
Graafinen Suunnittelija & 
Apulaistuottaja|Design Week Kuopio 2018 
Itä-Suomen Muoto ry, elokuu - toukokuu 2017-2018
Olen ollut korvaamaton tuottajan oikea käsi ja tiimitekijä. 
Merkittävintä hyötyä osaamisestani on ollut kokonaisuuden 
hallinnassa, ongelmanratkaisussa, sisällöntuotannossa ja 
ideoiden sparraamisessa. Kädenjälkeni on näkyvimmillään 
tapahtuman visuaalisessa ilmeessä ja muotoilun viikon 
luovan alan yrittäjille suunnatun päätapahtuman, Sumun 
Poisto! -konferenssin, suunnittelussa.

OLEN GRAAFISENA SUUNNITTELIJANA idearikas intuitiivinen esteetikko ja järjestelmällinen 
projektiammattilainen. Innostun helposti uusista haasteista ja haluan kokeilla sekä oppia 
uutta. Vahvuuksiani ovat muiden huomioiminen ja innostaminen. Ratkaisen helposti 
ongelmakohdat, hallitsen kokonaisuudet yksityiskohtia unohtamatta ja osaan arvioida 
työhön kuluvan ajan. Sovellan osaamistani tehokkaasti ja otan erinomaisesti vastuuta. 
Olen luotettava, rehellinen ja kärsivällinen.

Luovuus & visuaalisuus
Projektinhallinta

Johtamistaidot
Asiakaslähtöisyys

Luova kirjoittaminen
Kuosisuunnittelu & kuvitus 

Ammatillisesti kehittävät 

Luontokuvaus, piirtäminen, 
tuotesuunnittelu & lukeminen

Liikunta

Lenkkeily luonnossa, tanssi & 
hiihto

Itä-Suomen Muoto ry
hallituksen puheenjohtaja 2018

hallituksen jäsen 2017

AMMATILLISET
Yrittäjäkoulutus | Valmennusmajakka 2016
Muotoilija (AMK) | Savonia 2016
Filosofian maisteri | Kuopion yliopisto 2008

Freelance Graafinen Suunnittelija| 
Grovehill Creative Studio, huhtikuu 2014-
Olen suunnitellut ja toteuttanut erottuvia ja yrityksen arvojen ja äänen 
mukaisia visuaalisia ilmeitä. Kuvituksia olen tehnyt omalle Hento 
Design® tuotemerkille ja Kuopion Yliopistolle. Olen valokuvannut ja 
avustanut mm. asiakkaiden Kasve Oy, Irene Partanen, Design Week 
Kuopio ja Kuopio Stroke Symposium valokuvauksissa.

Sisustussuunnittelija| 
IKEA Kuopio, tammikuu - elokuu 2014 & toukokuu - elokuu 2015
Sisustussuunnittelijan tehtävät, myymälän huoneiden muutostöiden 
suunnittelu, ylläpito ja toteutus. Sain kiitosta luovuudesta ja 
piirustustaidoista sekä organisointikyvystä että vastuun ottamisesta.

Tutkija & Tutkimusjohtaja | 
Charles River DRS Finland Oy, 2009-2015
Työskennellessäni tutkimusjohtajana kehitin prosessien ja tutkimusten 
laatua merkittävästi. Sain tiimiltäni palautetta hyvästä johtajuudesta.  
Työssäoloaikanani työntekijöiden määrä kolmikertaistui. Vastasin 
mm. uusien työntekijöiden rekrytoinnista ja kouluttamisesta. 
Asiakkaani ovat kiittäneet minua rehellisyydestä ja avoimuudesta, 
laadusta, luotettavuudesta, yksityiskohtien huomioimisesta ja hyvästä 
raportoinnista.

Freelance Graafinen Suunnittelija| 
Apec yrityspalvelut Oy, marraskuu 2017-
Graafisen suunnittelun tehtävät, taittotyö, ilmoitusten suunnittelu 
ja toteutus, pakkaussuunnittelu, internetsivujen suunnittelu, 
logosuunnittelu, sosiaalisen median sisältö sekä muut digitaaliset 
materiaalit. Olen saanut kiitosta laadukkaasta työstä.
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Juhani Lehtomäki|
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