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KUKA JUHA?
33-vuotias, positiivisella ja
yrittäjähenkisellä asenteella varustettu
pohjoisen kasvatti valmiina uuteen
haasteeseen. Optimistina uskon aina
parhaimpaan ja olen valmis tekemään
kaikkeni tavoitteiden eteen. Vapaa-ajalla
nautin itseni kehittämisestä, liikun
tavoitteellisesti ja panostan paljon myös
kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.

OSAAMINEN
Erinomaiset kirjoitustaidot antavat mahdollisuuden tuottaa
tehokkaasti sisältöä eri kanaviin
Valokuvaajan tausta mahdollistaa uusien kuvien ottamisen,
kuvankäsittelyn ja visuaalisesti vaikuttavan viestinnän
Videoiden kuvaus- ja editointitaidot antavat runsaasti
mahdollisuuksia visuaaliseen viestintään
Some-osaaminen (sisällöntuotanto ja markkinointi) takaa
lähtökohdat yrityksen tunnettavuuden kasvattamiselle
Verkkoviestintätaitoni (SEO, SEM, analytiikka) auttavat
lisäämään kävijäliikennettä nettisivuilla
Tutkijakokemuksen ansiosta (fil. tri) kykenen myös
vaativampiin tutkimus- ja analysointitehtäviin

KOULUTUS
Tutkinto: Filosofian tohtori, Oulun

yliopisto (2016). Väitöskirjan aihe:
"Kuvista mielikuviksi. Valokuvat
Suomi-brändin vetovoimatekijöinä".

Opinnot: maantiede, tiedotusoppi,
kieli, kulttuuri- ja viestintäopinnot,
matkailuopinnot, sosiologia ja
kulttuuriantropologia

Vaihto-opinnot: Utrechtin yliopisto,
Hollanti

SOME
LinkedIn: Juha Kalaoja
Instagram: @juha.kal
Twitter: @juhakalaoja

KOKEMUS
Founder
Superpotential

Superpotential
1/2018 -

Superpotential-sivusto keskittyy positiivisuuteen, ihmisten
potentiaalin valjastamiseen ja elämän rajattomiin mahdollisuuksiin.
Kirjoitan sivustolle hyvinvoinnista, terveydestä, liikunnasta ja
muista elämän tärkeimmistä teemoista. Omarahoitteinen.
• Viikottaiset artikkelit mielenkiintoisista aiheista
• Tieteellisten tutkimusten popularisointi
• Vaikuttavien kirjojen tiivistäminen
• Verkkoviestinnän työkalujen hyödyntäminen (SEO, SEM)
• Sisällöntuotanto sosiaalisen median kanaviin
• Maksetut somekampanjat yhteisön kasvattamiseksi

Näytteet: www.superpotential.co/fi

Digisisällöntuottaja

Valokuvaaja

Gofinland | 3/2017-12/2017
Sisällöntuottajana Alma Mediapartnersiin kuuluvan Gofinlandin
palveluksessa. Työn tarkoituksena oli parantaa Gofinlandin
tunnettavuutta ja myyntiä kiinnostavasti rakennetun viestinnän kautta
• SEO-optimoitujen tekstien kirjoittaminen yrityksen verkkosivuille
• Tunnettavuutta edistävien artikkelien kirjoittaminen Iltalehteen
• Valokuvaus matkailukohteissa
• Videotuotanto: matkakohteiden kuvaukset ja videoiden editointi
valmiiseen muotoon
• Yrityksen digitaalinen markkinointi somekanavissa
Näyte suomeksi: www.gofinland.fi/hiihtokeskukset
Näyte englanniksi: www.gofinland.fi/blog

Suosittelija: Liiketoimintapäällikkö Paula Jokisalo, p. 010 665 3424

Väitöskirjatutkija

Oulun yliopisto, maantieteen huippuyksikkö | 3/2011-12/2016

Freelancer, yrittäjä | 1/2009 Omasta intohimosta lähtenyt
valokuvaustoiminta on muuttunut vuosien
varrella osaksi työuraani. VisitFinland,
mainostoimistot, kunnat ovat
hyödyntäneet kuviani digitaalisissa ja
painetuissa materiaaleissa ja onpahan
kuviani päätynyt aina Shanghain
maailmannäyttelyyn saakka
• Henkilö- ja maisemakuvaukset
• Laajat maisemakiertueet Suomessa: mm.
kaikki Suomen 27 kansallismaisemaa
kuvattuna
• Digitaalisten kuvatiedostojen myynti
perustamani Fennevision-kuvapankin
kautta
• Yrittäjyys, asiakaspalvelu ja myynti
• Hääkuvaukset: dokumentaariset
kuvauspaketit ja potrettikuvaukset
• Timelapse- ja slowmotion -videot

Näyte: www.juhakalaoja.com/valokuvaus

Toteutin suuren haaveeni ja väittelin filosofian tohtoriksi 31vuotiaana joulukuussa 2016. Monitieteellisessä väitöskirjassani
tutkin Suomi-brändin visuaalista viestintää ja etenkin valokuvien
hyödyntämistä Suomen maabrändin edistämistyössä
• Yli 5 vuotta kestänyt laaja tutkimustyö kiinnostavasta ja
ajankohtaisesta aiheesta
• Tärkeimmät aihealueet: brändäys, maabrändin edistämistyö,
visuaalinen viestintä, valokuvaus, mielikuviin vaikuttaminen
• Tohtorikoulutettavan työhön kuului myös rahoituksen hankinta ja
jatko-opintoihin liittyvien kurssien suorittaminen

Yliopisto-opettaja, luennoitsija

Oulun yliopisto, maantieteen huippuyksikkö | 1/2012-3/2014
Mielenkiintoisia ja mukavan haastavia opetus- ja luennointitehtäviä
Oulun yliopiston maantieteen tutkimusyksikössä
• Opetustehtävät pienryhmissä
• Luennointitehtävät
• Kurssien koordinointi: tuntiopettajien valinta, työnjako,
aikataulutus, suunnittelutyöt
• Opiskelijavalinta: valintakokeen suunnittelu ja vastausten
pisteyttäminen

Projektiharjoittelija

Valtioneuvoston kanslia,
Suomi 100 -hanke
5/2015 -6/2015
Sain kunnian olla osa valtioneuvoston
kanslian asettamaa Suomi 100 -hanketta,
jonka tarkoituksena oli rakentaa Suomen
itsenäisyyden satavuotisjuhlavuotta
• Viestintätyöt Suomi 100 -hankkeen
tunnettavuuden edistämiseksi
• Yleiset toimistotyöt osana organisaatiota
• Hankkeen dokumentointi valokuvien
avulla
• Työssä käytetyt ohjelmistot: Word, Excel,
PowerPoint, Photoshop

Suosittelijat: Pekka Timonen & Riitta
Parikka

Mediaosaaja

Metsähallitus, Pallas-Yllästunturin kansallispuisto
3/2017-12/2017
Kiinnostava työ Metsähallituksella vei minut Tunturi-Lappiin
edistämään upean Pallas-Yllästunturin kansallispuiston
tunnettavuutta
• Sisällöntuotantanto Metsähallituksen kanaviin
• Luontoon.fi -sivujen sisällöntuotanto ja päivitys kahdella
julkaisualustalla (Liferay ja MOSS)
• Valokuvaus ja kuvankäsittely
• Sosiaalisen median sisällöntuotanto ja markkinointi
• Taittotyöt tapahtumailmoituksiin
• Luontoaiheisten timelapse-videoiden kuvaaminen

Suosittelija: erikoissuunnittelija Maarit Kyöstilä, p. 040 700 6513

Kuvapankin perustaja

Fennevision, www.fennevision.fi
9/2011Digitaalisten valokuvatiedostojen myyntiä varten perustamani
Fennevision-kuvapankki on välittänyt lukuisia kuvatiedostoja muun
muassa mainostoimistoille, kunnille, kaupungeille ja
VisitFinlandille
• Kuvalisenssien myynti kuvapankin kautta
• Kuvien editointi julkaisukuntoon
• Kuvapankin markkinointi verkossa ja somekanavissa
• Yhteistyö matkailualan toimijoiden kanssa

Näyte: www.fennevision.fi
Toimittaja

Sanomalehti Ilkka
6/2008-8/2008

Blogikirjoittaja
Metsähallitus
7/2013 -6/2014

Toimin blogikirjoittajana
Metsähallituksen Boundless Bothnian
Bay -projektissa, jossa tarkoituksena oli
edistää Perämeren matkailukohteiden
tunnettavuutta yli valtionrajojen
• Blogiartikkelien kirjoittaminen
kiinnostavista matkailualueista
• Valokuvaus artikkeleita varten
• Juttumatkat eri puolelle kohdealuetta

Tapahtumajärjestäjä,
korkeakouluharjoittelija
Oulun kaupunki
6/2010 -9/2010

Yliopisto-opintoihin kuulunut
harjoittelujakso vei minut Oulun
kaupungin palvelukseen. Sain kunnian
olla mukana vuosittain järjestettävien
Oulun Päivien tapahtumatiimissä. Työ
piti sisällään tapahtumien suunnittelua ja
yleisiä tapahtumasihteerin tehtäviä

Kolumnisti

Forum24-lehti
9/2007-1/2008
Opiskellessani Utrechtin yliopistossa,
Hollannissa sain jakaa kokemuksiani
ulkomailla asumisen arjesta Forum24lehden kolumnistina

Uutistoimittajan työ Sanomalehti Ilkassa opetti paljon uutta
nopeatempoisesta toimittajan työstä, uutisten tekemisestä ja
verkkokirjoittamisesta

Tutustu referensseihini!

• Uutisaiheiden ideointi osana toimitusta
• Päivittäiset uutisjutut kiinnostavista aiheista
• Valokuvaus juttukeikkojen yhteydessä
• Verkkotoimittajan työt

minusta: www.juhakalaoja.com
• Superpotential - näytteitä
kirjoitustaidoistani: www.superpotential.co/fi
• Fennevision - tutustu kuviini:
www.fennevision.fi

• Kotisivut - paljon lisätietoa

