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MUUTA
Opinnäytetyö: Rau-hau - kiehtova kirja, 
               toteutin tekstit, taiton ja kuvituksen

Näyttely: Kellari Galleria, Kuopion Muotoiluakatemia,
     Rau-hau - kiehtova kirja, kesä 2009

Vaihto-opiskelijana: Saksassa 4kk vuonna 2006-2007
           Hochschule fur Gestaltung, Schwäbisch Gmund

Vapaaehtoistöissä Euroopassa: kesällä 2019  Workawayn kautta Latviassa 
                                                        (luomu teefarmilla), Unkarissa (eläinten pelastustilalla), 
       Itävallassa (perheessä) ja Romaniassa 
       (luomu pensasmustikkafarmilla)

CV Nimi: Pinja Soto
Syntymäaika: 2.6.1985
Osoite: Härkämäenkuja 4B26, 13500 Hämeenlinna
puh: 044-3201359
e-mail: pinja@kulttuurikeinu.fi

KOULUTUKSENI
Ammattikoulu: Savon ammatti-ja aikuisopisto,
    hierojan ammattitutkintoon valmistava koulutus,          
         10.8.2014-29.5.2015
    Tutkintotodistus ja virallinen pätevyys 24.6.2015 alkaen
    Valviran rekisteriin merkitty 8.7.2015
Ammattikorkeakoulu: Kuopion Muotoiluakatemia, medianomi
                 valmistumisvuosi 2009
Kansalaisopisto: Eurajoen kristillinen opisto, musiikkilinja, 2005
Lukio:                   Tiirismaan lukio, kuvataidelinja, 2004
Peruskoulu:         Hämeenlinnan lyseo, 2000

TYÖKOKEMUKSENI
syksyllä 2018 ->         mukana perustamassa Kulttuurikeinu osuuskuntaa,
             omana alana graafinen suunnittelu ja hieronta

15.6.2016-30.5.2019 Topin Halli Oy, Kuopion Kauppahalli, 
              asiakaspalvelu/luomuelintarvikkeiden myynti/                                         
                          myymälän siisteyden ylläpito/muut myymälään liittyvätehtävät

30.10.2015 - 2017      Eezy Osk, hierojantyöt itsenäisesti 
              laskutusosuuskunnan kautta

7.11.2011-25.5.2012  Helena Arffman Oy/Taidepuoti, 
              myyntituotteiden valmistaja/avustaja (työkokeilu)

4.6.-30.7.2010            Palvelutalo Lepola, virikeohjaaja (työkokeilu)

18.8.-18.10.2009        Mainostoimisto Hinku, ad assistentti (työharjoittelu)

3.6.-30.7.2007            Unipress Oy, graafinen suunnittelu (työharjoittelu)

15.6.-29.7.2005          Yhteisöllinen taideprojekti, nuorisotyöpaja Akseli, Lahti

9.6.-31.7.2003            Parolan panssarimuseo, asiakaspalvelu/kahvila/kassa
10.6.-15.7.2002          Parolan panssarimuseo, asiakaspalvelu/kahvila/kassa

22.1.-7.5.2002             Suoramarkkinointi Mega Oy, markkinointi puhelimitse

KIELITAITO
suomi: äidinkieli englanti: sujuva saksa: tulen toimeen
espanja: opiskellut itsenäisesti  ruotsi: heikko

HARRASTUKSET
Urheilu ja ulkoileminen itsekseen ja ystävien kanssa 
sekä kirjoittaminen, soittaminen, laulaminen ja piirtäminen.



Mainokset



Opinnäytetyönä tekemästäni 
kirjasta oli myös näyttely ja 

ohessa on avajaiskutsu. Pidän 
ideasta ja siksi halusin liittää sen 

portfoliooni. Jujuna on, että kutsu 
toimii myös kirjanmerkkinä.

 
Näkyvillä on sekä tietokonevedos 

että valmis kutsu printattuna. Pape-
rivalinta ja viimeistely 

tekevät paljon!

Kutsu Pala Taivasta-tanssitapahtumaan.Kutsut

Suunnittelemani hääkutsu. 
Valokuva: Ari Onjukka



Hierontahoito

Tunnukset

Tällä sivulla on suunnittelemani kuvatunnus 
hierojalle sekä logo ja kuvatunnus toimijalle 
nimeltä Janna.

Molemmissa tunnuksissa näkyy minulle tyypilli-
nen tapa tehdä: aloitan lyijykynällä, otan piir-
roksesta valokuvan ja lisään värit tietokoneella. 
Pidän käsin piirtämisestä ja yritän yhdistää 
sitä graafiseen suunnitteluuni mahdollisimman 
paljon, vaikka se ei ehkä ole kaikkein nopein 
tai edes kätevin tapa tehdä. Lopputulos on 
kuitenkin pehmeä ja kaunis.

Esimerkkejä muista suunnittelemistani 
tunnuksista ja logoista.



CD-levyn kannet



Kirjan taitot



Suunnittelin ja toteutin taiton Helena Taivai-
sen runokirjaan Maahengitys. Kuvituksina 
olevat akvarellit on maalannut Helenan isä, 
Matti Taivainen.

Suunnittelemani ja toteuttamani 
taitto sekä kuvitus Jalkapallo-
säännöt -kirjaan.



Tein taiton ja kannensuunnittelun Riitta 
Mäntylän romaanin ”Tuomenkukka, 
kuolemankukka”. 

Tuorein taittotyöni on Anita 
Kuuselan runokirjan taitto sekä 
kannen toteutus asiakkaan 
toiveen pohjalta.



Rau-Hau
kiehtova kirja

Rau-hau -runokirja on edelleen rakkain yk-
sittäinen projektini tähän mennessä. Tein sen 
opinnäytetyönäni, kun valmistuin mediano-
miksi. Koostin, kuvitin ja taitoin kirjan omista, 
vuosien varrella syntyneistä teksteistäni ja 
olen edelleen lopputuloksesta ylpeä.

Otin Rau-hau -kirjasta 100 kappaleen 
omakustannepainoksen ja se myytin nopeasti 
loppuun. Kirja sai todella lämpimän vastaan-
oton lukijoilta.



Rau-hau -kirjastani oli 
myös näyttely Kuopiossa ja 
tässä portfoliossa näkyvät 
kuvat on otettu näyttelyä 
varten. Kuvat on ottanut 
Petri Karvonen.

Suunnittelemani näyttelyjuliste.
Kuvat on otettu Rau-hau -kirjan 
kuvituksista. Toteutin kuvitukset 

musteella, osittain kosteallle 
paperille. Lopputuloksesta tuli 

mukavan rouhea.

Rau-hau -kirjan 
kansipaperi.



”Kukkuu!”, Pinja Soto, akvarelli 2021

Akvarellit



Voima, jonka 
tänään sain, 
ei riittänyt 
iltaan asti.

Akvarellien maalamisesta innostuin aivan äskettäin ja 
kaikki tässä osiossa esittelemäni maalaukset ovat val-
mistuneet vuoden 2021 aikana. Toki ne ovat vain pieni 
läpileikkaus kaikista syntyneistä töistä.

Tykkään erityisesti tehdä pieniä ja tarkkoja kuvituskuvia.



Tässä kaksi suunnitelemaani ja toteuttamaani posti-

kortin kuvitusta. Ensimmäinen on tietenkin syntymä-

päiväkortti ja toinen on Kuopio-aiheinen matkailu-

kortti, jossa vitsaillaan maailmannapa-ajatuksella, 

joka viittaa Kuopion toriin. 



Nämä maalaukset syntyivät erikseen, 
mutta niistä tuli lopulta pari. 
Työt ovat nimeltään: 
”Uteliaat” ja ”Halki pimeän”.

Tämä on yksi rakkaimmista 
maaluksistani. Sillä ei ole 
vielä nimeä.



Myös perinteisempiä kukkakuvia on ilo maa-
lata akvarelleilla. Ne soveltuvat keveytensä 
puolesta siihen loistavasti.

Tässä on joitakin maisemallisia akvarelleja, 
joissa olen harjoitellut märälle paperille 
maalaamista.



ja vielä loppuyllätys... :)

”Valas, o-hoi!”, Pinja Soto, akvarelli 
2021



Puu on kuin pumpulia,
ja lehtiä sataa kuin lunta.

Tuoli odottaa istujaa,
kukahan tänään istahtaa?
Puun varjoon voi vaikka torkahtaa,
korva vasten karheaa pintaa.

On tässä hiljainen paikka, 
kuunnella sydämen tuntoa.
Pysähtyä ja ymmärtää: ei olekaan kiirettä, ei hätää.

Ja siinä saa viipyä niin kauan kuin haluaa,
eikä kukaan sano: ”Ala jo laputtaa!”
Saa katsella pilvipurjeita, kuunnella kedon kukkia,
kaikkia pieniä ihmeitä, elämän jatkuvaa liikettä.
Sulkea silmänsä ja sitten vain: hengitä!
Ja jos mieli tekee, saat juosta kengättä
nurmennukka varpaiden välissä.

PUU
teksti & kuvitus: Pinja Soto   

Eikä täällä edes nälkä yllätä,
keinuta puuta ja putoaa hedelmä.
Hyvin on kypsä ja pehmeä,
aivan kuin itse elämä.
Siitä saa isosti haukata
ei kukaan sano: ”Hyi kauhia!”
Maiskuttaa ja rouskuttaa,
sekös vasta mieltä ilahduttaa.

Ja kun taas jaksaa,
saa matkaa jatkaa.
Eikä tarvitse lainkaan huolta kantaa;
vaikka olis matkalla hiekkaa ja santaa
tulee uusi tuoli ja uusi puu
tai ehkäpä teltta ja täysikuu.



Kuvitukset
!!!

Kiitos
ja kuulemisiin

Pinja Soto  
p.044 -320 1359

pinja@kulttuurikeinu.fi


