
 
 

Tekniikan blogeja ja infografiikkaa 
Empower: Älytehdas ja kiertotalous 
Kolme blogikirjoitusta infograafeineen Empowerin uudesta 
älytehtaasta: 

• Moderni älytehdas mahdollistaa kestävän kehityksen ja 
kiertotalouden 

• Safety ja Security Haminan uuden älytehtaan keskiössä 

• Tehtaiden älykäs tuotannonohjaus  
 
TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry:n tarina heidän 
verkkosivuillaan. Tehtävään liittyi myös tekeillä olevien videoiden 
sisällöntuotanto.  
 

 
Infran tiedotteita, artikkeleita ja some-nostoja 
Väylävirasto: lehdistötiedotteet, some-nostot, uutisartikkelit 
Lukuisa määrä lehdistötiedotteita, uutisartikkeleita ja some-nostoja Väylävirastolle esim: 

• Liikenneväylien korjausvelkaohjelma päättyy – mitä saatiin aikaan? 

• Suuri järjestelmähanke allianssimallilla? Kyllä vain – tiedonhallinnan kehitystyöhön uusia tuulia 

• Väyläviraston uratarinat 
 

 
Nettisivustoja  
Nettisivujen rakenteen, sisällön ja ilmeen suunnittelu ja toteutus Wix-työkalulla: 

• DigiTaito ESR-hanke, jonka tiedottajana huolehdin viestinnästä ja loin sekä 
ylläpidin somekanavia, verkkosivut ja markkinointiaineistot. Hankkeessa luotiin 
myös kaikille avoin oppimisympäristö, joka jää yleiseen käyttöön, vaikka itse 
hanke päättyi 28.2.2021.  www.digitaito.fi  

• Digiolohuone-hanke maahanmuuttajien ja senioreiden digitaitojen 
kohentamiseksi. Olen tiedottaja ja luonut hankkeen verkkosivut: 
www.digiolohuone.fi  

Sisältösuunnittelu ja tekstituotanto: 

• Traficom: Verkkosivuston Ajokortti-info sisältösuunnittelu ja tekstit. 
 

 
Lehti- ja kampanja-artikkeleita mediataloille  
A-lehdet tuottaa asiakaslehtiä. Artikkelieni aiheina mm. asuminen, terveys ja 
hyvinvointi 

• Laatuapteekit-lehti: Miten voit, suomalainen nainen pääjuttu sivut 6-8 

• Avain&Koti-verkkolehti: Tervetuloa uuteen kotiin 

• Alkon Etiketti-asiakaslehti, artikkeli sivulla 6: Vastuu tarkoittaa mahdollisuutta 
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Otavamedian asiakaslehtien artikkeleita erityisesti työelämäaiheista: 

• Journalisti-lehdessä tunnustusta saanut työelämän kehittämisen Telma-lehden pääjuttu: Närpiössä 
yritykset puhaltavat yhteen hiileen 

• Tradenomi-lehden pääjuttu: Oppia ikä kaiken – itseä kuunnellen sopivina annoksina Sivu 10-14 

• Tradenomi-lehden pääjuttu: Yhteisöllisyys tukee hyvinvointia ja parantaa tulosta sivut 11-14 

• Telmalehti: Mika Tommola saa haastateltavat rentoutumaan 

• Ammattiliitto Pro verkkoartikkeli: Uskomaton uratarina: 52 vuotta samassa työpaikassa 
 
MediaPlanet tuottaa kampanjaliitteitä Helsingin Sanomien ja Kauppalehden välissä jaettavaksi. Aiheet mm. 
tekniikka, yhteiskunta, rakentaminen, terveys ja hyvinvointi ja ympäristöasiat: 

• Presidentti Tarja Halonen: ”Itämeri yhdistää kansoja” 

• Biomassan ja jätteen energia hyötykäyttöön 

• Ennaltaehkäisen osteoporoosi ja luuston muut sairaudet 

• Mari Vaattovaara: Olisiko jo inhimillisen mittakaavan aika rakentamisessa?  

• Jasmin Hamid: Vastuullisuus ja hyvä tuotto eivät sulje toisiaan pois 

• Modernin infrahankkeen ketterät keinot (Peter Vesterbacka) 
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