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Mainostoimistot FONTTI: Allotrope

Graafikko

hans.sarivaara@gmail.com

Innovatiivinen graafikko 5+ vuoden freelancer kokemuksella. 
Työskentelin myös  Maanpuolustuskorkeakoulussa graafikkona  
varusmiespalvelukseni aikana. Tein siellä 8 isoa projektia ja 
palautteet ajastani siellä sekä työn jäljestäni olivat kiitettävät.
Etsin työkokemusta sekä lisäystä portfoliooni. 

Profiili

Työkokemus

Maanpuolustuskorkeakoulu
Varusmies graafikko 2020-2020

Loin tapahtumien graafisia ilmeitä, mainoksia ja 
markkinointimateriaaleja, sekä ajankohtaisviestinnän tuotteita.

Freelancer
Graafikko 2017 - Nykyhetki

Olen palvellut sekä konsultoinut 100+ asiakasta urani aikana 
englanniksi ja suomeksi.

Rovaniemen Palloseura
Työharjoittelu 2016 - 2016

Toimin asiakaspalvelijana sekä myyjänä RoPs:in pop-up 
myymälöissä sekä otteluissa. 

Tekniset taidot

Muut taidot

• Ongelmien ratkonta
• Paineensietokyky
• Tiimityöskentely
• Vastuullisuus
• Kriittinen ajattelu

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Adobe After Effects

Adobe Premiere Pro

behance.net/sarivaara

040 128 1622
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Työtodistus 
 
Kaartinjääkäri Hans Kasper Sarivaara on suorittanut alokaskauden jälkeisen varusmies-
palveluksensa erityistehtävässä Maanpuolustuskorkeakoulun viestintäsektorin varusmies-
graafikon tehtävässä 19.2.2020–21.8.2020. 
 

Varusmiesgraafikon työtehtävät edellyttävät hyvää ryhmätyöskentelykykyä, vuorovaikutus-
taitoja, visuaalista suunnittelukykyä, Puolustusvoimien graafisen ilmeen hallitsemista ja so-
veltamista, painotuotteiden laatimiseen liittyvien seikkojen ymmärtämistä, kuvankäsittelytai-
toa sekä web-grafiikan tuottamisen osaamista.  
 

Palvelusaikanaan Sarivaara muun muassa suunnitteli ja toteutti: 
 

 diplomeja ja adresseja 
 tapahtumien viestintämateriaalia, kuten graafisia ilmeitä konferensseihin 
 mainoksia ja markkinointimateriaalia, ja kirjojen kansia 
 erilaisia ajankohtaisviestinnän tuotteita 

 

Sarivaara osallistui edellä mainittujen materiaalien suunnitteluun ja vastasi niiden käytännön 
toteutuksesta. Osa työtehtävistä on ollut pitkäaikaisempia, osa kiireellisempiä projekteja. 
Lähes kaikkiin työtehtäviin liittyi tiiviisti kuvankäsittely ja käytettyjen ohjelmien hyvä hallinta 
sekä vahvat organisointitaidot ja hyvä paineensietokyky. 
 

Työtehtävien suorittamiseen hän käytti pääasiassa seuraavia ohjelmistoja: 
 

 Adobe PhotoShop CC 
 Adobe InDesign CC 
 Adobe Illustrator CC 
 Microsoft Office  

 

Viestintäsektorin graafikkona Sarivaara suoriutui tehtävistään kiitettävästi. Hän osoittautui 
poikkeusolojen reunustaman varusmiespalveluksensa aikana tunnolliseksi ja tuotteliaaksi 
graafisen alan osaajaksi, jolla on täydet valmiudet toimia itsenäisenä graafisena suunnitteli-
jana.  

Sarivaara osoitti erinomaista asennetta ja käytöstä niin työtehtävissä kuin erilaisissa vuoro-
vaikutustilanteissa, ja hänen kanssaan oli vaivatonta ja mukava työskennellä.  

Voimme suositella Sarivaaraa vastaaviin tai vaativampiin graafisen alan työtehtäviin. An-
namme lisää tietoa varusmiesgraafikon tehtävistä ja Sarivaaran suoriutumisesta. 
 
 
Helsingissä 8.9.2020 
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