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TAUSTAANI
Olen valmistunut rakennusinsinööriksi yhdyskuntatekniikan linjalta Lappeenrannan teknillisestä opistosta.
Vuonna 1990 rakennusalan laman enteillessä päädyin ohjelmoijan kurssille ja sitä kautta tietotekniikan alalle.
Päivitin ohjelmistosuunnittelijan ammattiani opiskelemalla Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa
tietotekniikan koulutusohjelmassa pääaineena digitaalinen viestintätekniikka (2006-2012). Suoritin yliopistoopintojen ohessa ammatillisen aikuisopettajakoulutuksen Hämeen ammattikorkeakoulussa, josta valmistuin
vuonna 2009.
Viimeisimmät työsuhteeni ovat olleet eri pituisia määräaikaisuuksia: Imatran Virta-opistossa (työväenopisto)
tietotekniikan tuntiopettajana, Lappeenrannassa ja Taipalsaarella luokanopettajien sijaisena eri luokkaasteilla, Saimaan ammattiopistossa tieto- ja viestintätekniikan tuntiopettajana sekä Lappeenrannan
kaupungin teknisessä toimessa suunnitteluinsinöörin sijaisena. Näitä ennen olen ollut teknisen ja monimediaalan ohjelmistosuunnittelijana 15 vuotta.
Laaja-alaisen työkokemuksen ja koulutuksen vuoksi osaamisalueeni ovat opetustyö, erilaiset mediatekniikat,
sovellusten suunnittelu ja hallinta sekä projektien koordinointi ja asiakasyhteistyö.
Minulla on AB-ajokortti ja oma auto.
KOULUTUKSENI
DI-opinnot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto, tietotekniikka, digitaalinen
viestintätekniikka (diplomityö kesken)

Ammatillinen opettaja

Hämeen ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu,
aikuiskoulutus, tietotekniikka, 2009

Tietotekniikan täsmäkoulutus

Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu, Koulutus- ja
kehittämiskeskus, 6 kk + 6 kk työharjoittelua, 1997

Ohjelmoija

Etelä-Karjalan aikuiskoulutuskeskus, 12 kk + 3 kk työharjoittelu, 1989

Rakennusinsinööri

Lappeenrannan teknillinen opisto, Yhdyskuntatekniikan linja,
1987

Rakennuspiirtäjä

Pohjois-Karjalan keskusammattikoulu, 1984

Ylioppilas

Lappeenrannan Lyseon lukio, 1983

Lisäkoulutukset:
TSL:n tuntikouluttajien koulutus

14 h, Työväen Sivistysliitto TSL ry, 2019

Adobe Premiere –kurssi

12 h, Content Bakery Oy, 2002

Relaatiotietokannat ja SQL-peruskurssi

Teknologiakeskus Kareltek, 1991

Oppimisen keskeiset tekijät –seminaari Nokia Data, 1990

TYÖKOKEMUKSENI OPETTAJANA JA KOULUTTAJANA
Etelä-Karjalan kansalaisopisto

Digikouluttaja, syyslukukausi 2019

Virta-opisto, Imatra

Tietotekniikan tuntiopettaja, lukuvuosittain 2017-2019

Työväen Sivistysliitto ry

Tietotekniikan tuntikouluttaja, tarvittaessa 2019-

Alakoulut, Lappeenranta ja Taipalsaari Vs. luokanopettaja, määräaikaisia sijaisuuksia 2014Saimaan ammattiopisto

Tieto- ja viestintätekniikan tuntiopettaja, määräaikainen, lv 2015-16

Laptuote-säätiö

Työnhakuvalmentaja, sijaisuus 2/2015

Taipalsaaren kunta, kirkonkylän koulu Vs. luokanopettaja (5.lk) lv 2013-14
Etelä-Karjalan ammattiopisto

Tieto- ja viestintätekniikan tuntiopettaja, määräaikainen, syksy 2011

Etelä-Karjalan aikuisopisto

Tietotekniikan opettaja, A-ajokorttikoulutus, sijaisuus 2/2006

 Opetustehtävissä olen suunnitellut koulutusten sisällöt itsenäisesti ja tuottanut tarvittavat
opetusmateriaalit. Imatran Virta-opistossa opetan aikuisille tietotekniikan peruskäyttöä, sosiaalisen
median välineitä ja sähköisen asioinnin verkko-ohjelmistoja. Saimaan ammattiopistossa opetin
datanomeille tietotekniikan perusteita sekä graafista suunnittelua ja kuvankäsittelyä. Tehtäviini kuului
myös ryhmänohjaajana toimiminen ja työharjoittelun arviointi. Aikuisopistossa koulutin tietokoneen
käyttäjän korttitutkintojen eri osioita. Luokanopettajien viransijaisena olen opettanut alakoulun kaikkia
luokka-asteita. Vastasin myös koulun tvt-laitteiston hoidosta.
TYÖKOKEMUKSENI SUUNNITTELUINSINÖÖRINÄ
Lappeenrannan kaupunki
Suunnitteluinsinööri, Tekninen toimi / Kadut ja ympäristö, vuorotteluvapaan sijaisuus, 5-8/2014 ja 5-8/2015
 Tehtäviini kuuluivat katu- ja ympäristöpuolella mm. pyöräilyn edistämisprojektin koordinointi ja pyöräilysivujen toteuttaminen Lappeenrannan kaupungin sivustolle sekä pyöräilijän opaskartan suunnittelu ja
toteutus mainostoimiston kanssa. Lisäksi tehtäviini kuului rakennus- ja sijoittamislupahakemusten
käsittely ja kaupunki-infrastruktuurin valokuvausta. Ohessa opastin työtovereita ohjelmistojen käytössä.
Rakennusinsinööri, suunnittelija, Kaupunkisuunnitteluosasto / Yleiskaavatoimisto 1988
 Pääasialliset tehtävät olivat maaseutukylien kehittämistä koskevien selvitysten ja suunnitelmien teko sekä
kuntasuunnitelman maankäyttöohjelman valmistelu ja vapaiden tonttien selvitystyö.
Rakennusinsinööri, harjoittelija kesäisin teknisen viraston eri osastoilla 1985-1987
TYÖKOKEMUKSENI OHJELMISTOSUUNNITTELIJANA
ICT-Center (E-K:n ammattikorkeakoulu)

ATK-suunnittelija, 2003 – 2005

Content Bakery Oy

Ohjelmistosuunnittelija, 1997 – 2003

Komartek Oy

Ohjelmistosuunnittelija, 1990 – 1996

 Ohjelmistosuunnittelijana työtehtäviini ovat kuuluneet internet- ja multimedia-projektien suunnittelu,
toteutus ja koordinointi, graafinen suunnittelu, sisällöntuotanto, myyntitoiminta sekä digitaalisen
viestinnän sovellusten kehittäminen ja ohjelmointi. Yhteistyötä olen saanut tehdä graafikoiden, avasiantuntijoiden ja asiakkaiden kanssa. Olen toiminut projekteissa vastuullisena asiakasyhteyshenkilönä.
Asiakkaina ovat olleet elinkeinoelämän yritykset ja julkishallinnon yhteisöt. Projektien ohessa tehtäviini
on kuulunut videokuvaus ja –tuotanto, valokuvaus ja kuvankäsittely sekä kouluttaja-, käyttäjäopastus- ja
atk-tukihenkilötehtävät (mm. kuvaaminen, kuvauskalusto, Adoben ja Officen tuotteet).

KÄYTTÄMÄNI TYÖKALUT


Microsoft Office tuotteet mm. Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote



Adoben tuotteet: Acrobat Pro, Photoshop, Illustrator, InDesign, Freehand, Flash (Animate), Bridge,
Dreamweaver, Photoshop Elements, Premiere, Authorware



CorelDRAW, AutoCAD Map 3D, MapInfo Professional, Tecla XCity, WebMap, Infoweb



CyberLink tuotteet



Erilaiset sosiaalisen median palvelut mm. Facebook, Instagram, Twitter



Opetustyökalut mm. Moodle, Wilma, Googlen välineet



Erilaiset ilmaiset pilvipalvelu-, sivusto-, ääni-, video- ja kuvatyökalut (esim. WordPress, Gimp, Audacity)



Windows 10 ja aiempien versioiden sovellustyökalut



Erilaiset mobiililaitteet ja niiden sovellustyökalut (Android, iOS)



Digitaaliset valokuva- ja videokamerat (Nikon, Sony, Canon)

HARRASTUKSENI
Harrastan tietotekniikan lisäksi kuvataiteita, video- ja valokuvausta
sekä graafista suunnittelua. Olen mm. kuvittanut äitini kirjoittaman
runoteoksen ”Vuodet vierivät” ja suunnitellut sen kannen.
Minusta löytyy lisää tietoa internetistä:
> http://www.artpaimensaari.com/katri.jokipelto
> Muotokuvat
> Valokuvat
> Runoteoksen valokuvat
> www-sivut
> Valokuvani muissa medioissa
mm. Lappeenrannan kaupungin kotisivut ja julkaisut,
Lappeenrannan asukaslehti, Tekniikka&Talous,
Mattila-Mäntylä-Kuusela-asukasyhdistyksen sivut,
Kuntatekniikka, SKV:n alue-esittely, ePressi,
Lappeenrannan uutiset

Olen soittanut pianoa musiikkiopistossa 5 vuotta.
Harrastuksiini kuuluu vahvasti myös rakentaminen. Toimin paritaloyhtiömme
rakennustekniikasta ja taloudesta vastaavana isännöitsijänä. Vapaa-aikanani
rakennan ja remontoin.
KIELITAITONI
suomi: äidinkieli

englanti: sujuva

ruotsi: tyydyttävä

saksa: alkeet

SUOSITTELIJANI
Kari Salin
apulaisrehtori (työväenopisto)
Virta-opisto, Imatra
020 617 5402

Nina Pakarinen
rehtori
Taipalsaaren kirkonkylän koulu
040 673 4037

