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markkinointiviestintä kehittäminen
Salla Maria Virtanen (o.s. Oilinki)
4.3.1986
044 292 0263, salla.virtanen@sypriini.fi
sypriini.fi | linkedin.com/in/sallavirtanen
@sallavirt (Twitter, Instagram)

strateginen viestintä

sosiaalinen media kampanjointi

verkkoviestintä

valokuvaus kirjoittaminen
mediayhteydet
graafinen suunnittelu

yhdenvertaisuusasiat

Viestinnän asiantuntija
Viestintäpalvelu Sypriini
9/2017–

Työllistän itseni omassa yrityksessäni. Autan yrityksiä ja järjestöjä viestinnän ja markkinoinnin
suunnittelussa ja toteuttamisessa, teen graafista suunnittelua ja sisällöntuotantoa sekä koulutan ja
konsultoin esimerkiksi sosiaalisen median hyödyntämistä.

Tiedottaja
KSL-opintokeskus
8/2016–8/2017

Vastasin KSL-opintokeskuksen sisäisestä ja ulkoisesta viestinnnästä ja markkinoinnista. Kehitin
KSL:n viestintää suunnitelmallisemmaksi ja tehokkaammaksi ja toteutin verkkosivu-uudistuksen.
Tein myös graafista suunnittelua ja taittoa.

Viestintäsuunnittelija
Uudenmaan liitto
6/2016–8/2016

Tuotin sisältöä eri kanaviin, tein markkinointia sosiaalisessa mediassa ja taitoin julkaisuja. Perehdyin erityisesti maakuntakaavoitukseen liittyvään viestintään.

Viestintäpäällikkö
TUL ry
12/2015–6/2016

Vastasin Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n viestinnän ja markkinoinnin suunnittelusta, kehittämisestä ja toteuttamisesta. Olin TULaviisi-verkkolehden ja Seura-Aviisi-seuralehden päätoimittaja. Kuuluin TUL:n johtoryhmään.Vastasin myös TUL:n tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöstä.
Työsuhteeni oli määräaikainen.

Tiedottaja
Seta ry
10/2014–7/2015

Vastasin Setan ja Transtukipisteen viestinnän suunnittelusta ja toteuttamisesta sekä verkkosivujen
ja sosiaalisen median kanavien kehittämisestä ja ylläpidosta. Huolehdin mediayhteyksistä. Suunnittelin ja toteutin kampanjointia ja markkinointia, järjestin tilaisuuksia, valokuvasin, oikoluin ja tein
graafista suunnittelua. Työsuhteeni oli määräaikainen.

Tiedottaja
Puolustusvoimat
1/2014–7/2014

Työskentelin määräaikaisena verkkoviestinnän asiantuntijana sekä puolustusvoimat.fi-verkkopalvelun, intranetin ja sosiaalisen median kanavien päätoimittajana Pääesikunnassa. Johdin varusmiehistä koostuvan mediatuotantotiimin työskentelyä, tuotin sisältöä ja osallistuin mediapalveluun.

Tiedotussihteeri
Rajavartiolaitos
11/2011–1/2014

Työhöni Rajavartiolaitoksen Raja- ja merivartiokoululla kuului monipuolisesti kaikkea koulun
viestintää ja rekrytointimarkkinointia suunnittelusta toteutukseen. Kehitin ja ylläpidin koulun
verkkosivuja, intranetiä ja sosiaalisen median käyttöä, valokuvasin, kirjoitin tiedotteita ja lehtiartikkeleita sekä suunnittelin mainontaa ja toimin esittelijänä messuilla.

Tiedottaja
Helsingin kaupunki
5/2011–10/2011

Työskentelin Helsingin kaupungin rakentamispalvelun Staran tiedotusharjoittelijana ja tiedottajana
määräaikaisissa työsuhteissa. Päivitin verkkosivuja sekä kirjoitin uutiskirjeeseen ja henkilöstölehteen. Kehitin Staran sisäistä viestintää sekä päivitin kriisiviestintäsuunnitelman.

Toimittaja (harjoittelija)
Valkealan Sanomat
1/2010–8/2010

Kirjoitin lehtijuttuja, valokuvasin ja taitoin. Myin ja valmistin ilmoituksia, ja palvelin asiakkaita.
Vastasin pääosasta lehden sisältöä, lehden viimeistelystä ja painoon toimittamisesta kesän ajan
päätoimittajan lomaillessa. Työsuhteeni oli määräaikainen.
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Koulutus
Medianomi
Kymenlaakson
ammattikorkeakoulu
2008–2011

Yhteisöviestinnän opintoihini kuului viestinnän suunnittelua, toteutusta ja arviointia,
toimitustyötä, verkkosuunnittelua, graafista suunnittelua ja audiovisuaalista viestintää.
Olin KyAMK:n kansainvälisen liiketoiminnan ja kulttuurin toimialan Innoste-lehden
toimitussihteeri, ja kirjoitin juttuja myös muihin KyAMK:n julkaisuihin.
Osallistuin Meduusa-mediafestivaalin järjestämiseen ja toimin tapahtuman ulkoisena
tiedottajana.
Opiskelun ohella kirjoitin vuosina 2007–2010 freelance-avustajana kymmeniä juttuja Kouvolan Sanomien ja Etelä-Saimaan nuortensivuille.
Opinnäytetyöni aiheena oli yhteiskunnallinen markkinointi Facebookissa. Tutkin työssäni
Äänestä ydinvoima historiaan -kampanjan markkinointiviestintää. Arvosana opinnäytetyöstäni oli 5/5.

Kieliopintoja
Helsingin yliopisto
2005–2009

Suoritin käännösviestinnän suomen perus- ja aineopinnot, englannin kääntämisen ja
tulkkauksen perusopinnot, kieliteorian ja käännösteknologian perusopinnot sekä venäjän
kielen ja maantuntemuksen perusopinnot. Opintoihin kuului paljon erilaisten tekstien
tuottamista ja analysointia sekä kielenhuoltoa.

Kielitaito
Suomi

Äidinkieli

Englanti

Erinomainen suullinen ja kirjallinen kielitaito

Ruotsi

Hyvä suullinen ja kirjallinen kielitaito

Saksa

Ymmärrän yksinkertaista kieltä, tuotan vähän

Venäjä

Alkeet

Ohjelmisto-osaaminen
Julkaisujärjestelmät

Olen nopea oppimaan uusia järjestelmiä. Käyttökokemusta minulla on muun muassa
Wordpressistä, Microsoft SharePointista, Innofactor Primesta ja IBM WebSpheresta. Uutiskirjeitä olen toteuttanut MailChimpillä ja Postiviidakolla.

Visuaalisuus

Adobe InDesign (erinomainen), Photoshop (hyvä), Illustrator (hyvä), Canva (hyvä)

