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KUKA JUHA?
35-vuotias, positiivisella ja
yrittäjähenkisellä asenteella varustettu,
Suomi-brändistä väitellyt
viestintäasiantuntija valmiina uuteen
haasteeseen. Monipuolisuus on suurin
vahvuuteni: olen tottunut
työskentelemään erittäin vaihtelevissa
työtehtävissä, oppimaan jatkuvasti uutta
ja kehittämään siten omaa osaamistani
koko ajan paremmaksi.

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. Vaihtoopinnot: Utrechtin yliopisto, Hollanti

REFERENSSIT

Työnäytteet kertovat osaamisesta
parhaiten. Siksi tein niitä varten
erillisen sivun:
www.juhakalaoja.com/osaaminen

OSAAMINEN
Erinomaiset kirjoitustaidot antavat mahdollisuuden tuottaa
tehokkaasti sisältöä eri kanaviin
Tutkijakokemuksen ansiosta (fil. tri) kykenen myös
vaativampiin tutkimus- ja analysointitehtäviin
Suomi-brändin asiantuntijana voin soveltaa
brändäysosaamista kaikissa tulevissa työtehtävissä
Valokuvaajana kuvaan ammattitaidolla niin
järjestelmäkameralla kuin dronellakin ja tuon mukanani myös
kuvankäsittelytaidot
Videoiden kuvaus- ja editointitaidot antavat runsaasti
mahdollisuuksia visuaaliseen viestintään
Verkkoviestintätaitoni (SEO, SEM, analytiikka) auttavat
lisäämään kävijäliikennettä verkkosivuilla
Sosiaalisen median osaaminen takaa lähtökohdat yrityksen
tunnettavuuden kasvattamiselle

KOKEMUS
Viestintäasiantuntija
Espoon kaupunki | 12/2018-8/2020

Viestintäasiantuntijana Espoon kaupungin kaupunkitekniikan
keskuksessa. Työssäni tiedotan ja välitän asiantuntijatietoa
mahdollisimman vakuuttavasti ja kiinnostavasti Espoon
verkkosivuille, somekanaviin sekä lehtien uutistoimituksiin.
• Espoo.fi-sivujen sisällöntuotanto ja verkkosivuston kehittäminen
• Verkkouutisten kirjoittaminen
• Mediatiedotteiden koordinointi ja julkaiseminen
• Espoon kaupungin ja kaupunkitekniikan keskuksen somekanavien
sisällöntuotanto (Facebook, Twitter, Instagram)
• Kaupunkitekniikan keskuksen sisäinen viestintä lukuisissa eri
kanavissa (Sharepoint, Yammer, Microsoft Teams)
• Valokuvaus, videoiden koordinointi ja visuaalinen viestintä

Toimittaja
Hube Helsinki Oy | 5/2018-9/2018
Toimittajana Hube Helsinki Oy:ssä, eli OP Ryhmän
sisältötoimistossa, jossa tuotimme sisältöä OP Mediaan
(https://op.media).
• Aiheet painottuivat mielenkiintoisiin yritystarinoihin ja
menestyvien yrittäjien kokemuksiin heidän uransa varrelta
• Viikkotahti: kolme julkaistua artikkelia viikossa
• Tehtävinä juttuaiheiden ideointi, haastateltavien kontaktointi,
haastattelujen tekeminen ja artikkelien kirjoittaminen
• Tarvittaessa myös valokuvaus juttukeikkojen yhteydessä
Juttunäytteet: www.juhakalaoja.com/osaaminen

Kuvapankin perustaja, valokuvaaja
Visualfinland.com | 8/2018–
Perustamani Visual Finland -kuvapankki on välittänyt kauniita kuvia
Suomesta mainostoimistojen, kuntien ja yritysten käyttöön.
Kuvapankin tarkoituksena on toimia aarreaittana kaikille heille,
jotka haluavat löytää kauniita kotimaisia luontokuvia
markkinointiin, viestintään ja tilojen sisustukseen.
• Kuvalisenssien myynti yrityksille, kunnille ja yksityisille
• Digimarkkinointi ja sivuston tunnettavuuden edistäminen
Näytteet: www.visualfinland.com

Väitöskirjatutkija, tohtorikoulutettava
Oulun yliopisto | 3/2011-12/2016
Monitieteellisessä väitöskirjassani tutkin Suomi-brändin visuaalista
viestintää ja etenkin valokuvien hyödyntämistä Suomen
maabrändin edistämistyössä.
• Yli 5 vuotta kestänyt laaja tutkimustyö ajankohtaisesta aiheesta
• Tärkeimmät tutkimusteemat: brändäys, maabrändin edistämistyö,
visuaalinen viestintä, valokuvaus, mielikuviin vaikuttaminen
• Tohtorikoulutettavan työhön kuului myös rahoituksen hankinta ja
jatko-opintoihin liittyvien kurssien suorittaminen
Lisätiedot: www.juhakalaoja.com/vaitoskirja

Digisisällöntuottaja
Gofinland | 3/2017-11/2017
Sisällöntuottajana Alma Mediapartnersiin
kuuluvan Gofinlandin palveluksessa. Työni
tarkoituksena oli edistää Gofinlandin
tunnettavuutta ja myyntiä kiinnostavasti
toteutetun viestinnän kautta.
• Hakukoneoptimoitujen tekstien
kirjoittaminen yrityksen verkkosivuille
• Tunnettavuutta edistävien artikkelien
kirjoittaminen Iltalehteen
• Valokuvaus matkailukohteissa
• Videotuotanto: matkakohteiden
kuvaukset ja videoiden editointi
• Yrityksen digitaalinen markkinointi
somekanavissa
Tekstinäytteet: www.gofinland.fi

Mediaosaaja
Metsähallitus, Lapin
luontopalvelut
5/2014-12/2014
Kiinnostava työ Metsähallituksella vei
minut Tunturi-Lappiin edistämään
upean Pallas-Yllästunturin
kansallispuiston tunnettavuutta.
• Sisällöntuotantanto Metsähallituksen
digitaalisiin viestintäkanaviin
• Luontoon.fi -sivujen sisällöntuotanto ja
päivitys kahdella julkaisualustalla (Liferay
ja MOSS)
• Valokuvaus ja kuvankäsittely
• Sosiaalisen median sisällöntuotanto ja
markkinointi
• Taittotyöt tapahtumailmoituksiin
• Luontoaiheisten videoiden kuvaaminen

Valokuvaaja
Freelancer, sivutoiminen yrittäjä | 2009–
Valokuvaajan töitä hääkuvausten, tapahtumakuvausten ja
kiinteistökuvausten muodossa. Digitaalisten kuvatiedostojen myyntiä
mainostoimistoille, kunnille, kaupungeille ja VisitFinlandille.
• Henkilö- ja maisemakuvaukset
• Laajat maisemakiertueet Suomessa: mm. kaikki Suomen 27
kansallismaisemaa kuvattuna
• Yrittäjyys, asiakaspalvelu ja myynti
• Hääkuvaukset: dokumentaariset kuvauspaketit ja potrettikuvaukset
• Ilmakuvaus: valokuvat ja videot nelikopterilla
Näytteet: www.juhakalaoja.com/valokuvaus

Projektityöntekijä
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
Blogikirjoittaja
avulla
Metsähallitus
• Harjoittelujaksolla käytetyt ohjelmistot:
7/2013 - 6/2014
mm. Word, Excel, PowerPoint, Photoshop

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

Toimittaja
Sanomalehti Ilkka
6/2008-8/2008

Blogikirjoittaja
Metsähallitus, Boundless
Bothnian Bay -hanke
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

Uutistoimittajan työ Sanomalehti Ilkassa opetti paljon uutta
nopeatempoisesta toimittajan työstä, päivittäisestä
uutisten tekemisestä ja verkkotoimituksesta.
• Uutisaiheiden ideointi osana toimituksen tiimiä
• Päivittäiset uutisjutut kiinnostavista aiheista (1 teksti / päivä)
• Uutisaiheet käsittelivät pääosin paikallisia tapahtumia ja ihmisiä
• Työhön sisältyi valokuvausta juttukeikkojen yhteydessä
• Ilkka.fi -verkkotoimittajan työt omalla vuorolla

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

