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HENKILÖTIEDOT Joonas Mikko Oskari Sippola
2.2.1984, Helsinki
Naimisissa, perheessä kaksi lasta
B-ajokortti, auto käytettävissä

OMINAISUUDET Olen visuaalisesti painottunut ja luova ihminen.  Hallitsen niin yksityiskohtien
huolellisen hienosäätämisen kuin suurempienkin linjojen suunnittelun. Perus-
luonteeltani olen vastuuntuntoinen ja rauhallinen, myös tiukoissa projektiaika-
tauluissa. Olen sosiaalinen, mukautuva ja kanssani on helppo tulla toimeen.

PORTFOLIO www.joonassippola.f

IT-OSAAMINEN Vahvat perustaidot
 Mm. Windows- ja Linux-ympäristöt, toimiston perusohjelmistot
 Tietokoneiden rakentaminen, huolto ja tekninen tuki
 Hyvät tiedonhaku- ja ongelmanratkaisutaidot

Erityistaidot
 Adobe CS: Photoshop, InDesign, After Effects, Premiere, Illustrator, Encore
 Web: HTML5, CSS3  (Sass), RWD, Foundation, Bootstrap, WordPress,  SEO,

JavaScript/jQuery, PHP, MySQL
 Google: Apps, Analytics, AdWords
 Inkscape, Visma Severa CRM, Call Manager Pro

KOULUTUS

2011 IT-tradenomi / Tietojenkäsittely (BBA), Seinäjoen ammattikorkeakoulu
 Mediayrittäjyys / Digitaalinen mediatuotanto
 Opinnäytetyö: Web 2.0 – Erilaisia tekniikoita ja toimintamalleja

2003 Ylioppilas / Alajärven lukio
 Englanti: laudatur
 Matematiikka (pitkä): magna cum laude approbatur

KOKEMUS

2013– Media- ja markkinointiosaaja
 Olen tehnyt työnäytteinä ja harjoitustöinä graafsen suunnittelun tehtäviä.

Projektien skaala on ulottunut logoista nettisivuihin ja käyntikorteista suur-
kuvatulosteisiin.

 Työnäytteitä löytyy portfoliostani.

2012
3 kk

Harjoittelija / Myynninmaailma Oy, Seinäjoki
 Työtehtäviini kuului mm. palvelukonseptin kehittäminen, B2B-markkinointi

ja  kohdeyritysten  määrittäminen,  CRM-asiakashallinta,  yritysasiakkaiden
palveleminen, markkinointimateriaalin hiominen sekä yleiset toimistotyöt.

2006–2009
Yht. 14 kk

Sesonkityöntekijä / Atria-Lihavalmiste Oy, A-Logistiikka Oy, Nurmo
 Tein kaksivuorotyötä työparin  tai  -ryhmän kanssa.  Työhön kuului  myös

tuotantokoneiden kokoamista ja purkamista. Logistiikassa tein kolmivuo-
rotyötä työskennellen itsenäisesti. Suoritin hygieniapassin (Foodwest Oy).

http://www.joonassippola.fi/
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2011060611044
http://www.joonassippola.fi/
http://www.joonassippola.fi/
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2006 Harjoittelija / Bit-IT, Asianajotoimisto Legistum Oy, Seinäjoki
 Toimin projektijohtajana ryhmässä, joka rakensi web-palvelua. Omat vas-

tuualueeni olivat tietokannan ja käyttöliittymän suunnittelu sekä palvelin-
ja web-ohjelmointi (PHP, MySQL, JavaScript, HTML, CSS).

MUU KOKEMUS Kuvataiteen opettajan sijaisuus  (Alajärven lukio),  tietokonehuolto  (Data-Info),
asiakaspalvelu (Viihdestoppi), lähdeveden pullotus (Oy Cool West Ltd).

MUUT OPINNOT

2015
4 kk

TREENI-koulutus / Spring House Oy
 Ammatillisen osaamisen ja käytännön työelämätaitojen kehittämistä
 Markkinointia, tuotteistamista ja viestintää
 Brändin kehittäminen ja web-sivustoprojektin johtaminen (WordPress)

2012
6 kk

TASKU12 | Nuorten insinöörien ja tradenomien täydennyskoulutus / SeAMK
 Projektikoulutusta, yleistä ammattitaidon vahvistusta ja laajennusta
 Yritysprojekti:  Anvia IT Oy. Johdin työryhmää, joka lokalisoi BI-tietokannan

sekä ohjelmoi työkalut lisäaineiston generointiin (C#, JavaScript, MySQL).

2003 Insinööri (Tietotekniikka) / SeAMK
 ½ vuoden jälkeen opintolinja vaihtui

2002 Partiojohtajien peruskoulutus / Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry
 PJ:t ovat täysi-ikäisiä johtajia, jotka ohjaavat nuorempia johtajia, kantavat

vastuun lippukunnan toiminnasta ja mahdollistavat partioharrastuksen.
LUOTTAMUSTOIMET

1999–2003 Vartionjohtaja / Het-partio ry, Alajärvi
 Johdin ryhmää, toimin vastuuhenkilönä ja järjestin tapahtumia.
 Opetin n. 10–13 v. lapsille taitoja, esim. erä-, ensiapu- ja ryhmätyötaitoja.
 Rakensin lippukunnan web-sivut ja ylläpidin niitä (PHP, HTML, CSS).

KIELITAITO Suomi Äidinkieli (vahvuuksina oikeakielisyys ja oikoluku)
Englanti Erinomainen (taitotaso C1+), myös lokalisointikokemusta
Ruotsi Tyydyttävä

HARRASTUKSET Musiikki, kitara, valokuvaus ja koiran kanssa lenkkeily.

DUUNI-PALKKATUKI Ehtojen täyttyessä työllistämiseeni voidaan myöntää tukea 50 % palkkauskus-
tannuksista, enimmillään 12 kk ajaksi (+ mahd. 30 % seuraavien 12 kk ajaksi).
Tarkempia tietoja: www.te-palvelut.fi/duunikortti

MUUTA

2004 Suoritin varusmiespalvelukseni panssarintorjuntajääkärinä Kajaanissa.
2002 Minut valittiin Vuoden nuoreksi Alajärvellä.

SUOSITTELIJAT Lisätietoja minusta ovat lupautuneet antamaan seuraavat henkilöt.

Sami Kontola
kouluttaja, Spring House Oy
040 631 2108 / sami.kontola@springhouse.fi
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