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OSAAMINEN 

 
 

Viestijänä 
 
Nykyinen työpaikkani on viestintätoimisto, jossa työtehtäviini kuuluu mm. sähköisten uutiskirjeiden laatimista 
laajalle asiakaskunnalle sekä usean internetsivuston ylläpito ja päivitys. Tiedottaminen, viestintä, kriisiviestintä 
kaikissa olomuodoissaan on minulle tuttua.  
Yrityksessä tuotetaan myös audiovisuaalista materiaalia. Olen ollut avustajana mukana sivuston 
www.minullatodettiin.fi videoiden tuotannossa. 
 
Työssäni olen saanut hyvää palautetta viestinnästä ja selkeästä tavastani tuoda oleelliset asiat esiin.  
Hallitsen myös sosiaalisen median käytön viestinnässä ja markkinoinnissa. Ylläpidän Lauluyhtye Cayan Facebook-
sivustoa: https://www.facebook.com/lauluyhtyecaya ja vastaan yhdistyksen viestinnästä. 

 

Tapahtumien ja projektien ammattilaisena 
 
Vuosien kokemus erilaisista kulttuurialan projekteista ja erilaisista toimipaikoista on muovannut minusta 
organisoinnin ja tapahtumatuotannon ammattilaisen. Olen sekä innovatiivinen uusien toimintamallien luoja, että 
projektinhallinnan ammattilainen.  

 

Innovoijana ja luovan työn tekijänä 
 
Luovuus työssä takaa sen, että työssä on sitä kuuluisaa imua. Rakastan uuden luomista. Lisäksi kirjoitan 
englanninkielistä fiktiota vapaa-ajallani kirjailijanimellä Elina Vale. www.elinavale.com. Olen indie-kirjailija, eli tuotan 
ja hallinnoin sekä kirjan sisältöä, ulkoasua että kirjan markkinointia itse. Kaikki sosiaalisen median 
markkinointikanavat ovat minulle tuttuja juurikin kirjailijana. Ymmärrän ja hallitsen mainosten tekemisen ja 
markkinoinnin sosiaalisessa mediassa. 

 
Jokainen työpaikkani on antanut minulle mahdollisuuksia kehittyä itse ja myös kehittää uusia ratkaisuja olemassa 
oleviin asioihin. Olenkin erittäin innovatiivinen ja luova. Olen saanut kiitosta kyvyistä löytää ratkaisuja ongelmiin ja 
nähdä asiat laajasta perspektiivistä, usean eri toimijan näkökulmasta. Olen kehittänyt sekä uusia tuotteita että 
tehnyt myös palvelumuotoilua ja konseptointia 

MINÄ OLEN 
 

• Viestinnän ja markkinoinnin moniosaaja, joka kykenee 
mukautumaan mille tahansa palvelutuottamisen osa-alueelle. 

 

• parhaimmillani luovassa työssä sekä innovoidessani uusia 
ratkaisuja ja kehittäessäni uusia toimintamalleja.   
 

• projektinhallinnan ja hankkeiden ammattilainen. 
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TYÖKOKEMUS 
 
Mediaattori Oy 
Assistentti 26.10.2014 -> 

 
Lahden kaupunki / sivistystoimen seudullinen 
yhteistyö 
Assistentti 2.1.2012-31.12.2012 

 
Lahden Kulttuurikeskus / Veranta –hanke 
Hankekoordinaattori 1.10.2010-31.5.2011 

 
A&H Koskela Ky 
Kulttuurituottaja, assistentti ja myyjä 1.11.2007-
23.5.2008 

 
Oulun Balettiopistoyhdistys ry 
Tiedottaja 20.8.2007 – 30.10.2007 

 
Pro Piknik Festivals Oy 
Tuotantoassistentti / harjoittelija 28.5.-20.7.2007 

 
Oulun Balettiopistoyhdistys ry 
Tiedottaja / harjoittelija 1.5.-30.8.2007 

 
Oulun läänin taidetoimikunta 
Harjoittelija 14.8.-22.9.2006 

 
Oulunsalon kesäteatteriyhdistys 
Tuottaja 31.3.-31.7.2006 

 
Oulun Nuoriso- ja kulttuurikeskus NUKU 
Lastenkulttuurin kesätyöntekijä 22.5. -22.6.2006 

 
Oulun Nuoriso- ja kulttuurikeskus NUKU 
Kulttuuriharjoittelija 3.4.-22.6.2006 

 
Pyynikin kesäteatterisäätiö 
Lipunmyyjä 30.5.-29.7.2005 

 
Pyynikin kesäteatterisäätiö 
Tuotantoharjoittelija 1.5.-31.5.2005 

 
Suomen Nuorisoseurojen liitto 
Festivaalin projektityöntekijä 1.1.2004-31.6.2004 

 
 

 

 

 

KOULUTUS 
 
Helsingin yliopisto/ avoin yliopisto-opetus 
Kasvatustieteiden perusteet (25op) 
9/2014 - 5/2015  
 

 
Humanistinen ammattikorkeakoulu, 
Korpilahden koulutusyksikkö 
Kulttuuripalvelujen  ko. (210 op.) 9/2007  
Kulttuurituottaja (amk)   
 

 
Tiirismaan lukio, Lahti    
Ylioppilastutkinto 2002 

 

 
 

KIELITAITO 
 

• Englanti – erinomainen 

• Ruotsi – kohtalainen 

 

 

 

TIETOTEKNINEN 
OSAAMINEN 
Erinomainen osaamistaso 

 
• Internet (mm. WordPress, MailChimp, 

Wix, YouTube, Facebook, Instagram, 
Twitter) 

• Ms Office 
• Photoshop, InDesign, Gimp 
• Muut perusohjelmat 

 

 

HARRASTUKSET 
 

• Kuorolaulu ja yhdistyksessä toimiminen 
• Graafinen suunnittelu 
• Englanninkielisen fiktion kirjoittaminen 
• Kirjallisuus: lukeminen ja kirjoittaminen 



• Ratsastus 
 


