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Esittelyssä Tampereen jaoston uusi puheenjohtaja Anu Laakso

Mukavan lupsakka tehopakkaus

O

len iloinen ja aikaansaava suhari ja minulla on sata rautaa koko ajan tulilla, Anu Laakso kuvailee.
– Kun kesäviikonloppu tai lomaaika koittaa, olen mökillä laiturinnokassa ennen kuin kukaan ehtii kissaa
sanoa. Kiireinen ja aikataulutettu arki vaatii vastapainoksi nautinnollisia
mökkihetkiä tai uusia kokemuksia lomamatkoilla.
Anun perhe koostuu avomiehestä, vanhemmista ja siskosta. Ja tietysti kolmesta iloisesta karvakorvasta,
mäyräkoirasta.
– Olemme kuin Kiljusen perhe –
ääntä lähtee ja paljon. Mukavia me
kyllä ollaan ja iloisen lupsakoita.

Ulkomailta rohkeutta ja
reippautta
Nuorena Anu oli Pekingissä kolmisen
kuukautta opiskelijavaihdossa. Sieltä
tarttui mukaan roppakaupalla rohkeutta ja reippautta sekä ylpeyttä omista juurista. Sen jälkeen Anu hakeutui
puoleksi vuodeksi työharjoitteluun
Brysseliin, josta mukaan tarttui omaaloitteisuutta, organisointikykyä sekä
tavoitteellisuutta.
– Kaikkia näitä taitoja olen pyrkinyt jalostamaan ja hyödyntämään
myös nykyisessä työssäni.
Nyt Anu työskentelee UPM Raflatacin tehtaalla Tesomalla myynnin ja
markkinoinnin assistenttina ja tekee
hommia EMEA-organisaatiossa, johon kuuluu Euroopan, Lähi-idän ja
Etelä-Afrikan myynnin ihmiset, noin
180 henkilöä.
– Meillä on ihana työporukka, jossa saan nauttia eri kulttuurien erityispiirteistä. Onneksi mukaan mahtuu
varsin vahvojakin persoonia, jotka rikastuttavat työyhteisöä.

Anun tehtäviin kuuluvat muun
muassa asiakasvierailujen järjestäminen sekä suurempien sisäisten kokousten hallinnointi. Työ on mielekästä ja riittävän haasteellista. Työpäivät
ovat vaihtelevia. Koskaan ei aamulla
tiedä, minkälaisen sopan on jo iltapäivällä saanut aikaiseksi.
– Erittäin motivoivina koen työssäni vahvat onnistumisen tunteet. Se
tunne, kun olen painanut tukka putkella kokouksen eteen töitä, välissä
muutamia kirosanojakin lipsautellut. Vihdoin tulee se aika, että kokous
sujuu mallikkaasti. Kun esimerkiksi saan hoidettua kunnialla läpi vuosittaisen myyntikokouksen, on ihana
huomata saamastani palautteesta, että työtäni arvostetaan. Haluan tehdä
työtä, jolla on merkitystä.

Haluan tehdä työtä,
jolla on merkitystä.

Sihteeriyhdistyksen
toiminta on antanut
minulle loistavan
ammatillisen tukiverkoston, uusia ystäviä sekä valtavasti
uusia kokemuksia.
Olemme vaan niin
hitokseen hyvä porukka, Tampereen
jaoston puheenjohtaja Anu Laakso
hehkuttaa.
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Tietotaito ja osaaminen jakoon
– Itseni kouluttaminen on minulle erittäin tärkeää, sillä aallon harjalla pysyminen vaatii töitä. Viimeisimmän tutkintoni, ylempi AMK-tutkinto, suoritin työn ohessa. Siitä on jo sen verran aikaa, että eiköhän kohta taas voisi koulukirjoja hiukan tutkia. Tulevaisuuden haaveissa minulla on MBAtutkinnon suorittaminen. Ehkä joku
hiukan kevyempi täydennyskoulutus voisi olla passeli ennen sitä, Anu
Laakso tuumailee.
Ammattitaidon ylläpitämisessä
myös UPM:n oma verkosto on Anu
Laakson mukaan aivan loistava foorumi. Jäsenistössä on paljon tietotaitoa ja osaamista, jota kannattaa jakaa.
– Sihteeriyhdistykseen liityin nelisen vuotta sitten kollegan suosituksesta. Hetimmiten ajauduin johtokuntaan. Sillä tiellä olen vieläkin. Eikä ihme, sillä oikein mukavia hetkiä on
noiden vuosien varrella ollut.

