
GRAAFINEN SUUNNITTELIJA
Intohimoni on luoda viestejä, joilla on merkitystä. Visuaalinen 
suunnittelu ei ole vain kauniita kuvia vaan viestin  viemistä. 
 Tavoitteenani on hyödyntää suunnittelijan ja kuvittajan   
taitojani tehdäkseni maailmasta paremman paikan.

 TYÖKOKEMUS 

Alkaen 2014 Freelancer visuaalinen suunnittelija
Kirjoja, kuvituksia, brändi-ilmeitä, esitteitä, julis teita, 
pakkauksia, infografiikkaa, nettisivuja, sosiaalisen median sisällön-
tuotantoa.  Esimerkiksi näitä kaikkia olen tehnyt niin eri alojen yrityk-
sille, kulttuuri-, rauhan- ja ympäristöjärjestöille kuin yksityis henkilöille.

6/2020–9/2020  Graafikko Ilta-Sanomat, Sanoma Media Finland Oy
Suomen suurimman uutismedian graafikkona suunnittelin ja toteutin 
nopeatempoista brändi-ilmettä noudattavaa uutisgrafiikkaa sekä laa-
joja kuvitustöitä sekä painettuun että sähköiseen ympäristöön. 

8/2015–5/2019 AD & valokuvaaja Junipa Trading Oy
K&F-lehtien AD:na vastasin K&F:n brändi-ilmeestä ja sen kehittämi-
sestä: lehtien ulkoasusta ja taitosta sekä kaikesta K&F:n visuaalisesta 
aineistosta, kuten messuosaston ja kirjan suunnittelusta. Suunnittelin 
ja toteutin tehtävässä menestyksekkään, kokonaisvaltaisen brändi- 
ilmeen uudistuksen. Tehtäviini kuului myös valokuvausta.

6/2018–8/2018 Graafinen suunnittelija Metropolia AMK
Eurooppalaisten korkeakoulujen yhteistyöhanke Augmented Urbans 
-projektin visuaalisen ilmeen suunnittelu.

5/2017–1/2018  Graafinen suunnittelija Metropolia AMK
Live Baltic City -hankkeen loppujulkaisun Dreams and Seeds – The 
 Role of Campuses in Sustainable Urban Development -kahvi pöytä-
kirjan graafinen suunnittelu ja taitto kannesta kanteen.

6/2017–8/2017  Graafinen suunnittelija Metropolia AMK
Suunnittelin ja toteutin Metropolia Ammattikorkeakoulun  Helsinki 
Design Week:n näyttelyn ilmeen. Tehtäväni oli vastata erilaisten 
 aineistojen suunnittelusta ja totetuksesta näyttelyplansseista avajais-
kutsuun ja opasteista julisteeseen.

1/2014–9/2014  Ad-assistentti Mainostoimisto Adams Oy
Mainosten, pakkausten ja kampanjamateriaalien suunnittelu ja toteu-
tus tiiviissä yhteistyössä AD:n kanssa asiakkaille kuten Suomen luon-
nonsuojeluliitto, Altia, Mitsubishi Motors ja Tamro.

Alkaen 10/2013 Jäsenlehden taittaja Suomen retkiluistelijat ry
Suomen retkiluistelijat ry:n vuosittain ilmestyvän Skrinnari-jäsenleh-
den taittajana vastaan lehden taitosta ja kuvankäsittelystä. Itsenäisen 
työskentelyn lisäksi työtehtävissä olennaista on yhteistyö lehden toi-
mituksen kanssa sekä yhteydenpito mainostajiin ja painoon.

4/2013–5/2013  Asiakasmarkkinoinnin työharjoittelija Valio Oy
Toteutin markkinointimateriaalia Valion brändistä ja sen tuoteper-
heistä asiakasmarkkinoinnin tiimissä. Työtehtäviin kuului niin kuvan-
käsittelyä kuin erilaisia suunnittelu- ja taittotehtäviä.

 KOULUTUS 

2015–2019 Metropolia Ammattikorkeakoulu Viestintä, Graafinen suunnittelu

2012–2014  Stadin ammattiopisto Painoviestinnän perustutkinto, Ulkoasuntoteutus

2011–2012  Laajasalon opisto Graafinen suunnittelu ja kuvallinen viestintä

2008–2011 Kimpisen lukio Ylioppilastutkinto

 HARRASTUKSET 

Piirtäminen ja maalaami-
nen, astangajooga, kau-
punkiviljely, yksipyöräily

 KIELET 

Suomi äidinkielenä,  
englanti hyvä,  

ruotsin perusteet,  
venäjän alkeet

 SUOSITTELIJAT 

Marjo Hiitelä 
Visuaalisen toimituksen 

vt. esimies 
Ilta-Sanomat 

marjo.hiitela@sanoma.com

Elina Kosunen 
Graafinen suunnittelija 

Kollega 
kosunen@elinakosunen.fi

Ai Ps Id 

Olen Mediaosuuskunta  
Made in Pasilan  
hallituksen jäsen 
madeinpasila.fi

Päivitetty 1/2021

www.sofiakivisto.fi

Puh. 044 549 8641

sofia.kivisto@hotmail.com

 CV 
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