
Verkkoviestintä: nettisivujen päivittäminen ja

kehittäminen, sosiaalisen median sisällöntuotanto

ja markkinointi 

Valokuvaus ja visuaalinen silmä: vuosien kokemus

ammattitason valokuvausprojekteista antavat

mahdollisuuden hyödyntää kuvausosaamista

kaikissa mahdollisissa yhteyksissä 

Tekstituotanto: kyky luoda kiinnostavia,

kieliopillisesti oikeaoppisia tekstejä suomeksi ja

englanniksi 

Videotuotanto: Voimme tarvittaessa tehdä myös

lyhyitä esittelyvideoita yrityksen tarpeisiin 

VAHVUUKSIA

Gofinland / Alma Mediapartners Oy 

Digisisällöntuottaja

Sisällöntuottajana Gofinlandilla: matkailuaiheisten 

juttujen kirjoittaminen verkkoon ja Iltalehden 

matkailuosioon, valokuvaus, videotuotanto ja 

some-vastaavana toimiminen

3/2017 - 11/2017

KOKEMUS

Oulun yliopisto / Maantieteen tutkimusyksikkö 

Väitöskirjatutkija, yliopisto-opettaja

Väitöskirja aiheesta "Kuvista mielikuviksi. 

Valokuvat Suomi-brändin vetovoimatekijöinä".

Opetus- ja luennointitehtäviä, kurssien 

koordinointia sekä opiskelijavalintaan liittyviä 

tehtäviä maantieteen tutkimusyksikössä

3/2011 - 12/2016

PROFI IL I

32-vuotias, kovalla asenteella 

varustettu viestintäalan 

työntekijä valmiina uusiin 

haasteisiin 

Ota yhteyttä: +358 40531 1064 / juha@uplifters.co 

ANSIOLUETTELO

Juha Kalaoja

KOULUTUS

Filosofian tohtorin

tutkinto, Oulun yliopisto,

maantiede (2016).

Väitöskirjan aihe: "Kuvista

mielikuviksi. Valokuvat

Suomi-brändin

vetovoimatekijöinä". 

Sivuaineet: tiedotusoppi, kieli,

kulttuuri- ja viestintäopinnot,

matkailuopinnot, sosiologia

ja kulttuuriantropologia. 

Vaihto-opinnot: Utrechtin

yliopisto, Hollanti

MINÄ  SOMESSA

Instagram @juha.kal 

Twitter @juhakalaoja 

LinkedIn: Juha Kalaoja 

Youtube: Juha Kalaoja



Freelancer 

Valokuvaaja

Hääkuvausten ideointi ja toteutus

Maisemavalokuvien myyntiä 

mainostoimistoille ja kunnallisille 

toimijoille

Fennevision-kuvapankin 

(www.fennevision.fi/kuvapankki) 

markkinointia ja hallinnointia

1/2009 - 

Valtioneuvoston kanslia, 

Suomi 100 -hanke 

Projektiharjoittelija

Toimin projektiharjoittelijana 

Valtioneuvoston kanslian 

koordinoimassa Suomi 100 - 

juhlavuosihankkeessa

Työnkuva: viestintä- ja toimistotöitä 

hankeorganisaatiossa

5/2015 - 6/2015

Metsähallitus, Lapin luontopalvelut 

Suunnittelija, mediaosaaja

Toimin suunnittelijana 

Metsähallituksen Tunturi- 

Lapin luontokeskuksessa vastaten 

mediaosaajan tehtävistä: 

monipuolisista mediatöistä, 

luontoon.fi -sivujen 

sisällöntuotannosta, valokuvauksesta 

ja some-päivityksistä

5/2014 - 12/2014

Metsähallitus, Pohjanmaan
luontopalvelut 

Bloggaaja

Blogikirjoittajana Metsähallituksen 

Boundless Bothnian Bay - 

hankkeessa. Blogitekstien 

tarkoituksena oli tuoda esiin 

paikallisen asukkaan 

näkemyksiä Perämeren alueen 

matkailupotentiaalista

7/2013- 6/2014

Oulun kaupunki 
Tapahtumasuunnittelija,

korkeakouluharjoittelija

Korkeakouluharjoittelijana Oulun 

Päivien järjestelytiimissä 

tapahtumasuunnittelijana. 

Työtehtävinä Oulun Päivien hjelmaan 

liittyvät suunnittelu- ja järjestelytyöt 

sekä valokuvanäyttelyn 

toteuttaminen

6/2010 - 9/2010

Sanomalehti Ilkka, Seinäjoki 
Toimittaja

Uutistoimittajan työt: juttujen 

ideointi, toteus ja viimeistely; 

tiedonhankinta ja sähkeiden 

kirjoittaminen lehden verkkosivuille. 

Valokuvaus juttukeikkojen yhteydessä

6/2008 - 8/2008

Lisätiedot ja 
referenssit

www . j u h a k a l a o j a . c om


