
Keskeinen työkokemus
Viestintäavustaja ■ 7/2019–7/2020
EuroStorie huippututkimusyksikkö, Helsingin yliopisto.

 ■ Tapahtumamarkkinointi ja visuaalinen suunnittelu.
 ■ Yhteisömanagerointi tutkimusyksikön Twitterissä, 
Facebookissa ja Instagramissa.

 ■ Verkkosivujen uudistaminen ja ylläpitäminen.
 ■ Konferenssijärjestelyt, tapahtumaviestintä.

Tutkimusavustaja ■ 4/2018–7/2019
Valtiotieteellinen tdk, BIBU-konsortio, Mediating Expertise 
-konsortio, Let’s Move It -kärkihanke (Helsingin yliopisto)

 ■ Verkkosivujen suunnittelu, videotuotannot.
 ■ Julkaisujen koordinointi, mm. BIBU Policy Brief (2019).
 ■ HSSH-insituutin perustamisen tiedontuotanto, 
tutkimuksen itsearvioinnin tiedontuotanto.

 ■ Suurten datamassojen analysointi, arkistotutkimus.
 ■ Tutkimustulosten visualistointi ja informaatiomuotoilu.

Eduskuntavaalikampanjan viestintäavustaja ■ 2019 
Janiika Vilkunan eduskuntavaalikampanja

 ■ Printti- ja digi-ilmoitusten suunnittelu.

Digiviestinnän harjoittelija ■ 3–9/2017
Viestintä ja yhteiskuntasuhteet, Helsingin yliopisto.

 ■ Valtiotieteellisen tiedekunnan verkkosivu-uudistus
 ■ Intranetin pävittäminen ja kehittäminen.
 ■ Yliopiston kriisiviiestintäsuunnitelman päivittäminen.
 ■ Sisällöntuotanto, tiedeviestintä.

Sisällöntuotannon harjoittelija ■ 9–12/2016
Vapa Media Oy.

 ■ Pitkä sisällöntuotanto (feature-journalismi) Nordealle, 
Sosiaalisen median sisältökonseptointi Nordea 24/7.

 ■ Yrityksen blogin päätoimittaminen ja kehittäminen.

Luottamustoimet
Edustajiston jäsen, HYY ■ 2018–20
Helsingin yliopiston ylioppilaskunta, HYAL Valtsika

Hallituksen jäsen, Viesti ry ■ 2018–
Viesti – Viestinnän ammattilaisten ammattijärjestö.

150-juhlavuoden viestintävastaava ■ 2016–17
Helsingin normaalilyseo.

 ■ Juhlavuoden viestinnän konseptointi, ja mm. oman 
Instagram-teematilin toteuttaminen (@Norssi150).

 ■ Mediasuhteet, sisällöntuotanto sosiaaliseen mediaan.

Päätoimittaja (2016) ja Art Director (2017), Groteski
Helsingin yliopiston viestinnän opiskelijoiden lehti.

Tuomas Heikkilä ■ Curriculum vitae

Koulutus

Valtiotieteiden maisteri ■ 2020
viestintä, Helsingin yliopisto.

 ■ Maisterintutkielman aihe: Moraaliset tunteet Turun 
puukotushyökkäyksen Twitter-keskustelussa.

Valtiotieteiden kandidaatti ■ 2017
viestintä, Helsingin yliopisto.

Humanististen tieteiden kandidaatti ■ 2016
klassillinen filologia, Helsingin yliopisto.

Ylioppilas, Helsingin normaalilyseo ■ 2008

Henkilötiedot
           linkedin.com/in/ 
           tuomasheikkila

           tuomasheikkila.org  
           (portfolio)

           +358405133387 ■ tuomas.k.heikkila@helsinki.fi

Viestintäosaaminen
 ■ visuaalinen viestintä ja 
informaatiomuotoilu

 ■ julkaisujen taitto
 ■ videotuotannot
 ■ verkkosivujulkaisut

 ■ kriisiviestintä
 ■ tiedeviestintä
 ■ yhteisöviestintä
 ■ sosiaalinen media
 ■ sisällöntuotanto

Kieli- ja tietotekniikkataidot
suomi
englanti
ruotsi
ranska

äidinkieli
erinomainen ammattikäyttö
hyvä
tyydyttävä.

Kuvankäsittely, grafiikka 
CC InDesign, Photoshop, 
Illustrator, Premiere Pro

Erinomaiset taidot kymmenistä 
projekteista, myös freelancer-
graafikkona.

Toimisto-ohjelmat
Sharepoint ja  
Microsoft Office 365

Erinomaiset taidot, mm. 
Excelin, PowerPointin ja Wordin 
päivittäisestä käytöstä.

Julkaisutyökalut 
Drupal, WordPress

Erinomaiset taidot useista 
työprojekteista.

Suosittelijat

 ■ Kaius Tuori, professori, Eurostorie CoE:n johtaja,  
+358504482564 ■ kaius.tuori@helsinki.fi

 ■ Janiika Vilkuna, Henna Virkkusen avustaja, viestintä 
+32 228 47226 ■ janiika.vilkuna@europarl.europa.eu

 ■ Anu Kantola, professori, BIBU-konsortion johtaja,  
+358504487273 ■ anu.kantola@helsinki.fi
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