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YLPEYDENAIHEET
3 Suomenmestaruus

Olin kapteenina joukkueessamme, kun
voitimme kaudella 2018 pesäpallon
A-poikien Suomenmestaruuden.

` Pesisura
Olen tehnyt nuoresta asti pitkäjän-
teisesti töitä pesisunelmani eteen, ja
ruvennut tienaamaan lapsuuden har-
rastuksellani.

VAHVUUDET
Itsenäinen oppiminen Idearikkaus
Looginen päättelykyky

KIELITAITO
Suomi ○○○○○

Englanti ○○○○○

KOULUTUS
Teknillinenmatematiikka ja fysiikka
Aalto-yliopisto
� Syksy 2017 – 2022
Ylioppilastutkinto
Jyväskylän normaalikoulun lukio
� 2013 – 2016

OHJELMOINTI
Python ○○○○○
Javascript ○○○○○
Matlab ○○○○○
Scala ○○○○○
Java ○○○○○
C ○○○○○

MUUT IT-TAIDOT
Mathematica Microsoft office Excel
Latex Adobe InDesign Matlab

MINÄ
• Haen ensi vuonna opinto-oikeutta nykyisen tutkintolinjani lisäksi tuotanto-
talouteen. Tähän syynä halu olla johtotason tehtävissä sekä kiinnostus yritys-
maailmaan. Pääsin myös Hive Helsinki koodikoulun haun toiseen vaiheeseen,
joka alkaa heinäkuussa 2019.

• Koodaaminen on lähellä sydäntäni. Siinä kiehtoo jatkuva ongelmanratkaisu,
sekä konkreettisten asioiden suunnitteleminen ja luominen. Opettelen koo-
daamista koulun kurssien lisäksi paljonmyös vapaa-ajallani.

• Pesäpallo on itselleni sopiva laji, sillä harjoitusohjelma on laadittu siten, että
semahdollistaa työnteon ja opiskelun.

• Opinnoissani olen oppinut paljon datan analysoimisesta sekämallintamisesta
erilaisilla ohjelmistoilla.

• Olin suunnittelemassa ja luomassa ainejärjestömme rekrylehteä. Sain suun-
nitella yritystenmainosten ulkoasua Adobe InDesignilla.
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TYÖKOKEMUS
Urheilija
Hyvinkään tahko
� Syksy 2016 –Ongoing ½ Hyvinkää
• Opiskeluiden alkaessa Otaniemessä siirryin pelaamaanHyvinkään Tahkoon.
Pesäpallourani on jatkunut Hyvinkäällä syksystä 2016 lähtien.

• Vuonna 2016 olin armeijassa Tikkakoskella, mutta ajoin kesällä monta kertaa
viikossa Hyvinkäälle peleihin tai leiriviikonloppuihin. Vuosi opetti elämän-
hallintataitoja ja vastuun kantamista.

• Solmin kesällä 2018 kahden vuodenmittaisen jatkosopimuksen Tahkon kanssa.
Tinkimätön harjoittelu ja hyvät peliesitykset vakuuttivat seurajohdon.

Urheilija
Jyväskylän kiri
� 9/2015 – 9/2016 ½ Jyväskylä
• Harrastuksesta tuli ammatti, kun solmin sopimuksen perinteikkään Jyväskylän
Kirin kanssa loppuvuodesta 2015. Vastuu joukkueessa kasvoi debyyttikauteni
aikana, ja lopulta kuuluin joukkueemme avainpelaajiin.

• Pesäpallon kovin liiga, Superpesis, on puoliammattilaisliiga. Pesäpalloilijan työ
eroaa normaalista työelämästä, mutta opettaamonia hyödyllisiä asioita kuten
pitkäjänteisyyttä, suunnitelmallisuutta, kritiikin vastaanottamista, oman toi-
mintansa kehittämistä sekä paineen- ja stressinsietokykyä.

Kiinteistönhoitaja
Valio
� 6/2014 ½ Jyväskylä
• Pääsin lukion aikana oikeisiin töihin, kun olin Valion Seppälänkankaan tehtaalla
vastaamassa piha-alueesta.

• Opinmitä on kova työnteko, sekämiten se kellokortti oikein leimataan.


