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Vuonna 2019 Tekir oli mukana yhteensä 19 vuosiraportissa, 
vastuullisuusraportissa tai integroidussa raportissa. Asiakkainamme oli 

sekä pörssiyhtiöitä että listaamattomia yrityksiä.

Suurimmassa osassa projekteja Tekir vastasi visuaalisen ilmeen, 
taiton ja projektinjohdon lisäksi konseptin ja sisällön suunnittelusta ja 

tekstituotannosta.

Seuraavassa esimerkkejä vuoden 2019 töistämme.

Vuosi- ja yritysvastuuraportit 2019
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Asiakastieto
vuosikertomus
Asiakastieto on Pohjoismaiden 
johtavia digitaalisten yritys- ja 
kuluttajatietopalveluiden tarjoajia.

Tekir oli mukana raportin 
rakenteen suunnittelussa, sisällön 
tuottamisessa ja taitossa. 
Kertomus julkaistiin pdf:nä
suomeksi ja englanniksi.

Asiakastiedon vuosikertomus 
sisältää myös yritysvastuun 
olennaisuuksien kuvauksen ja 
vastuullisuustyön tulosten 
arvioinnin. Tekir on konsultoinut 
Asiakastietoa yritysvastuun 
kehittämisestä ja sen 
viestimisestä.
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Asiakastieto 
vuosikertomus
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Digitalisaatiota edistävä Gofore
on nopeasti kasvava it-alan yritys, 
joka on kehittänyt sijoittaja- ja 
yritysvastuuviestintäänsä yhdessä 
Tekirin kanssa muutaman 
vuoden ajan. 

Tekir suunnitteli vuosikertomuksen 
visuaalisen ilmeen, päivitti rakenne-
ja sisältösuunnitelman sekä hoiti 
taiton ja projektinjohdon.

Lisäksi Tekir konsultoi ensimmäisen 
vastuullisuusraportin sisällön ja 
rakenteen suunnittelussa ja 
kommentoi Goforen tuottamat 
tekstit.

Gofore
Vuosikertomus ja 
vastuullisuusraportti



6

Gofore
Vuosikertomus
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Infra-alan edelläkävijäksi kivunnut 
ja vauhdilla kasvava GRK-
konserni julkaisi vuosiesitteensä 
huhtikuussa. 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.

GRK konserni
vuosiesite

Rakentaa  
infran

VUOSI 2019
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GRK Konserni 
vuosiesite



9

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 osan pdf:nä julkaistun 
vuosikertomuksen teksteistä.

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

Tekir oli mukana raportin ilmeen 
suunnittelussa, sisällön 
tuottamisessa ja taitossa. 
Vastuullisuuskertomus julkaistiin 
pdf:nä suomeksi ja englanniksi.

Aiemman yhteistyön tulos, vuoden 
2018 vastuullisuusraportti, 
palkittiin yritysvastuuraportoinnin 
kilpailussa Arvonluonti-sarjan 
voittajana.

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

Vuoden 2019 kertomus keskittyy 
kuvaamaan yrityksen vahvaa 
kasvua ja vastuullisia 
toimintatapoja. Se esittelee myös 
asiakkaiden näkemyksiä ja 
kokemuksia saamastaan palvelun 
laadusta.

Tekir oli Mehiläisen viestinnän ja 
talousosaston kumppanina 
raportin ilmeen suunnittelussa ja 
toteutuksessa sekä avusti 
asiakastarinoiden kirjoittamisessa 
ja kuvaamisessa.

Mehiläinen
vuosikertomus
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Mehiläinen
vuosikertomus
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Suomalainen teknologiayhtiö
Teleste kehittää ja tarjoaa video-
ja laajakaistateknologioita ja 
palveluita operaattoreille sekä 
julkiselle sektorille.

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

Tekir on ollut mukana Telesten 
vastuullisuusviestinnän 
kehittämisessä usean vuoden 
ajan.

Teleste
vuosikertomus



16

Teleste 
vuosikertomus



17

Sijoitusyhtiö Sievi Capitalin 
sijoittajaviestintä tukeutuu 
vuosikertomukseen ja sen 
aineistoista tiivistettyyn 
esitteeseen.

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

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

Integroidun raportin sisältö etenee 
St1:n Value Chainin mukaan. 
Raportin kieli on englanti.

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

St1
vuosikertomus
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St1 
vuosikertomus
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Endomines on kultaan keskittyvä 
moderni kaivos- ja 
malminetsintäyritys, jonka 
osakkeet noteerataan sekä 
Tukholman että Helsingin 
pörsseissä. Vuosikertomus toimii 
viestintäkanavana pääosin 
yrityksen osakkeenomistajille.

Raportin rakenne hyödynsi jo 
vuotta aiemmin suunniteltua. 
Tekir suunnitteli visuaalisen 
ilmeen ja vastasi 
projektinjohdosta, kun taas sisällöt 
tuotti Endomines.

Raportti julkaistiin ensin ruotsiksi, 
mutta myöhemmin tuotettiin myös 
suomen- ja englanninkieliset 
vuosikertomukset, joiden 
käännöstrafiikin hoiti Tekir.

Endomines
Årsredovisning

1 ENDOMINES AB (PUBL) I  ÅRSREDOVISNING 2019

2019
Årsredovisning 
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Endomines
vuosikertomus
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