
Tero Kankaanperä
yhdistysosaaja
050 305 8240

tero@terokankaanpera.fi

OSAAMISPALETTI

1. Yhdistys- ja vapaaehtoistoimintaan liittyvä 
osaaminen
2. Tieto- ja viestintätekniset taidot
3. Muu osaaminen

OSAAMINEN

π yhdistyskoulutukset

π toiminnantarkastukset

π sääntö- ja organisaatiomuutokset

π vapaaehtoisten johtaminen

π yhdistysviestintä, ml. some

π yhdistyksen taloushallinto

π poliittinen vaikuttaminen ja 
kampanjat

π tietosuoja ja jäsenhallinto

π kokousmenettely

π äänestys- ja vaalitavat

π asiakirjat ja arkistointi

π ryhmämuotoinen 
vertaistukitoiminta

KOKEMUS

Kuopion Vihreät ry
toiminnanjohtaja 1.11.2017 - 
vaalityöntekijä 16.10.2016 - 16.4.2017
hallituksen puheenjohtaja 2010 - 2012

Savo-Karjalan vihreät ry
toiminnanjohtaja (sijainen) 1.10.2018 - 
toiminnanjohtaja (sijainen) 1.9.2017 - 1.3.2018 
vaalityöntekijä 18.11.2014 - 30.4.2015
toiminnanjohtaja 15.10.2012 - 30.6.2014

Savon seksuaalinen tasavertaisuus ry
hallituksen jäsen, puheenjohtaja 2003 - 2008, 2010, 2013 - 2014

Suomen Farmasialiitto ry
sääntö- ja organisaatiomuutostyöryhmän puheenjohtaja 2007 - 2010
luottamustilintarkastaja, toiminnantarkastaja 2009 - 2013

Kuopion yliopiston ylioppilaskunta
pääsihteeri 1.1.2004 - 31.12.2006
hallituksen puheenjohtaja 2000 - 2001
sosiaalipoliittinen sihteeri 1997 - 1999

Farmasian opiskelijayhdistys Fortis ry
hallituksen jäsen, puheenjohtaja 1995 - 1996, 1999 - 2000

1. YHDISTYS- JA VAPAAEHTOISTOIMINTA



OSAAMINEN

π Windows- ja Ubuntu-/Linux-
käyttöjärjestelmät

π toimisto-ohjelmat (Microsoft 
Office, OpenOffice/LibreOffice)

π Joomla- ja Wordpress-
julkaisujärjestelmät

π Android-mobiililaitteet (tabletit  ja 
älypuhelimet)

π yhteisöpalvelut (Facebook, Twitter, 
YouTube)

π Scribus-taitto-ohjelma

OSAAMINEN

π farmaseutin tutkinto, 
proviisoriopinnot sosiaalifarmasian 
pääaineesta

π ISO- ja GxP-laatujärjestelmät

π kirjakustannus- ja painotoiminta

π vahva esiintymistaito

π Elävä kirjasto -menetelmä

π erittäin vahva englanninkielen taito

KOKEMUS
Windows-työasemien ylläpitoa AD-verkossa 3 vuotta

Ubuntu-käyttöjärjestelmän käyttöä ja ylläpitoa 10 vuotta

Toimistosovelluksien käyttöä yli 20 vuotta

Joomla-sivustojen ylläpitoa yli 10 vuotta, ml. useita migraatiota

Wordpress-sivustojen, ml. verkostosivusto, ylläpitoa 6 vuotta

Android-laitteiden käyttöä 4 vuotta

Twitterin käyttöä 9 vuotta

Esitteiden ja lehti-ilmoitusten valmistamista Scribuksella 5 
vaalikampanjaan

CiviCRM:n käyttöä 1,5 vuotta

2. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

KOKEMUS

Farmaseuttina sairaaloiden lääkehuollossa 2v 3kk

Kolmen farmasian alan oppikirjan kustannustoimittaminen

Setan kouluttaja 2003 - 2015

Vapaa yhdistyskouluttaja vuodesta 2003

Allianssin Elävä kirjasto -alueluotsi / kouluttajaverkoston jäsen 
vuodesta 2012

Suomen pakolaisneuvonnan Järjestöhautomen Lahjomaton-
toiminnantarkastajakoulutus ja verkoston jäsen 2018 -

3. MUU OSAAMINEN


