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VAHVUUDET
Teknisten ongelmien ratkominen tietojenkäsittelyn, elektroniikan,
ajoneuvojen sekä autoelektroniikan aloilta. Luonteeni on positiivinen, rauhallinen ja kärsivällinen.

ATK-TAIDOT

Portfolio: http://www.eerojaaskelainen.com/IT-portfolio

KOULUTUS & KURSSIT
Opiframe Oy

4/2014 – 4/2015

Sovellus- ja pelinkehittäjäkoulutus. Päivitettiin ohjelmointitaidot nykyaikaan.

Työmaa Oy

6/2012 – 6/2012

Yrittäjäpuntari
10 päivän kurssi, jossa käytiin läpi yrittäjyyden eri osa-alueita.

TOP-resurssi

11/2011 – 12/2011

Yrittäjyyden ykkösvalmennus

Turun ammattikorkeakoulu, Salon toimipiste

2008

Tietojenkäsittelyn tradenomi (tietokantajärjestelmät)

Nummi-Pusulan lukio

2002

Ylioppilas

TYÖKOKEMUS
Osuuskunta SunVerstas

11/2012 – 6/2014

Osuuskunnassa harjoittelin yrittäjyyttä mm. WWW-sivuja suunnitellen sekä muissa pienimuotoisissa työtehtävissä.

Työmaa Oy

8/2012 – 6/2013

Assistentti
Toimin työvoimapoliittisilla lyhytkestoisilla kursseilla ohjaajana ja jonkin verran opettajana, sekä hoidin
toimistotyöt ja juoksevat asiat. Nokian irtisanottujen TimeOut-koulutusprojektissa hoidin käytännön asiat sekä 32
koulutusryhmän palautteiden kirjaamisen ja loppuraportoinnin.

Työttömyysjakso

1/2010 – 8/2012

Tänä aikana pidin ammattitaitoani yllä päivittämällä Web-ohjelmointitaitojani sekä toimimalla ATK-tukena
tuttavilleni. Tutkin ja tutustuin myös yrittäjyyteen yhtenä vaihtoehtona ja samalla päivitin liiketoimintaosaamistani.

Turun ammattikorkeakoulu / Salo

12/2006 – 12/2009

Laboratoriomestari

1/2009 – 12/2009

Suunnittelin oppilaitoksen lukujärjestykset käyttäen Mimosan suunnitteluohjelmaa.
Tuotin sisältöä Internet- ja intranet-sivuille sekä hallinnoin toimitilojen vuokrauksia. Viransijaisuus (12kk).
| eero.jaaskelainen@gmail.com | www.eerojaaskelainen.com |

ATK-Tuntiopettaja

9/2008 – 12/2008

Tietojenkäsittelyn peruskurssin (162h) opetus ja suunnittelu.
Koulutussihteeri

8/2008 – 9/2008

AMK:n täydennyskoulutuksen sihteerin sijaisuus: Asiakaspalvelua, laskutusta ja yleisiä toimistotöitä.
Opiskelija-assistentti

2006 – 2008

Työ sisälsi oppaiden ja esitteiden sivuntaittoa, web-sivujen suunnitteluja, koevalvontoja ja muita toimistotöitä.
Opiskelun päätyttyä työsuhde jatkui osa-aikaisena.

Salon lukio

1/2007–12/2007

IT-tukihenkilö

2/2007 – 12/2007

Tradenomi-opintojen työharjoittelujakson (5op) ajan tein tietoteknisen- ja pedagogisen tuen tehtäviä
opastaen opettajia tietokoneasioissa sekä ylläpitäen tietokoneita.
Luokanopettaja

1/2007 – 1/2007

Toimin ATK-opettajan sijaisena, opetin kuvankäsittelyn kurssin lukion oppilasryhmälle (52,8 h).

PROJEKTITYÖT
Toteutussuunnitelma-järjestelmän kehitysprojekti, Turun AMK

4/2007 – 12/2008

Oracle 9i -tietokannassa olleen järjestelmän kehittäminen. Projekti dokumentoitiin opinnäytetyönä.
Tietojenkäsittelyn opetus opettajille, Salon lukio & Turun AMK.

10/2006 – 1/2007

Tietokoneen käytön peruskurssin opetus lukion opettajille.

KIELITAITO
Englanti hyvä, ruotsi välttävä.
Käytännön englannin kieltä olen harjoittanut KV-assistentin tehtävissä Turun AMK:ssa perehdyttämällä
ulkomaalaisopiskelijoita opiskelujen alkuun Suomessa. Tekstin tuottaminen on tullut tutuksi Internet-sivujen
sisällöntuotannossa sekä kansainvälisessä kaupankäynnissä.

ASEVELVOLLISUUS
Viestirykmentti, Riihimäki
Viestimies / sotilaskuljettaja (180pv).

HARRASTUKSET
Tietokoneiden ja elektroniikan korjailu, autojen sekä työkoneiden kunnostukset.
Mökin remontointi ja pihatyöt sekä kotimaanmatkailu.

TULEVAISUUDEN TAVOITTEET
Tarkoitukseni on edelleen kehittää tietoteknistä osaamistani ATK-opettajana, ohjelmistojen kehittäjänä sekä
autoelektroniikan saralla, aion myös harjoittaa sekä jakaa osaamistani käyttötuen ja konsultoinnin muodossa.

| eero.jaaskelainen@gmail.com | www.eerojaaskelainen.com |

2003

