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Antaa kuva itsestäni monipuolisena osaajana ja asiantuntija
romaniasioissa kansallisella ja kansainvälisellä alueella.

Presidentti Sauli Niinistö myönsi minulle opetusneuvos arvonimen
10.3.2017. Kuulun tietokirjailijoiden yhdistykseen ja minulta ilmestyy
tänä vuonna kaksi kirjaa ja kolmas ensi vuoden 2017 alussa. Olen
kirjoittanut kolme kirjaa: romanikielen kielioppikirja, romanikielen
uudissanakirja sekä romanikielen kenttäselvitys. Lisäksi olen toiminut
monissa eri kansallisissa ja kansainvälissä tehtävissä (ks. liitteet).
Minut valittiin vuoden riihimäkeläiseksi vuonna 2001. Olen saanut
tunnustusta työstäni Opetushallitukselta romanikielen hyväksi. Pidän
itseäni hyvänä ja innovatiivisena opettajana, joka huomio
opiskelijoiden osaamistasot ja rohkaisee heitä opinnoissaan. Lisäksi
olen tunnettu hengellisen musiikin esittäjä, kuoronjohtaja, muusikko,
levyntekijä, laulaja, puhuja, luennoitsija jne. Lisäksi soitan haitaria,
pianoa ja kitaraa.
YLIOPISTO-OPETTAJA, HELSINGIN YLIOPISTO
01.01.2012-Romanikieli I-II, -kulttuuri, -historia ja romanien nykypäivää kurssit, joissa toimin
päätoimisena opettajana
TUTKIJA, ROMANIKIELEN HUOLTO JA TUTKIMUS, KOTIMAISTEN KIELTEN
TUTKIMUSKESKUS
01.08.2002—31.12.2011
Romanikielen tutkijana, tein laajan kenttäselvityksen romanikielen asemasta,
kieliasenteista, kielen käyttöaloista sekä kielitaidosta, luennoin kielestä kansallisissa ja
kansainvälisissä seminaareissa, konferensseissa ym. tapahtumissa. Kirjoitin myös
artikkeleita romanikielestä.
Teos ilmestyi kirjana suomen sekä englanninkielellä 2017.
TOIMINNANJOHTAJA, ROMANO MISSIO RY.
02.01.1996-31.07.2002. Olin toimivapaalla 1.9.1999-31.8.2000 Etyjin
tehtävissä, Varsovassa
Työni käsitti lastensuojelu ja sosiaalisenalan palvelujärjestön johtamista. Pidin
romanikielisiä jumalanpalveluksia, joissa lauloin ja puhuin. Koulutun järjestön
työntekijöitä Kris-johtoryhmässä. Työni oli erittäin monipuolista ja haasteellista.

MÄÄRÄAIKAINEN ERITYISASIANTUNTIJA, ETYJ:IN DEMOKRAATTINEN
INSTITUUTIO JA IHMISOIKEUSTOIMISTO (ODIHR)
01.09.1999—31.8.2000
Toimin lähimmän esimieheni Nicolae Gheorghen sihteerinä, hoidin Contact Point for
Roma and Sinti toimiston kirjeenvaihtoa, pidin yhteyttä eri virallisiin tahoihin,
osallistuin erilaisiin seminaareihin, joissa toimin mm. puhujana Etyjin edustajana.
Työhöni liittyi myös matkustamista eri maissa tutustumassa romanien oloihin sekä
raportoimalla niistä
MÄÄRÄAIKAINEN TYÖSUHDE RAAMATUN KÄÄNTÄJÄNÄ, SUOMEN
PIPLIASEURA RY.
1.10.1995-31.3.1996
Käänsin Luukkaan evankeliumin romanikielelle
MÄÄRÄAIKAINEN TYÖSUHDE PROJEKTISIHTEERINÄ, SUOMEN VAPAA
ROMANILÄHETYS RY
1.6.1994—31.5.1995
Tehtäviini kuului päihde- ja huumevalistustyöprojektin käynnistäminen, työn
suunnittelu ja organisointi, kenttätyöntekijöiden kouluttaminen sekä projektin
tavoitteiden seuraaminen ja jatkosuunnittelu.
MÄÄRÄAIKAINEN TYÖSUHDE OPPIMATERIAALIN TEKIJÄNÄ,
OPETUSHALLITUS/ROMANIVÄESTÖN KOULUTUSYKSIKKÖ
1991—1995
Tein romanikielen kielioppikirjan romaniopettajille ”Sar me sikjavaa Romanes”, (n. 250
sivua). Ajalla 1992-1994 tein kirjaa ja samalla opiskelin Kanadassa teologiaa Trinity
Western yliopistossa, jossa suoritin Master of Religios Education tutkinnon. Kirjaa
kaytetaan nykyaan Helsingin yliopistossa romanikielen kurssi I:ssa.
MÄÄRÄAIKAINEN ROMANIKIELEN JA –KULTTUURIN OPETTAJA,
TAIDETEOLLINEN KORKEAKOULU YHDESSÄ HELSINGIN YLIOPISTON
KANSSA JÄRJESTI ROMANEILLE TAIDEKÄSITYÖN PIENRYITTÄJÄKURSSIN
28.2.1983—30.3.1984
Sain palautetta erinomaisesta ammattitaidosta sekä pedagogisista kyvyistä. Myös
opetustyössä loin uuden opetuskokonaisuuden, joilla on ollut käyttöä myös muissa
vastaavissa opetustehtävissä ja kehittämistehtävissä.
MÄÄRÄAIKAINEN ROMANIKIELEN OPETTAJA, RIIHIMÄEN
KANSANOPISTO, KERAVAN NUORISOVANKILA, HÄMEENLINNAN SEKÄ
RIIHIMÄEN KESKUSVANKILA
2.2.-6.3.1981; 1.2.-19.3.1982; 24.1.-24.2.1983; 23.1.-31.5.1995
Riihimäen kansanopisto, 28.6.1988-31.8.1989; 2.1.1981-11.3.1981;
5.5.1981-8.5.1981; 1.2.1982-15.3.1982. Pääkaupunkiseudun
ammatillinen aikuiskoulutuskeskus 8.1.1986-28.5.1986; 2.10.198921.12.1989; 17.9-19.12.1990.
Opetin viikon aikana useammassa vankilassa romanivankeja. Sain palautetta siitä,
miten vankien käytös parantui pitämieni tuntien johdosta. Opetin romanikielen ja –
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kulttuurin lisäksi peruskoulun muitakin aineita sekä rohkaisin heitä käyttäytymään
niin, että heidän elämänsä olisi vankilassa helpompaa.
MÄÄRÄAIKAINEN ROMANIKIELEN OPETTAJA, HÖGSKOLAN FÖR
LÄRARUTBILDINING I STOCKHOLM
07.01.1985—07.06.1985
Opetin romanikieltä eri maista tulleille romaneille ja erityisesti Suomen romaneille,
jotka aikoivat opettaa kieltä Suomen romanien lapsille.
MÄÄRÄAIKAINEN ROMANIKIELEN OPETTAJA, KUUDESSA ERI KOULUSSA
TUKHOLMAN ALUEELLA, RUOTSISSA
1978-1980
Toimin kotikielen opettajana kuudessa eri peruskoulussa, jossa oli Suomen romanien
lapsia. Opetuksen lisäksi pidin yhteyttä vanhempiin ja lapsiin sekä kouluviranomaisiin.
Opetuksessa käytin mm. draamaa pedagogisena muotona.
MÄÄRÄAKAISENA OPETTAJANA SEKÄ MUUSIKINJOHTAJANA,
HELLUNTAIHERÄTYKSEN RAAMATTUOPISTO, KATINALA
1986-1991
Kyseisten vuosien aikana toimin musiikinjohtajana eri tilaisuuksissa seka johdin noin
100 hengen kuoroa vieraillessamme viikonloppuisin eri seurakunnissa ja tapahtumissa.
Opetusta annoin musiikin teoriasta ja romanikulttuurista.
KIERTÄVÄNÄ MUUSIKKONA, ERI SEURAKUNNAT JA KIRKOT
1974—1984;
Olen toiminut muusikkona vuodesta 1974. Olen johtanut ns. Romanos-kvartettia ja
toiminut laulajana, puhujana ja säestäjänä. Olemme tehneet yhdessä useita
hengellisiä levyjä. Lisäksi olemme tulleet tunnetuksi kansainvälisesti aina Kanadaa ja
Floridaa myöten vieraillessamme myös eri puolella Eurooppaa. Itselläni on neljä
suomenkielistä soololevyä ja yksi englanninkielinen ja lisäksi kuudes levy ilmestyy
kesänaikana.

KOULUTUS

HELSINGIN YLIOPISTO, TOHTORIKOULUTETTAVA
Tutkimusaiheenani on romanikulttuurin säilyminen monikulttuurissa perheissä. Olen
suorittanut vaadittavia opintoja 67 op kasvatustieteessä. Tutkimus sijoittuu
kasvatustieteen opintoihin.
TRINITY WESTERN UNIVERSITY, LANGLEY, KANADA, B.C.
Suoritin Master of Religious Education tutkinnon vuosina 1992-1994. Pääaineena oli
uskontotiede ja sivuaineena käytännön teologia. Vastaavuus myönnetty Helsingissä
OKM 1995.
RIIHIMÄEN KAUPPAOPISTO, MERKONOMI (1969—1971)
Olin markkinointilinjalla. Opetusta oli kaikkiaan 2 622 opetustuntia, jotka sisältävät
yhteensä 76 opintoviikkoa.
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HÄMEENLINNAN AMMATILLINEN OPETTAJAKOULUTUSLAITOS, OPETTAJAN
PEDAGOGISET OPINNOT
Suoritin opinnot työn ohessa lähi- ja etäjaksoina kahden vuoden aikana 1992—1993.

VIESTINTÄTAIDOT

Olen saanut positiivista palautetta luennoistani yliopistolla sekä
pitämistäni puheista Suomessa ja eri puolella Eurooppaa toimiessani
kansainvälisissä tehtävissä. Lisäksi uskon omaavani erittäin hyvät
vuorovaikutustaidot, jotka auttavat opettajan tehtävissä sekä kyvystä
tulla toimeen ihmisten kanssa.

JOHTAMISTAIDOT

Olen johtanut keskisuurta sosiaalialan ja lastensuojelujärjestöä, jossa
oli parhaimmillaan lähes 50 työntekijää. Uskon, että osaan olla
kannustava ja rohkaiseva esimies, joka laitan itseni likoon tekemällä
ja johtamalla omalla esimerkillä. Olen saanut koulutusta johtamiseen
mm. yliopiston johtamiskursseilta TWU-yliopistossa, Langley B.C.
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