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Kuvallisen viestinnän ja markkinoinnin
osaaja

MIIA MYNTTINEN

ESITTELY

Olen tehnyt web-suunnittelua, graafista suunnittelua ja animointia yli 10 vuotta. Olen käyttänyt montaa
eri julkaisujärjestelmää, viimeisimpänä WordPressiä. Myös verkkokaupoista, 3d-mallinnuksesta ja
multimediasta minulla on kokemusta. 

OSAAMINEN

Projektien läpivienti
Nettisivujen päivitykset
3D-mallinnus: SketchUp, 3D Studio MAX
Äänen ja videon editointi
Multimedia, E-opetus kurssit

Kuvankäsittely
WWW-sivut: WordPress, html, css
Verkkokaupat: MyCashFlow
Printti: esitteet, flyerit, lehtimainokset, ym.
Animointi: Flash

TYÖKOKEMUS

Graafinen suunnittelija / 3D-mallintaja
Goland group | 8/2014 -  8/2018

Goland markkinoi vapaita toimitiloja. Mallinsin SketchUp ohjelmalla 3D-kuvia, joistanäkee, missä
kohtaa kerrosta on vapaana toimitila ja missä rakennus sijaitsee. Tein kuvankäsittelyä ja karttoja.

Verkkokaupan osaaja
WW Invest | 8/  2012 -  8/2018

Thebos verkkokaupassa myydään kosmetiikkaa ja asusteita. Yritys on pieni, joten tein ihan kaikkea
verkkokauppaan liittyvää. Työni oli  saada verkkokauppa toimintavalmiiksi. Tein mm. graafista
suunnittelua, sisällöntuotantoa, tilausten pakkausta, banneri- ja printtimainontaa, uutiskirjeitä, FB-
mainontaa, kävijäseurannan asennuksen ja kävijöiden analysointia (Google Analytics),
asiakaspalvelua puhelimitse ja meilitse.

EDUCATION

E-opetus kurssien koostaja
Ingine Oy |5/2011 -  11/2011

Koostin E-opetus kursseja multimediaelementeistä Adoben Captivate ohjelmalla, editoin videoita ja
ääniä, tein interaktiivisen Flash-presentaation.  Työkielenä oli osittain englanti

Flash-osaaja / graafinen suunnittelija
In4mo ltd | 12/2008 -  2/2009

Tein  yrityksen tuotetta esitteleviä Flash-animaatioita ja suunnittelin mobiili ikoneita. Suunnittelin
web-grafiikkaa. Työkielenä oli englanti.



KOULUTUS

KURSSIT

Erilaisia kursseja
Adulta ja Tieturi  | 2010

Opiskelin Flashin actionscript3:a, tehokasta InDesignin käyttöä mallipohjilla ja vektorigrafiikkaa
Illustratorilla

Web designer / Flash osaaja
Tehonetti  Oy /  MMD | 11/2001 -  9/2008

Yritys teki www-sivuja ja verkkokauppoja. Suunnittelin grafiikoita ja tein www-sivuja
julkaisujärjestelmillä. Tein myös Flash-animaatoita ja muokkasin verkkokauppojen grafiikoita. Myös
www-sivujen päivitykseet kuuluivat työhöni. Vein nettisivuprojekteja itsenäisesti läpi. Työhöni kuului
myös asiakaspalvelua puhelimitse ja meilitse.

Kuvallisen viestinnän perustutkinto / erikoistumisalana tietokoneanimaatio
Satakunnan käsi-  ja taideteoll isuusoppilaitos | 09/1997 -  5/2000

Koulutus sisälsi mm. Flash-animaatiota, 3D-animaatiota 3D Studio MAXilla, graafista suunnittelua,
piirtämistä, pakkaussuunnittelua, taidehistoriaa, sarjakuvaa ja kuvitusta. Työharjoittelussa olin
Karhukanavalla tekemässä animaatioita.

Ylioppilas
Itä-Vantaan aikuislukio | 09/1994 -  5/1997

Digimarkkinoinnin sertifikaatti
Google Digital  Garage | 4/2019

Kurssi sisälsi mm. SEO, SEM, somemarkkinointi, Google analytiikka, verkkokaupan
kansainvälistäminen

KIELITAITO

suomi: äidinkieli
englanti: hyvä
ruotsi, saksa ja espanja: perusteet

HARRASTUKSET

astangajooga, uinti, kuntosali
lukeminen


