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Yrittäjä- ja työkokemus
-

Yrittäjä Mielimylly Valmennustoimisto Oy 1.8.2008 -

Referenssit ja keskeisimmät projektit
Starttivalmennus Oy (2017-)
- yritystoimintaa suunnittelevien valtakunnalliset verkkovalmennukset
- tulossa selkokielinen Yritystoiminnan suunnittelu -verkkovalmennus
- oppilaitos-osallistujien osalta näyttöjen ohjaus ja arviointi
Intotalo Oy (2009-)
- toimivien yrittäjien valmennukset
- yritystoimintaa suunnittelevien valmennukset
- Näyttötutkintomestarin palvelut 2017 alkaen
- lähipäivät sekä online-valmennusten suunnittelu, rakentaminen ja toteutus
Tiimiakatemia Global Partus Oy, Tiimiakatemian aikuiskoulutus (2008-)
- Yrittäjien, esimiesten ja opettajien valmennukset Tiimimestari ja Tulisoihtu
- eri asteen opettajien yrittäjyyskasvatuskoulutukset
- Näyttötutkintomestarin palvelut 2010 alkaen, yli 350 tutkinnonsuorittajaa
- alle 30-vuotiaiden yrittäjyysvalmennus
Suomen Urheiluopisto, Vierumäki (2011-)
- yrittäjyyden opintoja erilaisille ryhmille vuosittain sekä näyttötutkintomestarin palvelut 2014- Golf-johtajakoulutus, pääkouluttaja 2011-12
Jyränkölän setlementti, mediapaja (2017)
- Projektisuunnittelu ja projektien toteutus -valmennus mediapajan kuntouttavan työtoiminnan
nuorille kevät 2017
Uraani yrittäjyysvalmennus, Heinola, Jyränkölän setlementti (2014-16)
- viikottaiset valmennukset yritystoimintaa suunnitteleville tai kehittäville nuorille ja aikuisille
Virtaa kintaisiin –hanke, Kankaanpään opisto yhdessä neljän muun opiston kanssa (2014)
yrittäjyydenoppimisen kehittämishankkeen Sähköisku – innostusiltapäivät ohjaus ja hoiva-alan
opiskelijoille sekä mentorointimallin suunnittelu ja rakentaminen opistojen käyttöön
Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymä, HOPE-hanke (2009-10)
- Ammatillisten opettajien yrittäjyyskasvatuskoulutus sekä oppilaitosten yrittäjyyskasvatuksen
kehittämisen mentorointi
Cimson Oy (2009-12)
- Aloittavien yrittäjien koulutus yrittäjyyskursseilla valmennuspäivien teemoina markkinointi ja
yritysidean kehittäminen
Työsuhdehistoria
- Lehtori – valmentaja - opettaja Humanistinen ammattikorkeakoulu, Suolahden kampus /
Jyväskylän opiskelijatiimi, 2001-08
- Osuuskuntayrittäjä Markkinointiosuuskunta Efekti, Jyväskylä 1999-2001
- Tuotekuvaston suunnittelija Lievestuoreen Metallimiehet Oy, 1998, opintoihin liittyvä palkallinen
harjoittelujakso
- Projektisihteeri Majakka – tuettua oppisopimuskoulutusta projekti, Jyränkölän setlementti/
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Nuori-Youth ESR-hanke, Heinola, 1996-97
- Työpajaohjaaja/työnsuunnittelija Nuorten työpaja Torppa, Heinola 1995

Koulutus
-

Tradenomi (YAMK), Tampereen ammattikorkeakoulu, Proakatemia, 2015
Yritysneuvojan eat, Raision aikuiskoulutuskeskus Timali & Intotalo, 2014
Näyttötutkintomestari, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, opettajakorkeakoulu, 2010
Johtamisen erikoisammattitutkinto / Tiimimestari Pohjois-Karjalan aikuisopisto / Tiimiakatemia, 2006
Ammatillinen opettaja 35 ov Jyväskylän ammattikorkeakoulu, opettajakorkeakoulu, 2004
Tradenomi (AMK) Jyväskylän ammattikorkeakoulu / Tiimiakatemia, 2002

-

-

Yhteisöpedagogi (AMK) Humanistinen ammattikorkeakoulu, kansalaistoiminta ja nuorisotyö,
Suolahti, 2001
Nuorisotoiminnanohjaaja Keski-Suomen opisto, Suolahti 1995
Ylioppilas Kymenkartanon lukio, Heinola, 1992

Erityisosaaminen
-

aloittavien ja toimivien yrittäjien valmennus, yrittäjyyden perustukset
verkko-opetus ja ohjaus, webinaarit ja valmennukset
valmennusprosessien suunnittelu, valmentaminen, oppimisympäristöjen ja opiskelumallien
kehittämistyö
yrittäjäasenteen ja yrittäjyyden edistäminen sekä yrittäjyyskasvatus
aikuiskoulutus, työnohessa tapahtuvan oppimisen ja opiskelun valmennus
tiimityö, tiimien valmentaminen, tiimioppiminen, tiimiyrittäjyys
seminaarien ja kohtaamisten suunnittelu ja toteutus
innostaminen, kuunteleminen ja erilaisten ihmisten kohtaaminen

Kielitaito
-

Suomi, hyvät kirjalliset ja suulliset taidot
Englanti, hyvä, yleiset kielitutkinnot taitotaso 5
Ruotsi, tyydyttävä, virkamiesruotsi tutkinto lokakuu 2000

Julkaisut
Kirjat
- Leinonen, N.; Partanen, T. & Palviainen, P. (2004) Team Academy – the true story of a community
that learn’s by doing. PS-Kustannus.
- Leinonen, N.; Partanen, T. & Palviainen, P. (2002). Tiimiakatemia – tositarina tekemällä oppivasta
yhteisöstä. Opetus2000-sarja. PS-Kustannus.
Koulutuskansiot, oppaat ym.
- Online valmentaja-manuaalin kokoaminen Intotalon sisäiseen käyttöön perehdytys ja
valmennusmateriaaliksi ja online valmennusten laatukriteereiksi (2016)
- Kolehmainen, M., Jaamalainen, A-M, Katajarinne, P. Leinonen, N. & Määttä, J. (2008). Kehity
ammattikorkeakoulun harjoittelun ohjaajana – koulutuskansio. Sarja C. Oppimateriaalit 15, 2008.
Humanistinen ammattikorkeakoulu.
- Leinonen, N.; Katajarinne, P.; LaCross, M. & Teräväinen S. (2003 ja 2006) Työoppisen
käsikirja Työoppimispaikalle. Humanistinen ammattikorkeakoulu.
- Leinonen, N.; Katajarinne, P.; LaCross, M. & Teräväinen S. (2003 ja 2006) Työoppimisen käsikirja
opiskelijalle. Humanistinen ammattikorkeakoulu.
- Kurhila, A.; Leinonen, N.; Lempiäinen, P.; Miettinen, M.; Rinne, J. & Ruhanen, A. (1998). Mentorin
ABC - nuoren ohjaajalle. Nuori-Youth –projekti/Mannerheimin Lastensuojeluliitto.
Adapt/Employment –julkaisut No2. Työministeriö

Atk-taidot
-

hyvät toimistotyötaidot, Windows-office (Microsoft Word, Excel, Powerpoint), internet, sähköposti,
intranet, some, yrityksen digitaaliset työkalut (esim. verkkolaskut, palkka.fi, etasku), sähköiset
oppimisympäristöt, online-valmentaminen (esim. adobe, zoom, ItsLearning)

