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Työkokemus
Aasian ja Afrikan kielten hanke

1/2021–4/2021

Oppikirjan toimittaja
Toimitin ja taitoin Omigoto! 7 ja Omigoto! 8 -oppikirjat
lukion japanin opetukseen.
Luonto-Liitto ry

11/2020–12/2020

Toiminnanjohtajan sijainen
Toiminnanjohtajan sijaisena koordinoin lasten ja nuorten
ympäristöjärjestön kokonaisuutta kahden kuukauden
ajan. Erityisesti hoidin sisäistä viestintää eri toimijoiden
välillä ja järjestin kokouksia.
Helsingin yliopisto

11/2019–8/2020

Projektisuunnittelija
Kehitin Verkosto-oppimisen pilotti Kumpulan kampuksella -projektissa uusia muotoja tukea jatkuvaa oppimista
sekä luoda uusia yhteyksiä yliopiston ja muiden toimijoiden, erityisesti yritysten, välille.
Tiedekasvatuskeskus, Linkki

2014–2019

Tiedekasvattaja
Ohjasin paljon erilaista tietojenkäsittelytieteeseen liittyvää toimintaa lapsille, nuorille ja opettajille: ohjelmointikerhoja, työpajoja, oppimateriaaleja sekä lisäkoulutin
opettajia.
Luonto-Liitto ry

2010–

Ympäristökasvattaja ja kouluttaja
Olen toiminut Luonto-Liitossa monenlaisissa tehtävissä:
viime vuosina erityisesti kouluttajana, mutta myös muun
muassa luontoleirien johtajana, kerhon vetäjänä ja kokkina. Olen kehittänyt olemassaolevia koulutusrunkoja ja
vuonna 2020 siirtänyt etämuotoon työpajoja ja kokouksia.

“We are all in the gutter, but some of us are looking
at the stars.” - Oscar Wilde

Luottamustoimet
Luonto-Liitto ry

2018–2020

Varapuheenjohtaja
Varapuheenjohtaja sekä liittohallituksen jäsen. Olen ollut
kaudellani mukana kehittämässä laajasti järjestöä strategiatyön kautta.
Suomen Itämainen Seura ry

Aasian, Afrikan ja Lähi-idän alueiden tutkimusta edistävän tieteellisen seuran sihteeri. Olen huolehtinut jäsenviestinnästä, uudistanut seuran internetsivut ja ollut
päävastuussa seuran useimmista tapahtumista.
Japanilaisen kulttuurin ystävät ry

Ystävyysyhdistyksen Tomo-lehden päätoimittajana kokoan lehteen tulevat tekstit, editoin ne julkaisukuntoon,
valitsen kuvat taittajan kanssa ja kirjoitan itse lehteen.
Karavaani ry

2013–2016

Puheenjohtaja ja muita toimia
Puheenjohtajuuden (2015) lisäksi olen toiminut Aasian,
Afrikan ja Lähi-idän tutkimuksen opiskelijoiden ainejärjestössä rahanstonhoitajana ja viestintätehtävissä.

IT-taidot
Viestintä

Koulutus

2014–2020

2013–2016

Kielten maisteriohjelman
Helsingin yliopisto
Japanin opintosuunta
Sivuaine: assyriologia

FM,

Tietojenkäsittelytieteen
LuK,
Helsingin yliopisto
Tietojenkäsittelytiede
Sivuaineet: matematiikka, assyriologia
Aasian tutkimuksen HuK,
Helsingin yliopisto
Japanin opintosuunta
Sivuaineet:
yleinen
kielitiede,
tietojenkäsittelytiede

2016–

Päätoimittaja

Muita teknologioita

2016–2019

2017–

Sihteeri

Drupal, MS Office ja
Office365, Wordpress
CSS, Git, HTML, Java,
Javascript, Python

Kielitaito
Äidinkieli
Hyvä
Keskitaso
Perustaidot
Lukutaito

suomi
englanti
japani, ruotsi
saksa
akkadi, sumeri, klassinen japani

Harrastukset
kirjoittaminen, tapahtumanjärjestäminen,
käsityöt, ohjelmointi

