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Osaaminen ja erityistaidot
Erityistaitoihini kuuluvat kyky yhdistellä, selkeyttää informaatiota selkeiksi visuaalisiksi kokonaisuuksiksi. Lisäksi minulla
on erinomainen fonttien, kuva- ja tekstikokonaisuuksien sekä visuaalisten kokonaisuuksien suunnittelun tuntemus, vahvat
kuvankäsittely- ja kuvitustaidot sekä hyvä taidehistorian perustuntemus. Vahvuuksiini kuuluvat myös organisointikyky,
sosiaalisuus ja empaattisuus. Unohtamatta kykyäni innostua nopeasti uusista ideoista, ideointikykyä tai ryhmähenkisyyttä.
Toimin oivallisesti niin yksin kuin ryhmässäkin, olen hyvä kuuntelemaan muita sekä jakamaan ja kehittämään omia ideoitani.
Myös kyky sisäistää asioita nopeasti sekä kaiken oppimani välittäminen eteenpäin sujuvasti kuuluvat vahvuuksiini. Omaan
myös perusteet valokuvaukseen, niin studio- kuin tapahtumakuvauksen osalta.Tietotekniikan osaamiseni on erinomainen,
html-koodauksen ja flash-animaation perusteet löytyvät, sekä erilaisten sivupohjien päivitys ja ylläpito on tuttua.
Koulutus
2013
2004
2001

Metropolia Ammattikorkeakoulu - Medianomi (AMK) / Graafinen Suunnittelu
Helsingin Kuvataidelukio - Ylioppilastutkinto / Kuvataidelinja
Peruskoulu

Työkokemus
09.07.2005 - 29.10.2005
03.09.2012 - 13.02.2013
06.04.2017 - jatkuu
25.01.2019 - jatkuu

Jakelujuniorit - Mainostenjakaja
Valovirta Design (entinen Mediakeskus Valo) - Graafisen Suunnittelun harjoittelija/Kuvittaja
SOL Henkilöstöpalvelut Oy / Posti Logistiikka - VDL-lajittelu / VAK-piste
Playvation Oy / Moomin Language School - Content Editor

+ Yksittäiset oman alan työt, näistä löydät esimerkkejä alla olevasta portfolio-linkistä!

Kielitaito
suomi - äidinkieli, erittäin hyvä
englanti - erinomainen kirjallinen ja suullinen kielitaito
ruotsi - välttävä
saksa ja espanja - alkeet
Atk-taidot, ohjelmat ja muut työvälineet
Taitto- ja kuvankäsittelyohjelmien sekä vektorigrafiikan tuntemus erinomainen; Adoben ohjelmat, kuten InDesign,
Illustrator sekä Photoshop ovat hallussa. Excel ja Word ovat myös tuttuja työkaluja, PowerPointin tuntemus vahva. Adobe
Dreamweaverin sekä Flashin käytöstä on kokemusta. Html-koodauksen perusteet löytyvät. Minulta löytyy myös perusteet
ja kokemusta Wordpress-pohjaisten sivustojen ylläpitoon ja ulkoasumuokkaukseen, sekä työtaustaa muutamien valmiiden
sivupohjapalveluiden kanssa työskentelystä. Tietotekniikka niin softan kuin varsinaisten koneen komponenttien tuntemus
on keskivertoa parempi. Monet sosiaalisen median sivustot ovat tuttuja. Kuvituspuoli, taitto ja kuvankäsittely ovat sitä
ominta alaani, typografiset ratkaisut ja ulkoasun muokkaus myös. Dropbox ja Google Docs ovat aktiivisessa käytössä.
Lisäksi digitaalisen kuvituksen osalta kokemusta löytyy Wacom Intuous piirtopöydän, Inklingin sekä Cintiqin kanssa
työskentelystä. Kaikki työskentely luonnistuu vaivatta niin Mac- kuin Pc-pohjallakin, niin englanniksi kuin suomeksikin.
Myös asiakkaiden kanssa kommunikointi ja yhteisen sävelen löytäminen lopullisen suunnittelutyös suunnasta ja tyylistä
on tuttua.
		
Harrastukset
Piirtäminen sekä käsin että koneella, sisustus, PC-pelaaminen, lukeminen ja kaikenlainen kirjallisuus, ajoittainen valokuvailu,
monenlainen musiikki sekä sarjakuvat kuuluvat kiinnostuksenkohteisiini. Liikunnallisiin harrastuksiin ovat kuuluneet sekä
Zumba että Tai Chi, sekä nuoruudessani kymmenen vuotta muodostelmaluistelua aktiivisesti kilpaillen. Sarjat ja elokuvat,
varsinkin SciFin ja muun vaihtoehtotodellisuuden osalta ovat suosikkejani. Tiedeuutiset ja avaruus, parasta!

löytyy sähköisen portfolion
muodossa osoitteesta

