
maisteri ja yhteiskuntatieteiden maisteri lk 
218



4. Luokka 212:
 Vihdin kunnan maankäyttöinsinööri, elinvoimajohtaja  ”Mitä tarkoittaa kunnan                

elinvoima, ja mitä elinvoimajohtaja oikein tekee?”

5. Luokka 214:

Kodin sisustuksen hankintapäällikkö Sokos ketjuohjauksessa. Vaatetusalan 

artenomi amk ja tradenomi. Työhöni kuuluu mm. Sokosten kodinosastojen 

kehitystyötä, kodin sisustuksen sisäänosto, osallistuminen markkinoinnin 

rakentamiseen.



6. Luokka 215:
        IT-Arkkitehti / Chief Technoogy Officer

Työelämään kasvavalle alalle jossa tällä hetkellä suuri pula huippuosaajista?

Kiinnostaisiko sinua?

Murtautua pankkiin - laillisesti?

Päästä vaikuttamaan maailman hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen?

Parantaa vanhusten elämänlaatua?

Olla luomassa tulevaisuuden älykästä tietoyhteiskuntaa?

IT-alalla näihin kaikkiin löytyy mahdollisuuksia.



7. Luokka 217:
 OMT- fysioterapeutti, fysioterapia, yrittäjyys

8. Luokka 218:
Airbus-Capt, Finnair, lentäjän työ siviili-ilmailussa ja armeijassa



9. Luokka 219:
Projektipäällikkö (IT) / IT-tradenomi (ammattikorkeakoulu).
Oletko enemmän käytännöllinen tekijä akateeminen asiantuntija? Jos olet, 

tule kuulemaan kokemuksia opiskelupolustani lukiosta 

ammattikorkeakouluun, työssäoppimisesta, IT-alan laajan monipuolisista 

mahdollisuuksista sekä siitä miten tietotekniikkaan liittyvää työtä voi päästä 

tekemään melkein millä vaan alalla, joka sinua kiinnostaa kuten 

markkinoinnin, myynnin, logistiikan, moottoripyöräilyn, leipomisen tai 

eläintenhoidon parissa.



10. Luokka 220:
Yhteiskuntatieteiden maisteri YTM, Tampereen yliopisto, pääaineena 

tiedotusoppi.

Viestintäpäällikkö, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry

Vastaan JHL:ssä viestinnästä, markkinoinnista, jäsenlehden toimituksesta, 

yhteiskuntavaikuttamisesta ja kansainvälisestä edunvalvonnasta.



11. Luokka 221:
Tradenomi, Senior Sales Manager

SAKO Oy/Viranomaiskauppa

Mukana myös kriisinhallintaoperaatioissa (Libanon, Syyria)



12. LUOKKA  222 

VIHDIN   UUSI  NUOREKAS  KUNNANJOHTAJA

HALLINTOTIETEIDEN   MAISTERI



13. Luokka 120

Henkilöstöpäällikkö, Hiisi Homes Experience Group Oyj
“Vastaan resursseista ja työvuoroista, henkilöstön päivittäisestä ohjaamisesta ja koordinoinnista sekä 
huolehdin että yleensäkin hommat rullaavat sovitulla tavalla.”



14. luokka 223

Myyntineuvottelija, Kiinteistömaailma 



15. luokka 122

Palomies, pelastusala 


