
RAPORTTEJA
VUODELTA 2018



ASIAKASTIETO
VUOSIKERTOMUS

Asiakastiedon ja UC:n
yhdistyminen nosti yrityksen 
pohjoismaiden johtavaksi 
digitaaliseksi tietopalvelutaloksi. 

Vuosikertomuksen 
yhtenä tavoitteena olikin 
kertoa, millainen yritys 
yhteenliittymisessä muodostui 
ja millaisia mahdollisuuksia 
yhdistyminen tarjoaa nyt ja 
tulevaisuudessa.

Raportin ilmeen peruslinjat 
suunnitteli Asiakastiedon 
graafikko ja työtä jatkettiin 
Tekirin graafisen tiimin voimin. 
Tekir suunnitteli myös raportin 
rakenteen ja sisällön, sekä 
toteutti osan tekstisisällöstä ja 
valokuvauksista.
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Asiakastieto 
vuosikertomus



ENDOMINES
VUOSIKERTOMUS

Endomines on kultaan 
keskittyvä moderni kaivos- ja 
malminetsintäyritys, jonka 
osakkeet noteerataan sekä 
Tukholman että Helsingin 
pörssissä. Vuosikertomus toimii 
viestintäkanavana pääosin 
yrityksen osakkeenomistajille.

Endominesin vuosikertomus 
toteutettiin ruotsiksi, mutta 
julkaisusta tehtiin myös 
suomen- ja englanninkieliset 
tiivistelmät. Yhtiökokoukseen 
otettiin pieni painosmäärä, 
mutta suurin osa lukijoista 
perehtyy raporttiin pdf-
muodossa.

Tekir päivitti raportin rakenteen 
ja visuaalisen ilmeen, sisällöistä 
vastasi Endomines.
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Endomines
vuosikertomus



GRK KONSERNI
VUOSIESITE

Infra-alan edelläkävijäksi 
kivunnut ja vauhdilla kasvava 
GRK-konserni julkaisi 
ensimmäisen vuosiesitteensä 
toukokuussa 2019. Opus kuvaa 
yrityksen toiminta-ajatusta, 
strategiaa, arvoja, palveluja ja 
toimintaa sekä esittelee joitakin 
viimeaikaisia urakoita.

GRK:n tapa viestiä on suora ja 
konstailematon ja tätä tyyliä 
noudatettiin myös esitteen 
sisältöä kootessa.

Tekir oli mukana alusta asti 
vuosiesitteen konseptin, 
rakenteen, sisällön ja 
visuaalisen ilmeen 
suunnittelussa. Sisällön 
tuotannosta vastasi GRK:n
viestintä, julkaisun taitosta ja 
painovalmisteluista Tekir.
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GRK Konserni 
vuosiesite



MARTELA
VUOSIKERTOMUS

Työympäristöjen 
asiantuntija Martelan 
vuosiraportointi koostuu 
sijoittajille kohdennetusta vuosi-
kertomuksesta ja erillisestä
Vastuullisuusraportista.

Vuosikertomuksen sisällössä 
keskitytään vain olennaisimpaan 
eli vuoden taloudellisen 
kehityksen analysointiin sekä 
liiketoiminnan ja 
toimintaympäristön esittelyyn.

Visuaalisen ilmeen ja taiton ja 
projektinjohdon lisäksi Tekir
kirjoitti pdf:nä julkaistun 
vuosikertomuksen tekstit.
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Martela 
vuosikertomus



MARTELA
VASTUULLISUUS-
RAPORTTI

Martelan vastuullisuuden 
ytimessä on käyttäjälähtöisten 
työ- ja oppimisympäristöjen 
suunnittelu ja toteutus ja 
kestävän kehityksen tukeminen 
kertakäyttökulttuuria vastaan.

Vastuullisuusraportin rakenne ja 
sisältö uudistettiin vuonna 2017, 
joten uusin raportti lähdettiin 
suunnittelemaan pitkälti 
edellisen pohjalta. Visuaalinen 
ilme uudistui kuvavalinnoilla. 

Tekir oli mukana teeman ja 
ilmeen suunnittelussa, sisällön 
tuottamisessa ja taitossa. 
Vastuullisuusesite julkaistiin 
sekä pdf:nä suomeksi ja 
englanniksi.
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Martela 
Vastuullisuusraportti



MEHILÄINEN
VUOSIKERTOMUS

Yksityinen terveys- ja sosiaali-
palveluyritys Mehiläinen on 
nopeasti kehittyvä ja kasvava 
alansa suunnannäyttäjä.

Vuoden 2018 kertomus 
keskittyy kuvaamaan yrityksen 
vahvaa kasvua, laajaa 
palvelutarjontaa ja jatkuvia 
kehitystoimia. Se esittelee myös 
asiakkaiden näkemyksiä ja 
kokemuksia saamastaan 
palvelun laadusta.

Tekir oli Mehiläisen viestinnän 
ja talousosaston kumppanina 
raportin konseptin ja rakenteen 
suunnittelussa ja toteutuksessa 
sekä mukana asiakastarinoiden 
kirjoittamisessa ja 
kuvaamisessa.
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Mehiläinen 
vuosikertomus



SEEPSULA
VUOSIKERTOMUS

Seepsula, joka on rakennusalan 
johtava kiviainesten toimittaja ja 
asiantuntija, on myös toimi-
alansa ehdoton edelläkävijä 
yritysvastuun saralla. 
Järjestyksessään neljäs 

Vastuullisuusraportin pohjalta 
tuotettiin myös esite Senkkerin
kiviainestehtaasta jaettavaksi 
lähimmille yhteistyö-
kumppaneille, jotka ovat 
olennainen osa jatkuvan 
kehittämisen onnistumisessa.

Tekir suunnitteli vastuuraportin 
rakenteen ja sisällön ja tuotti 
tekstit haastattelujen ja 
aineistojen pohjalta. 
Visuaalisesta suunnittelusta ja 
taitosta vastasi Agenda 
Helsinki.
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Seepsula
vuosikertomus



SCANFIL
INTEGROITU RAPORTTI

Elektroniikkateollisuuden 
sopimusvalmistaja Scanfil on 
onnistunut luomaan vahvat 
suhteet kansainvälisiin 
asiakkaisiinsa ja tehokkaat 
toimintatavat, jotka varmistavat 
yrityksen kannattavan kasvun. 

Yritysvastuu on merkittävä 
näkökulma osana Scanfilin
jatkuvaa kehittämistä. 
Siksi vuosikertomusta on 
suunniteltu integroidun raportin 
mallia hyödyntäen.

Tekir oli Scanfilin yhteistyö-
kumppani raportin rakenteen 
ja sisällön suunnittelussa ja 
tuotannossa sekä esitystapojen 
ideoinnissa. Raportin 
visuaalisesta ilmeestä ja taitosta 
vastasi Mainostoimisto Statiivi. 
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Scanfil
vuosikertomus



ST1
VUOSIKERTOMUS

St1 on suomalainen 
energiayhtiö, joka kehittää
aktiivisesti kestävän kehityksen 
mukaisia energia-muotoja 
ilmastohaasteen 
ratkaisemiseksi.

Integroidun raportin pääviestiksi 
valittiin ilmastohaasteen esittely, 
jotta sen jälkeen esiteltävien 
St1:n toimien tarkoitus 
avautuu lukijoille.

Tekir ideoi raportin konseptin 
ja laati sisältösuunnitelman, 
kirjoitti tekstit haastattelujen 
ja materiaalien perusteella 
sekä vastasi graafisesta 
toteutuksesta ja osasta 
henkilökuvauksia.
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St1 
vuosikertomus



TELESTE
VUOSIKERTOMUS

Suomalainen teknologiayhtiö
Teleste kehittää ja tarjoaa 
video- ja laajakaista-
teknologioita ja -palveluita 
operaattoreille sekä julkiselle 
sektorille.

Vuoden 2018 vuosi-
kertomuksessa esiteltiin 
päivitetty strategia. Raportin 
kehittämisen yhtenä paino-
pisteenä oli yritysvastuun 
näkökohtien esiintuominen.

Tekirin suunnitteli vuosi-
kertomuksen visuaalisen 
ilmeen, päivitti rakenne- ja 
sisältösuunnitelman, tuotti 
osan tekstisisällöstä sekä hoiti 
taiton ja projektinjohdon.
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Teleste 
vuosikertomus



Tekir Oy

Lautatarhankatu 6 (2. krs) 

00580 Helsinki

010 666 1181

tekir@tekir.fi

Tiina-Marjo Nousiainen

040 764 7873

tiina-marjo@tekir.fi


