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I TAUSTAA 

Olen toiminut kielten lehtorina Humanistisessa 

ammattikorkeakoulussa vuodesta 2005. Työnkuvaani on 

kuulunut opettamisen lisäksi vastuu kulttuurituotannon ja 

viittomakielentulkin koulutusohjelmien kieltenopetuksen 

suunnittelusta ja sisällöistä. Alusta saakka työhöni on 

kuulunut oleellisena osana alakohtaisen opetusmateriaalin 

valmistaminen, koska näihin koulutusohjelmiin ei ole tarjolla 

valmiita oppikirjoja.  Opetusmateriaalin kehittämisessä on 

ollut itseni lisäksi mukana opiskelijoita sekä kulttuuri- ja 

viittomakielialan ihmisiä ja ystäviä. Suhtaudun todella 

intohimoisesti opetusmateriaalin laatimiseen ja esittelen 

seuraavassa kaksi isompaa projektiani.  

Perheeseeni kuuluu kanadalainen mies Shane ja kolme lasta, Miro, 29, Ona, 22 ja Mitja, 7 ja pian myös 

suomalais-ghanalainen lapsenlapsi.  Tyttäreni Ona on työskennellyt Ghanassa pitkään katulasten 

parissa sekä lähes vuoden kuurojen koulun rehtorina.  Itse tein ensimmäisen matkan Ghanaan 

heinäkuussa 2015. 

 

II AMK-OPETTAJA OPETUSMATERIAALIN LAATIJANA, SJU KONSTNÄRSPORTRÄTT 

 

Erityisesti sydäntäni lähellä on ollut ruotsin kielen opetuksen kehittäminen.  Sain Svenska 

Kulturfondenilta vuonna 2012 apurahan video-hankkeelle Sju Konstnärsporträtt, jossa kuvasin ja 

haastattelin seitsemää suomenruotsalaista taiteilijaa.  Apuraha kattoi ammattimaisen 

videokuvausfirman palkkaamisen ja lopullisen editoinnin tein yhdessä firman kuvaajan kanssa.   

Ilokseni lähes kaikki pyytämäni taiteilijat olivat halukkaita osallistumaan projektiin ja sain 

haastateltavakseni Märta Tikkasen, Antonia Ringbomin, Jan-Erik Anderssonin, Jerry Wahlforssin, Kim 

Simonssonin, Tiina Lindforsin ja Monika Fagerholmin.  Näin sain videoon mukaan eri alojen taiteilijoita 

eli kirjailijoita, näyttelijän, tanssijan, kuvanveistäjän, elokuvantekijän ja ympäristötaiteilijan.  Tein 

kysymykset haastatteluihin itse ja toimin itse haastattelijana.  Esitin kysymykset hyvinkin hitaassa 

tempossa, jotta sain ne myös kirjoitettua editointivaiheessa kuvan yhteyteen ja opiskelijoiden olisi 

helpompi seurata haastattelun kulkua.  Pyysin myös haastateltavia puhumaan hieman selkeämmin ja 

hitaammin ja aihepiirit liikkuvat haastatteluvaiheessa helpoista vaativimpiin aiheisiin.   Kukin 

haastattelu on noin 20 minuuttia pitkä.         
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Ruotsin opettajien täydennyskoulutushankkeessa 2012-2013 tein dvd:n haastatteluista 

oppimateriaalipaketin, jossa oli runsaasti monipuolisia tehtäviä, sanastoa sekä myöskin 

puhtaaksikirjoitin kaikki haastattelut.    Opetusmateriaalin tekemiseen meni runsaasti aikaa, ja valmiista 

paketista tuli hyvin laaja (155 sivua).  Materiaali sopii kokonaisuudessaan erityisen hyvin kulttuurialan 

AMK-opettajien käyttöön, mutta on hyvin käyttökelpoinen myös muilla koulutusaloilla.  Olen yrittänyt 

tehdä materiaalista mahdollisimman monipuolista, luovaa ja vaihtelevaa, jotta opiskelijoiden 

mielenkiinto säilyisi, ja tehtäviä olisi mukava tehdä.  Materiaali on sopivan haasteellista, ja tehtäviä on 

runsaasti eritasoisille opiskelijoille.  Tämä on tärkeää, sillä opiskelijoiden lähtötaso saattaa olla hyvinkin 

vaihteleva.   

https://wiki.hamk.fi/pages/viewpage.action?pageId=31884466 

 

III AMK-OPETTAJA OPETUSMATERIAALIN LAATIJANA, NORDISKA LANDSKAP 

   

Työssäni kieltenopettajana ahkeroin avatakseni opiskelijoiden kielikorvia, mutta vapaalla fokus siirtyy 

luonnon muotoihin.    

 

Päädyin luontokuvauksen pariin sattumalta matkalla Galapagossaarille tammikuussa 2011, jolloin otin 

ensimmäiset luontokuvani.  Siellä tapasin NAFO-ryhmän ja opettaja Andy Hornerin sekä kuulin 

ensimmäisestä Axxellin tarjoamasta ainutlaatuisesta kolme vuotta kestävästä koulutuksesta, joka 

tähtää luontovalokuvaajan erikoisammattitutkintoon.  Aloitin opiskelut Axxellissa huhtikuussa 2011 

käytännössä nollasta.   Valokuvauksen perustekniikka oli aluksi haastavaa, mutta kiinnostusta ja 

motivoituneisuutta oli alusta asti. 

 

Heti opintojen alussa päätin erikoistua pohjoismaisiin maisemiin.   Sydäntäni lähellä on erityisesti 

arktinen luonto ja ehdoton suosikkikohteeni on Islanti, jonne olen tehnyt monta kuvausmatkaa.  Islanti 

on täynnä luonnonihmeitä ja vaihtelevia, henkeäsalpaavia maisemia.  Valmistuin luontovalokuvaajaksi 

vuonna 2015 ja lopputyöni oli näyttely pohjoismaisista maisemista. Muutamat näyttelyn kuvista ovat 

peräisin kurssimatkoilta, mutta suurin osa niistä on otettu vuonna 2014, jolloin panostin todella paljon 

omiin kuvausmatkoihin Pohjoismaissa. 

 

Näiden vuosien aikana kuvallinen ilmaisuni on kehittynyt ja olen löytänyt oman tyylini.  Yritän 

työskennellä paljon eri visuaalisten elementtien parissa: muoto, väri, liike ja linjat.   Pidän 

epätodellisista ja hieman unenomaisista kuvista.   Pyrin maisemakuvissani korostamaan 

kolmiulotteisuutta ja syvyyttä.   

https://wiki.hamk.fi/pages/viewpage.action?pageId=31884466
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Yhteistyössä Hanaholmenin Svenska nu-verkoston kanssa valmistui syyskuussa 2015 digitaalinen 

opetusmateriaalipaketti ”Nordiska landskap” ruotsin opetukseen.  Tarjolla on myös verkoston kautta 

esitys ja workshoppeja aiheeseen liittyen.    

http://svenskanu.fi/nordiskalandskap/ 

http://svenskanu.fi/naturfotograf-kirsi-mackenzie/ 
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