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Petri Hirvimäki
+358 (0)44 987 13 02
Kalervonkatu 7 A 9,
40100 Jyväskylä
petri.hirvimaki@gmail.com

Henkilötiedot

Petri Hirvimäki synt. 24.10.1966, Jyväskylä

Perhe

avovaimo Marika sekä 12-, 9- ja 5 v. lapset

Koulutus
❑

1985 ylioppilas, Jyväskylän Lyseo

❑

1986 varusmiespalvelus lääkintä au (res. ylikersantti, huom. SPR EA2)

❑

1993 KTM, Turun Kauppakorkeakoulu, pääaine yleinen yrityshallinto,
lopputyöni käsitteli pienyrityksen strategista asemaa ja markkinointia

❑

pääasiassa 2000-luvulla markkinointiin, yrittämiseen, tietotekniikkaan ja
sisällöntuotantoon ja liittyviä eripituisia koulutuksia työelämässä

❑

2004 näyttötutkintomestari, Haaga-Helia AOKK

❑

2012 pedagoginen pätevyys, JAOKK

❑

16.12.2020 – HYVÄKYLÄ 2021 -kuntavaaliliike, perustaja ja aktiivi

❑

3.1.2020 – 30.6.2020 Liiketoiminnan tuntiopettaja, Gradia Jyväskylä

❑

20.11.2017 – Nukkuvien puolue - Nukkuvat ry (rp), yksi perustajista, pj.

❑

10.6.2014 – Unitas kansanliike, perustaja, kansalaisaktivisti

❑

1.11.2011 – 31.12.2015 Ambrosia Finland Oy Ltd, toimitusjohtaja, osakas

❑

9.8.2010 – 31.10.2011 projektipäällikkö, Keski-Pohjanmaan aikuisopisto

❑

11.5.2009 – 8.8.2010 sivut. kouluttaja, Valmennustiimi Eximia Oy

❑

3.3.2008 – 8.8.2010 liiketalousaineiden sivut. tuntiopettaja, JAO

❑

19.3.1993 – 31.12.2008 Emmasti Ky, toinen yhtiömies ja yrittäjä

❑

14.1.2002 – 31.5.2005 yrittäjyyden ja markkinoinnin vastuukouluttaja, JAO

❑

17.11.2000 – 11.1.2002 liiketalousaineiden kouluttaja, JAKK Jalasjärvi

❑

1.3. – 30.6.1997, 1.2. – 31.5.1998 ja 2.1. – 31.5.1999 määräaikaisena

Työkokemus

projektipäällikkönä kahdessa eri matkailuun liittyvissä EU-hankkeessa
❑

5.2.1996 – 4.2.1997 yritysneuvoja, Loimaan seutukunnan kehittämiskeskus

❑

1985 – 1993 opiskeluaikana erilaisissa tehtävissä, mm.
leirintäaluepäällikkönä yhdellä Suomen suurimmista leirintäalueista

Vahvuudet
❑

rehellisyys, avoimuus, itsenäisyys, peräänantamattomuus, kriittisyys
tarvittaessa, riskinsietokyky, epävarmuudensietokyky, luovuus,
huumorintaju, sosiaalisuus, tiimityö, pedantti toisinaan

❑

KTM, menestyt yrittäjä 22 vuotta – teorian ja käytännön yhdistäminen

❑

johtamisosaaminen, rekrytointi ja henkilöstön kehittäminen

❑

liikeidea- ja liiketoimintasuunnitteluprosessin ohjaaminen, kokonaisuudet
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❑

kokemus yrittäjyyden, markkinoinnin ja talouden kouluttajana eri tutkinnoissa

❑

tottunut sanavalmis esiintyjä, myyntityö laidasta laitaan

❑

oppimisprosessit ja koulutuksen suunnittelu, hopsit ja hensut

❑

koulutusmaailman ja eri tutkintojen tuntemus

❑

erilaisten yritysten liiketoimintaan liittyvien koulutusmateriaalien,
opaslehtisten ja imagoesitteitten suunnittelu ja toteutus

❑

tapahtuma- ja markkinointiosaaminen

❑

sosiaalinen media, sisällöntuotanto

❑

kirjanpidon hyödyntäminen sisäisessä laskennassa

❑

matkailu- ja palvelualan kehittämisprojektit, hanketyö

❑

verkkokoulutukset ja materiaalit, internetin hyötykäyttö

❑

asioitten mallintaminen ja tarvittaessa yksinkertaistaminen

❑

kokonaisvaltainen käsitys yrittäjyydestä ja yrityksen johtamisesta

❑

kiinnostus yhteiskunnallisiin asioihin ja aluekehittämiseen

❑

Suomen ja Euroopan talouden, ihmisten ja kulttuurin tuntemus

❑

yhteiskunnallinen osaaminen ja oivaltaminen

❑

vahva halu kehittää ja oppia uutta

❑

mökkeily

❑

monipuolinen liikunta

❑

yhteiskunnalliset asiat

❑

eurooppalaiset kielet

❑

suomi (äidinkieli)

❑

englanti (erinomainen)

❑

espanja (erinomainen)

❑

ruotsi (hyvä)

❑

saksa (tyydyttävä)

❑

ranska (välttävä)

Harrastukset

Kielitaito

