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Enento Group jatkoi y hteisty ötään 

Tekirin kanssa ja toteutti 

v uosiraportoinnin y hdessä 

kanssamme. 

Raportointi sisälsi v uosikatsauksen 

sekä taloudellisen katsauksen. Tekir

oli mukana raportin v isuaalisuuden ja 

rakenteen suunnittelussa, 

sisällöntuotannossa sekä taitossa. 

Vastasimme my ös 

projektikokonaisuuden hallinnasta.

Tutustu raportteihin täällä.

https://enento.com/taloudelliset-raportit-ja-esitykset/
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Inf ra-alan edelläkäv ijäksi kiv unnut ja 

v auhdilla kasv av a GRK-konserni 

julkaisi ensimmäistä kertaa 

laajemman v uosiraportin 

maaliskuussa 2021. Raportti kuv aa 

aiempaa kattav ammin y rityksen 

toiminta-ajatusta, strategiaa, arv oja, 

palv eluja ja toimintaa sekä esittelee 

laajemmin y htiön v astuullisuutta. 

GRK:n ja Tekirin y hteisty ö on jatkunut 

v uodesta 2018. 

Tekir oli mukana alusta asti raportin 

konseptin, rakenteen, sisällön ja 

v isuaalisen ilmeen suunnittelussa. 

Tekir tuki GRK:n v iestintää sisällön

tuotannossa ja v astasi julkaisun 

taitosta ja painov almisteluista.

Tutustu raporttiin täällä. 

https://www.grk.fi/wp-content/uploads/2022/03/GRK-Vuosi-ja-vastuullisuuskertomus-2021.pdf




Lindström 
Vastuullisuusraportti 2021

Siv uja: 75

Kieliv ersiot: Englanti

Lindström on y ksi Euroopan johtav ista 

tekstiilipalv eluy rityksistä, joka tarjoaa 

palv elut ty öv aate-, matto-, hotelli- ja 

rav intolatekstiileistä 

teollisuuspy y hkeisiin.

Vuoden 2021 v astuullisuusraportti 

keskitty i kuvaamaan erity isesti 

y rity ksen kiertotalouteen perustuv aa 

liiketoimintamallia. Tekir suunnitteli 

raportin v isuaalisen ilmeen, päiv itti 

rakenne- ja sisältösuunnitelman, tuotti 

suurimman osan leipäteksteistä sekä 

v astasi julkaisun taitosta ja 

projektinjohdosta.

Raportti laadittiin GRI-standardien 

peruslaajuuden mukaisesti, ja se on 

kolmannen osapuolen v armentama.

Tutustu raporttiin täällä.

https://lindstromgroup.com/wp-content/uploads/2022/03/Lindstrom-Sustainability-Report-2021-digital.pdf
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Senaatti on Suomen v altion 

kiinteistöasiantuntija ja 

toimitilakumppani. Senaatin 

y hteiskuntav astuuraportti kertoo 

kattav asti Senaatti-konsernin 

toiminnasta taloudellisen, sosiaalisen 

ja y mpäristöv astuun näkökulmista.

Tekir ideoi raportin konseptin ja laati 

sisältösuunnitelman, muokkasi 

Senaatin tuottamia tekstisisältöjä sekä

v astasi graaf isesta toteutuksesta, 

osasta henkilökuv auksia ja 

projektinhallinnasta sekä 

painov almisteluista.

Yhteiskuntav astuuraportista tehtiin 

ensimmäistä kertaa saav utettava 

PDF-dokumentti. Lisäksi Tekir auttoi 

rakentamaan raporttia v arten 

koontisiv uston Senaatin v erkkosiv uille. 

Raportti laadittiin GRI-standardien 

peruslaajuuden mukaisesti, ja se on 

kolmannen osapuolen v armentama. 

Tutustu raporttiin täällä. 

https://www.senaatti.fi/app/uploads/2022/04/Senaatti-konserni-Yhteiskuntavastuuraportti-2021.pdf
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Biohit on globaaleilla markkinoilla 

toimiv a, Helsingin pörssissä 

noteerattu suomalainen 

bioteknologiay rity s. Vuosikertomus 

toimii v iestintäkanav ana pääosin

y rity ksen osakkeenomistajille. 

Raportin rakenne hy ödy nsi jo v uotta 

aiemmin suunniteltua. Tekir suunnitteli 

v isuaalisen ilmeen ja v astasi 

projektinjohdosta, kun taas sisällöt

tuotti Biohit. Tekir on ollut mukana 

tukemassa Biohitin sijoittajav iestintää 

jo usean v uoden ajan. 

Sisällön tuotannosta v astasi Biohitin 

v iestintä, julkaisun taitosta, 

v isuaalisesta ilmeestä ja 

projektinhallinnasta Tekir. 

Tutustu raporttiin täällä.

https://www.biohithealthcare.com/wp-content/uploads/2022/03/Biohit-vuosikertomus-2021.pdf



