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NATIONALITET
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KONTAKTUPPGIFTER
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UTBILDNINGAR
Ø
Ø
Ø

Filosofie magister, Vasa universitet, svenska språket, långt biämne tolkning 18.12.2013
Kandidat i humanistiska vetenskaper Vasa universitet, svenska språket, 25.2.2011
Student, Kyrönmaan lukio, 3.6.2006, Storkyro

ANNAN UTBILDNING OCH SPECIELLA KUNSKAPER
Ø
Ø
Ø
Ø

Vidareutbildning för tolkutbildare, 16 undervisningstimmar, Språktjänsten vid
Tammerfors universitet, 16–17.1.2014
Studiehelhet i högskolepedagogik, 10 sp, Vasa sommaruniversitet, läsår 2013–2014,
studier i universitetspedagogik, Tammerfors universitet 2016–2017
Studier i nordiska språk och engelska: Vasa universitet, Umeå universitet.
Utbytesstudier vid Göteborgs universitet samt Umeå universitet i Sverige, 2009–2010

SPRÅKKUNSKAPER
Ø
Ø

modersmål: finska A-språk
andra språkkunskaper: svenska B-språk, Språkexamen för statsförvaltningen som vid
godkänd examen kan bedömas med vitsordet utmärkt. Examinandens språkkunskaper
har i examen bedömts enligt följande:
- förmåga att använda svenska i tal: utmärkt
- förmåga att använda svenska i skrift: utmärkt
- förmåga att förstå svenska: utmärkt
norska och danska: C-språk
engelska: C-språk
tyska, franska, italienska, spanska och ryska: goda grunder

NUVARANDE TJÄNST
Ø

Universitetslärare i svenska, Språkcentret, Aalto-universitetet 1.8.2017-

TIDIGARE ARBETSERFARENHET
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Universitetslärare i svenska, Språkcentret, Tammerfors universitet 1.10.2016–31.7.2017
Doktorand, Enheten för nordiska språk, Vasa universitet 1.8.2014–1.10.2016
Timlärare i svenska språket, Enheten för språktjänsten, Vasa universitet, 2014–2015
Universitetslärare, Vasa universitet, Enheten för nordiska språk, 1.1.2014–31.07.2014,
deltid, undervisning i tolkning och översättning
Timlärare i svenska språket, Vasa universitet, Enheten för språktjänsten,
01.01.2014– 16.04.2014
Universitetslärare i tolkning och översättning, Vasa universitet, Enheten för nordiska
språk, 1.8.2013–31.12.2013
Timlärare i tolkning, Vasa universitet, Enheten för nordiska språk, våren 2013
Timlärare i huvudsyssla (översättning och tolkning), Vasa universitet, Enheten för
nordiska språk, 2012
Försäljare, Fiskars/Iittala Group Oy Ab, 17.5.2008–23.4.2012
Dessutom har jag utbildat blivande kontakttolkar, vikarierat som språklärare i både
högstadieskolor och gymnasier och jag har fungerat som freelance-konferenstolk och översättare samt gjort civiltjänst som skolbiträde i Lillkyro kommun.

ÖVRIGA MERITER
Ø

Finlands översättar- och tolkförbund, aktiv, 2015-

