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TIIVISTELMÄ

•  Yli 5 vuotta kokemusta kääntäjänä ja tulkkina
•  Lisäkokemus toimistotyössä ja useilla muilla aloilla
•  Sujuvat venäjän, englannin, ruotsin ja ranskan kielen taidot sekä hyvät ATK-taidot
•  Уliopistotason kääntäjän ja tulkin koulutus 
•  Työ ja opinnot eri maissa
•  Kanadan kansalaisuus

TYÖKOKEMUS
Itsenäinen kääntäjä (osa-aikainen). Suomi ja Québec. 03.2011–
Olen kääntänyt enimmäkseen iPhone/iPad-sovelluksia ja sivustoja erilaisista aiheista: pyöräily, 
demografia, koulutus, forex, musiikki, tuottavuus, matkailu, pelit jne. Joskus olen opettanut kieliä 
(venäjää ja englantia) ja testasin videopeljä. 

Tekninen kääntäjä. Olympus NDT. Québec, Kanada. 05.2006–07.2007
Ultraäänitutkimuksen teknologiaa käsittelevien oppaiden, ohjelmistojen ja markkinointimateriaalien 
kääntäminen englannista venäjäksi. 

Itsenäinen kääntäjä (osa-aikainen). Venäjä ja Québec. 05.2001–12.2005
Olen toiminut kääntäjänä ja tulkkina (erikoisalueet mm. tekniikka, laki, sertifikaatit) eri asiakkaille 
Ruotsissa ja Venäjällä.
    
Sosiaaliterapeutti. Föreningen Staffansgеrden. Delsbo, Ruotsi. 03.1999–08.2000
Työskentely ja asuminen yhteisössä, jossa hoidettiin vammaisia potilaita. Vammaisten avustajana 
Ruotsin ja Italian matkoilla.

Kääntäjä. Procter & Gamble. Novomoskovsk, Venäjä. 10.1996–09.1998
Olen toiminut kääntäjänä ja tehnyt toimistotyötä tuotanto- ja talousosastoilla (pesuaineen valmistus, 
entsyymien hygienia). 

Ostopäällikkö. Moscow Country Club. Nakhabino, Venäjä. 11.1995–07.1996 
Olen valvonut kaikkien elintarvikkeiden, juomien ja muiden tuotteiden ostoja sekä valvonut 
inventaarioissa. Alaisinani oli neljä työntekijää.

KOULUTUS 
Kääntäminen (englanti ja ruotsi). Moskovan valtiollinen lingvistinen yliopisto. Venäjä. 1989–94
Spesialistin tutkinto (5 vuotta). Keskiarvo: 4,3/5,0. Pääasialliset kurssit: kääntämisen ja tulkkauksen 
teoria ja käytäntö, englanti (fonetiikka, kielioppi, tyylioppi, leksikologia), ruotsi, venäjä, latina, 
kirjallisuus, alueelliset opinnot (Iso-Britannia, Yhdysvallat), yhteiskuntatieteet, sotilasalan ammattikieli.

Käännä



KURSSIT

Kielet
•  Ruotsin ja ranskan kurssit. Åbo Akademi, Turku, 2012 
•  Suomi. Sammon keskuslukio, Tampere, 2008; Lärkkulla folkakademi. Karjaa. 2009
•  Sosiaali-ammatillinen integraatio. Centre Louis-Jolliet. Québec. 2006 
•  Ranskan kieli. Université Laval, Centre du Phénix. Québec. 2003–04 
•  Venäjän kieli vieraana kielenä. Puškinin instituutti. Moskova, Venäjä. 2000 
•  Kansainvälinen ruotsin kielen kesäkurssi. Ruotsin instituutti. Linköping, Ruotsi. 1994

ATK
•  MS Office. Kurssit Québecissä (2014, 2005) ja Ruotsissa (2000)

Talous
•  Yrityksen perustaminen. CFP Des Riverains. Montreal. 2013
•  Matkailupalvelujen tuottaja. Axxell Turism Pargas (ÅFSTI). Parainen. 2008–09
•  Liikejohto. Kansainvälinen yliopisto Moskovassa. Venäjä. 1994–95 

Terveydenhuolto
•  Henkilökohtainen apu. Kårkulla samkommun, Parainen, 2011

VAPAAEHTOISTYÖ
Nettisivun toimittaja. ”Putinin pitää erota” -kampanja (putinavotstavku.org). 09.2011–
Olen päivittänyt artikkeleita, uutisia ja videoita kampanjan sivustolla, edistänyt kampanjaa sosiaalisiin 
verkostoihin ja kirjoittanut artikkeleita.

Tulkki. Euroopan sosiaalifoorumi. Malmö, Ruotsi. 09.2008
Olen tulkinnut puheita ilmastonmuutoksesta, yksityistämistä ja koulutusta

Kääntäjä. Radonežskij säätiö. Moskova, Venäjä. 10.1994–08.1995
Olen toiminut kääntäjänä investointihankkeissa ja hoitanut kirjeenvaihtoa, ollut tulkkina neuvotteluissa 
ja hoitanut viisumeja. Olen toiminut tulkkina liikematkalla Saksaan.

KIELITAIDOT

•  Edistynyt taso: venäjä (äidinkieli), englanti, ranska, ruotsi 
•  Keskitaso: espanja, suomi
•  Perustaso: bulgaria, norja, saksa, tanska, ukraina

ATK-TAIDOT
•  IBM PC, Windows XP/7
•  OpenOffice, Word, Excel, PowerPoint, FrameMaker, Win-Trans, DéjàVu, HTML
•  Kymmensormijärjestelmä: 40 merkkiä minuutissa

LISÄTIETOA

•  Naimaton, ei lapsia. Asevelvollisuus suoritettu
•  Harrastukset: kielet ja kulttuurit, politiikka ja humanistiset tieteet, ympäristö; urheilu: uinti, hölkkä
•  Jäsenyydet: Turun ukrainalaisten yhdistys Suomessa ry, Solidaarisuus (Venäjän demokraattisen liike),

Ruotsin instituutin alumniverkko, Greenpeace  
•  Olen ahkera ja luotettava, haluan oppia uusia taitoja, voin matkustaa
•  Todistukset ovat saatavilla pyynnöstä


