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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 

rakastan projekteja, joissa saa käyttää luovuuttaan. Humanistinen ammattikorkeakoulu on profiloitunut 

digikampuksena, joten kaikki kurssit löytyvät tällä hetkellä digitaalisina verkoista. Momu-opiskelijoiden 

kielten kurssit ovat siirtyneet kokonaan verkkokursseiksi. Näiden kurssien kehittäminen on tällä hetkellä 

suurin haaste työssäni. Vähentyneet resurssit ovat toki vaikuttaneet viime vuosien aikana työnkuvaan. 

Välillä tuntuu, että työn ja vapaa-ajan raja hämärtyy ja aika ei tunnu riittävän millään kaikkeen. 

 

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.   
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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.Ruotsin 

opettajien täydennyskoulutushankkeessa 2012-2013 tein dvd:n haastatteluista oppimateriaalipaketin. 

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

   

Työssäni kieltenopettajana ahkeroin avatakseni opiskelijoiden kielikorvia, mutta vapaalla fokus siirtyy 

luonnon muotoihin. Sydäntäni lähellä on erityisesti arktinen luonto ja kuvausmatkoja olen tehnyt mm. 

Islantiin, Grönlantiin, Norjaan, Färsaarille ja Siperiaan. Valmistuin luontovalokuvaajaksi vuonna 2015 

ja lopputyöni oli näyttely pohjoismaisista maisemista. Näyttelyni on ollut esillä mm. Teheranissa, 

Gumbostrandissa, Kuopion VB-keskuksessa ja Finlandia-talolla. Yritän tasapainoilla kahden ammatin 

välillä ja löytää aikaa valokuvauksella vapaajaksoillani. Syksyllä 2017 ilmestyi ensimmäinen kirjani 

Pohjolan maagiset maisemat/Nordens magiska landskap Docendon kustantamana. Ilman kolmen 

kuukauden vuorotteluvapaata kirjaa ei olisi syntynyt.  

Yhteistyössä Hanaholmenin Svenska nu-verkoston kanssa valmistui syyskuussa 2015 digitaalinen 

opetusmateriaalipaketti ”Nordiska landskap” ruotsin opetukseen.   

http://svenskanu.fi/nordiskalandskap/ 

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

 

Oppilaitoksessani olen saanut viimeiset vuodet hanketunteja myös valokuvaajana. 

Lights On! -hanke luo historiallisten matkakohteiden verkoston Suomeen ja Viroon.  Suomessa 

valokeilassa ovat Kuusiston piispanlinnan rauniot, Raaseporin rauniolinna, Rapolan linnavuori ja 

Vallisaari. Viron kohteet ovat Neerutin linnavuori, Varbolan linnavuori, Lõhaveren linnoitus ja Keila-

Joan historiallinen kartanopuisto.  Hankkeessa innostetaan ihmisiä vierailemaan näissä paikoissa ja 

kehitetään niistä vetovoimaisia matkakohteita. Tarkempaa tietoa jokaisesta kohteesta löytyy 

osoitteesta www.metsa.fi/lightson. Osana hanketta etsittiin uusia keinoja hyödyntää kohteita ja tehdä 

niitä tunnetuksi, ja valomaalaustyöpajoja kokeiltiin tästä näkökulmasta. Tarkoitus ei ollut pelkästään 

valomaalata raunioita vaan myös kuvittaa kohteiden tarinoita valomaalauksen keinoin. 

 

https://www.flickr.com/photos/154016370@N03/ 

 

Perheeseeni kuuluu kanadalainen mies Shane ja kolme lasta, Miro, 32, Ona, 25 ja Mitja, 10 ja kaksi 

lastenlasta Shilo, 2 ja Nola, 5kk. Lapsenlapset ovat valloittaneet täysin sydämeni ja onnekseni näen 

heitä säännöllisesti, kun samassa kaupungissa asumme.  
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