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Uteliaasti ympäristöönsä suhtautuva kulttuurialan ammattilainen, jolla on tilannetajua, ja joka pystyy hoitamaan hankalatkin
tilanteet ystävällisesti ja arvostavasti.
KOULUTUS:
2011

Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto, Tampereen yliopisto.
Pääaine: Tiedotusoppi
Sivuaineet: Sosiaaliantropologia, Taidehistoria, Kansainväliset suhteet.

2004

BA (Hons) Photography, The Surrey Institute of Art & Design University, UK.

TÄYDENNYSKOULUTUS:
2021 – Informaatiotutkimus, aine- ja syventävät opinnot, Tampereen avoin yliopisto.
2019

Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media, kirjastoala. Perusopinnot, Tampereen avoin yliopisto.

2016

Osallistavan taiteen tuotanto, Hyvinvoinnin välitystoimisto. Täydennyskoulutus, Humak.
Tulevaisuudentutkimus. Perusopinnot, Turun kauppakorkeakoulu.

2012

MIMO – taideperusteiset menetelmät sosiaali- ja nuorisotyön käyttöön,
moniammatillinen opintokokonaisuus. Täydennyskoulutus, Turun AMK.

TAIDE- JA KULTTUURIALAN TYÖKOKEMUS:
09/2020 –

Projektisuunnittelija, Pelillisyyden uudet keinot kirjojen maailmaan – Turun kaupunginkirjasto, Turun kaupunki.
Lapsia ja nuoria lukemaan innostava ja Lounais-Suomen alueen kattava yhteistyöhanke

01/2014 –

Kortteli- ja koulutaiteilija, Ilpoisten kirjasto, koulu ja nuorisotila – Turun kaupunki.
Taideohjausta ja media- ja kuvanlukutaidon opetusta eri ikäryhmille. Ohessa kirja- ja mobiilisovellusvinkkaus.

01/2009 –

Freelancer valokuvaaja / taideohjaaja, erilaisia kuvaa ja sanoja yhdistäviä työpajoja kaikenikäisille

01/2021 – 05/2021

Koulutaiteilija, Pansion koulu, Turun kaupunki.
Kuvien ja sanojen kautta media- ja kuvanlukutaidon syventäminen, sekä kriittisen ja tutkivan ajattelun kehitys
yhteistyössä opettajan ja oppilaiden kanssa.

01/2020 – 11/2020

Projektisuunnittelija, Kirjasto on kirjaneuvola – Turun kaupunginkirjasto, Turun kaupunki.
Lapsiperheitä lukemaan innostava ja Lounais-Suomen alueen kirjastot kattava yhteistyöhanke

09/2017 – 05/2020

Taideohjaaja, Taidelukkari – Turun kaupunki.
Taidekerhojen ohjaaja (valokuva/animaatio) alakouluikäisille lapsille.
Yhteistyökoulut: Hannunniittu, Lauste, Pääskyvuori, Puropelto, Nummi, Paattinen ja Moisio.

09/2018 – 12/2019

Koulutaiteilija, Yli-Maarian koulu, Turun kaupunki.
Kuvien ja sanojen kautta media- ja kuvanlukutaidon syventäminen sekä kriittisen ja tutkivan ajattelun kehitys
yhteistyössä opettajan ja oppilaiden kanssa.
Lisäksi kokonaisvaltainen valokuvauksen teoreettinen ja sisällöllinen ohjaus.

02/2013 – 07/2015

Etsivä nuorisotyöntekijä ja V-S Etsivän nuorisotyön koordinaattori. Nuorisopalvelut, Salon kaupunki.
15–29.v nuoret: Yksilöohjaus – motivoiva haastaminen, kuuntelu, koulutuksellinen neuvonta, arjen hallinta,
kulttuurityö, palveluohjaus, myös sosiaalisessa mediassa.

01/2013 – 12/2013

Hanketyöntekijä, Bridging Baltic – Turun Kaupunki.
Taideohjaaja 15–18.v nuorille. Ilpoisten kirjasto ja nuorisotila yhteistyö.

IT-TAIDOT:
Ohjelmat: Adobe Photoshop, Microsoft Office. Tietojärjestelmät: mm. Siebel (CRM), SPSS, CICS, Onni, Oiwa, Parent, SAP
SoMe: Instagram, Facebook, Twitter, ja lukuisat pikaviestintäsovellukset. Lisäksi: WordPress, lukuisat Moodle-oppimisympäristöt,
valokuvauksen mobiilisovellukset, AR-sovellukset yms.

Olennaista kaikessa yllä olevassa: yhteisöt, innostaminen, tekemällä oppiminen, kokeileminen, ihmisten kohtauttaminen, uusien tilojen
ja ihmisten yhdistäminen, oman ympäristön ja itsensä havainnoiminen ja siitä oivaltaminen, soveltaminen, kuvan katsominen ja
lukeminen, kokonaiskuvan ymmärtäminen, osallistaminen, monialainen yhteistyö, suunnittelu, hanke- ja projektityö, uusien käytäntöjen
luonti, koordinointi, kyseenalaistaminen, leikillisyys, keskustelut, hauskuus

