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STINA VARSIKKO INEZ MEDIAN TOIMITUSJOHTAJAKSI 

 

Splay Onen Suomen maajohtajana toiminut Varsikko aloitti elokuun alussa  sosiaalista mediaa ja 

televisiota yhdistävän nuoria aikuisia tavoittavan INEZ Median toimitusjohtajana. 

 

Stina Varsikko on vuodesta 2014 johtanut Splayn One Suomen operaatiota vahvalla menestyksellä 

ja samalla toiminut yrityksen Pohjoismaiden johtoryhmässä. Nyt Varsikko ottaa INEZ Median 

toimitusjohtajuuden ja alkaa nostamaan juuri ensimmäistä vuosipäiväänsä viettänyttä kanavaa ja 

urbaania nuorten aikuisten mediaa uudelle tasolle. 

 

- Olemme hyvin nopeasti siirtyneet monikanavaisen median aikaan. Samalla olemme 

siirtyneet aikaan, jolloin nuorten aikuisten kohderyhmän tavoittaminen on yhä 

vaikeampaa. INEZin ajoitus, malli ja perusta on mitä mainioin ja täysin uniikki. Olen erittäin 

innoissani tästä mahdollisuudesta, tuore toimitusjohtaja Stina Varsikko toteaa. 

 

Varsikko ryhtyy kipparoimaan kanavaa jo heti elokuun alussa. Varsikolle tekee tilaa vt. 

toimitusjohtajana toiminut Heikki Rotko, joka jatkaa aikaisemmassa roolissaan hallituksen 

puheenjohtajana. 

 

- Ensimmäinen vuotemme on ollut täynnä normaaleja startup-kierteitä ja samalla on 

tapahtunut paljon hyvää kehittämistä sekä fokusoimista, joka vain kiihtyi korona-aikana. 

Stinan siirtyminen vetäjäksemme on piste i:n päälle ja olemme tässä äärimmäisen iloisia. 

Saamme samassa paketissa näkemystä, energiaa, ammattitaitoa ja johtajuutta, Heikki 

Rotko iloitsee. 

 



INEZ Media jatkaa tulevana syksynäkin tiettyjen tuttujen ohjelmakonseptien kehittämistä, kuten 

mm. jokapäiväinen Famestream, ja luvassa on paljon uutta sisältöä puhuttelemaan urbaania 

kohderyhmää. Tavoite on palvella katsojaa rohkealla, innovatiivisella sisällöllä ja tuoda 

sosiaalisesta mediasta tuttuja kasvoja ja ilmiöitä olohuoneen ruutuun.  

 

Lisätietoja: 

 

Stina Varsikko, toimitusjohtaja 

stina.varsikko@inez.fi 

040 559 0388 

 

Heikki Rotko, hallituksen puheenjohtaja 

heikki.rotko@inez.fi 

0400 425 069 

 

 

INEZ Media on Suomen ainoa mediatalo, joka keskittyy palvelemaan urbaaneja nuoria aikuisia 

monikanavaisella sisällöllä. INEZ lähettää ohjelmaa 18 h vuorokaudessa. Yhtiö lanseerattiin 

toukokuussa 2019 ja INEZ tavoittaa säännöllisesti 300 000 suomalaista nuorta aikuista TV-kanavan, 

YouTuben, Instagramin ja oman applikaationsa kautta.  Sisältöjen keskiössä on nopeatempoiset, 

vuorovaikutteiset ohjelmakonseptit ja sosiaalisesta mediasta tutut vaikuttajat sekä kameran 

edessä että kameran takana. 

 

INEZin kanavalta voi seurata joka arkipäivä klo 16-18 FAMESTREAM liveohjelmaa 

valtakunnallisessa kaapeliverkossa kanavapaikalla 39 sekä Digitan äly-TV verkossa kanavapaikalla 

19. Ohjelma uusitaan samana iltana klo 21-23 ja seuraavana aamuna klo 8-10. 
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