
CULTURA-SÄÄTIÖN 
MUSEOFREELANCEREIDEN 
JA MEDIATTOREIDEN POOLI

Koulutusohjelmiin kuului luentoja, koulutustyöpajoja, harjoittelu näyttelyssä sekä 
itsenäistä työskentelyä. Kouluttajat olivat alan johtavia asiantuntijoita Suomesta, 
Keski-Euroopasta ja Venäjältä. Koulutuksissa tutustuttiin kommunikaatioon 
kulttuurialalla, vuoropuheluun yleisötyössä, yhteistyön rakentamiseen yhteisöjen 
kanssa, osallistavaan kulttuuriin, inkluusioon ja taiteen tulkitsemiseen.

Poolin jäsenet ovat valmistuneet Cultura-säätiön 
järjestämistä Museofreelancer- ja Art mediation 
-koulutuksista 2018/2019



JANA 
DUBOVSKAJA

KOULUTUS
Koulutukseni aikana olen oppinut taidealan rakenteista ja toimijoista sekä käyttämään vahvaa 
johtamisen, talouden, viestinnän ja tutkimuksen osaamista sekä analyyttistä ajattelutapaa 
taidealan erilaisissa hallinnointi- ja johtamistehtävissä. TaM, Lapin yliopisto, Rovaniemi, 2015 
(Art, Culture and International Management); TaM, MASU, Murmansk, 2009 (Kuvataidekasvatus).

TYÖKOKEMUS
Taidepedagogi, Patotien päiväkoti, 2019; Kuvataiteen lehtori, Linnankosken lukio, 2018; 
Taidekerhon ohjaaja, Kansallinen Lastenliitto, 2018; Opas, ekaluokkalaisten opastuskierrokset ja 
tokaluokkalaisten taideretki, Kiasma, 2018; Museoreitin suunnitteleminen, Cultura-säätiö, 2018.

MIELUISAT TEHTÄVÄT
Olen valmis osallistumaan kulttuuritapahtumien tai taidepajojen järjestämiseen. Lisäksi 
haluaisin tehdä opastettuja kierroksia museoissa.

KIELITAITO

“Haluan saada 
mahdollisuuden hyödyntää 
kaikkea kokemusta ja 
asiantuntemusta, jota olen 
kerännyt elämäni ajan”.

Yhteystiedot
y.dubovsk@gmail.com

RUS

FIN

ENG



MARIIA 
SENNIKOVA

KOULUTUS
2019- Turun AMK, kuvataiteilija; 2014-18 Savonlinnan Taidelukio, ylioppilas KURSSIT; 2019 Avoin 
Humak, Kulttuurituotannon perusteet; 2019 Cultura-säätiö, Art Mediation; 2018 Avoin Aalto 
Yliopisto, Visualized Me - Creative Ways of Thinking.

TYÖKOKEMUS
2018-19 Forum Box, galleria-assistenti - näyttelyiden ja tapahtumien organisointi, avoinnapito & 
asiakaspalvelu, verkkosivut ja some; 2018 Valo- ja äänisuunnittelijan assistentti teatterissa; 2016 
Putikon Hovi, galleria- ja museonvalvoja, opas.

MIELUISAT TEHTÄVÄT
Tiedotus, assistenttitehtävät tapahtumissa, museonvalvoja, opas, muu asiakaspalvelu.

KIELITAITO

”Minulle olisi tärkeää päästä 
tekemään työtä taiteen ja 
kulttuurin parissa. En ole koskaan 
pelännyt haasteita ja olen luova, 
idearikas ja innokas oppimaan 
kaikkea uutta”.

RUS

FIN

ENG

Yhteystiedot
mariesenni@gmail.com 

+358 44 238 9005



ANNA 
RUHA

KOULUTUS
Filosofian maisteri. Ammatti: venäjän opettaja. Suorittanut Cultura-säätiön museofreelancer 
-kurssin keväällä 2018.

TYÖKOKEMUS
Freelance-opas Suomen kansallismuseolla vuodesta 2016 (venäjänkieliset sekä 
maahanmuuttaja- ja lapsiryhmät). Osallistuminen Cultura Fest -tapahtuman suunnitteluun ja 
toteutukseen. Kokemusta lasten- ja nuortenleirien sekä teematapahtumien järjestämisestä.

MIELUISAT TEHTÄVÄT
Aikaisemman kokemukseni myötä olen valmis ja halukas toimimaan oppaan tehtävissä. Myös 
erilaiset työpajat ja projektit kiehtovat. Minulla on jonkin verran kokemusta suomi-venäjä ja 
venäjä-suomi tulkkauksesta ja kääntämisestä, joten tällaiset tehtävät myös kiinnostavat.

KIELITAITO

”Minua inspiroi merkityksellisten 
kulttuurikokemusten 
mahdollistaminen hyödyntäen 
mm. pedagogista osaamistani 
ja kielitaitoani. Pidän tärkeänä 
dialogin luomista ja yhdessä 
kokemista/tekemistä”.

Yhteystiedot
anna.ruha@gmail.com 

Facebook: Anna Ruha

FIN

RUS

ENG

SWE



EKATERINA 
OKSANEN

KOULUTUS
Ammatiltani olen Interiöörikonservaattori (AMK). Tällä hetkellä opiskelen museologian 
maisteriksi Jyväskylän yliopistossa ja opinnoissani keskityn taidekasvatukseen.

TYÖKOKEMUS
Olen työskennellyt konservaattorina Säätytalolla, Arppeanumilla ja Tieteiden talolla. 
Harjoittelukohteenani oli Valamon luostari Heinävedellä ja Fabergén museo Pietarissa.

MIELUISAT TEHTÄVÄT
Olen erityisesti kiinnostunut työskentelemään oppaana ja olemaan vuorovaikutuksessa 
erilaisten ihmisryhmien kanssa.

KIELITAITO

”Ketterä 
kulttuuriperinnön 
lähettiläs 
palveluksessanne!”

RUS

FIN

ENG

SWE

Yhteystiedot
ekaterina.oksanen@gmail.com 



GEORGY 
UFIMTSEV

KOULUTUS
Ollessani opettaja tutustun vuosittain moniin ihmisiin, siis ihmisten kanssa seurusteleminen 
minulle on tuttua ja sen lisäksi osa ammattiani. Olen osallistunut Cultura-säätiön järjestämään 
museofreelancereiden Art mediation –koulutukseeen.

TYÖKOKEMUS
Vuodesta 2018 lähtien olen ollut Kansallismuseon venäjänkielinen opas. Olen myös osallistunut 
sekä CulturaFest tapahtuman perheohjelman valmisteluun, että Museoviikon 2019 Lasipalatsin 
aukiolla osallistavan opastukseen luomiseen.

MIELUISAT TEHTÄVÄT
Olen hyvä opettamaan, leikkimään ja seurustelemaan kaikenikäisten kanssa. Mielestäni museon 
tulisi mahdollistaa leikkejä ja leppoisaa seurustelua kaikille sen vieraille, jotta nämä palaisivat 
museoon uudelleen ja uudelleen.

KIELITAITO

“Saanko esitellä: Georgy 
Ufimtsev, kielistä ja kulttuurista 
kiinnostunut taitava kertoja ja 
keskustelukumppani, joka osaa sekä 
kuunnella, että kuulla”.

Yhteystiedot
georgy.ufimtsev@gmail.com

+358 46 565 4317

RUS 

FIN

ENG



MILLA 
MUTANEN

KOULUTUS
Helsingin Yliopisto, Suomen kieli ja kulttuuri, 2015–2018. Humanististen tieteiden kandidaatti 
Cultura-säätiö, Museoalan freelancer-koulutus, 2018.

TYÖKOKEMUS
Näyttelynvalvoja. Caisa Galleria. 2019. CulturaFest´17-18:n museo-ohjelman apulainen. Cultura-
Säätiö, Kansallismuseo, Designmuseo. 2017–2018. Tutkimusavustaja. Helsingin yliopiston ja 
Kansallismuseon toteuttama projekti ”Nuoret ja Museo” 2017.

MIELUISAT TEHTÄVÄT
Museokävijöiden tarpeet ja toiveet ovat keskiössä. Olen kiinnostunut tapahtumien 
järjestämisestä, tehtäväreittien suunnittelusta, työpajojen suunnittelusta ja toteutuksesta, kuten 
myös käännöstyöstä ja tutkimustyöstä.

KIELITAITO

”Olen museoiden suurkuluttaja 
Helsingistä ja haluan tarjota 
rikkaamman kokemuksen 
museovieraille. Museoiden tulee toimia 
elämysten välittäjinä ja haluan, että 
museo tarjoaisi yleisölle uudenlaisia 
oppimisen mahdollisuuksia”.

RUS

FIN

ENG

SWE

Yhteystiedot
millamutanen@hotmail.com



MARIJA 
RIBAKOVA

KOULUTUS
Helsingin Yliopisto, pääaine suomen kieli ja kulttuuri, sivuaineet taidehistoria, teatteritiede ja 
latvian kieli. 2. vuoden opiskelija.

TYÖKOKEMUS
Amerikkalaisten naisten seura, hallituksen jäsen, tehtävänä vice president of cultural tours. 
CulturaFest yhteistyöprojekti Design museon kanssa, perheiden museoreitti. CulturaFest 
raameissa toteutettu Gallery Challenge -projekti. Mukana esiintyjänä useissa tanssi- ja 
harrastajateatteriesityksissä. Kääntäjänä mm. Dostojevski -museossa Pietarissa.

MIELUISAT TEHTÄVÄT
Olen kiinnostunut erityisesti oppaana toimimisesta museoissa. Työpajojen pitäminen sekä 
tulkkaus kiinnostavat myös.

KIELITAITO

Yhteystiedot
marija.ribakova@helsinki.fi 

+358 44 359 6969

”Kaikella taiteella on oma tapansa 
representoida todellisuutta, 
monikielisenä freelancerinä haluan 
olla edesauttamassa taiteellisen 
kokemuksen saavutettavuutta 
kulttuurisesti rikkaassa Suomessa”.

ENG 

FIN

RUS

LATV



ANNA 
TAEVA

KOULUTUS
Venäjän kielen ja kirjallisuuden kandidaatti, Helsingin yliopisto, 2018. Cultura-säätiö, museoalan 
freelancer- koulutus, 2018 ja 2019.

TYÖKOKEMUS
Kulttuurialan tekstisuunnittelija, Freelance, 2017-. Museoavustaja, Helsingin Kaupunginmuseo, 
2019-. Venäjänkielinen opas, Amos Rex, 2019-. Keskusteluopas, Amos Rex, 2019-.

MIELUISAT TEHTÄVÄT
Minulla on laaja kokemus museoalalla työskentelemisessä: opastuksien ja työpajojen 
vetämisestä museoiden sosiaalisen median ylläpitoon. Olen nauttinut saadessani olla 
tekemisissä suoraan museoiden asiakkaiden kanssa, mutta kiinnostukseni kohdistuu myös 
taide- ja museoalan sisäiseen toimintaan.

KIELITAITO

RUS

FIN

ENG

SWE

Yhteystiedot
anja.taeva@gmail.com 

”Olen kultturialan 
moniosaaja ja haen jatkuvasti 
mahdollisuuksia kasvattaa 
taitojani ja tietojani”.



IRINA 
SPAZHEVA

KOULUTUS
Petroskoin yliopisto, Pohjoismaiden historia, kielet ja kulttuuri, 2010; Turun yliopisto, Baltic Sea 
region studies, 2008.

TYÖKOKEMUS
Monipuolinen työkokemus koulutus-, kulttuuri- ja taidealalla, mm. viestintä- ja 
projektipäällikkönä (Petroskoin nykytaidekeskus ja taiteilijaresidenssi, 2014-2018). Tällä hetkellä 
toimin projektikoordinaattorina Cultura-säätiössä (2019-).

MIELUISAT TEHTÄVÄT
Olen kiinnostunut tarjoamaan osaamistani erilaisten tapahtumien ja kansainvälisten hankkeiden 
suunnittelussa, koordinoinnissa ja toteuttamisessa. Toinen intohimoni on kääntäminen sekä 
tekstieditointi, ja myös tätä osaamistani tarjoaisin museoille.

KIELITAITO

Yhteystiedot
ispazheva@gmail.com

+358 46 547 6214

”Olen kiinnostunut 
projektiluontoisesta yhteistyöstä 
museoiden sekä kulttuuri- ja 
taidelaitosten kanssa. Olen avoin ja 
tartun rohkeasti luoviin ideoihin”.

RUS 

ENG

FIN

SWE



EKATERINA 
AROLA

KOULUTUS
FM, pääaine on venäjän kieli ja kirjallisuus (Petroskoin valtioyliopisto, tutkintoni taso on 
rinnastettu suomalaiseen korkeakoulututkintoon). HAMK, pedagogiset opinnot. Museoalan 
freelancer- koulutus 2018. Matkailupalveluiden tuottaja, Omnia aikuisopisto.

TYÖKOKEMUS
Ammattialattani olen opettaja, olen opettanut venäjää noin 10 vuotta Suomessa Laurea 
ammattikorkeakoulussa ja aikuisopistossa (Vantaan aikuisopisto) sekä ennen Suomeen muuttoa 
noin 3 vuotta Venäjällä peruskoulussa. Tällä hetkellä opetan venäjän lisäksi myös suomea. 
Harrastuksen kautta olen tehnyt opastuksia Vantaalla (yhteistyössä Vantaa-Seura ry:n kanssa) ja 
käännöksiä Vantaan kaupunginmuseolle.

MIELUISAT TEHTÄVÄT
Olen kiinnostunut oppaan työstä, sekä lapsille että aikuisille. Tarvittaessa voin tehdä 
käännöksiä.

KIELITAITO

RUS

FIN

ENG

Yhteystiedot
katja@arola.org 

”Tykkään kokeilla uusia juttuja 
ennakkoluulottomasti ja 
soveltaa harrastuksien kautta 
saatuja ideoita omaan työhön”.



ANASTASIIA 
NAVNYKA

KOULUTUS
Maisterin ja kandidaatin tutkinto: Museologia, kulttuuri- ja luonnonperinnön esineiden suojelu, 
Pietarin valtionyliopisto. Koulutukseni avulla ymmärrän kulttuurikuluttajan tarpeita, museoiden 
tavoitteita ja museotyön menetelmiä.

TYÖKOKEMUS
Työharjoittelija, Kulttuurikeskus Caisa, 2019. Museoreitin kehittäjä, Cultura-säätiö, 2018. 
Työharjoittelija, Vantaan kaupunginmuseo, 2018. Museotutkija, Venäjän etnografinen museo, 
Pietari, 2015–2017.

MIELUISAT TEHTÄVÄT
Toteuttaisin mielelläni erityyppisiä kulttuurialan tehtäviä (tutkimuksia, opastuksia ja työpajoja 
venäjän kielellä, käännöstöitä tai muita tehtäviä). Minua kiinnostaa erityisesti kulttuuriperinnön 
aktualisointi ja Jugend-aikakauden taide.

KIELITAITO

Yhteystiedot
anastasia.navnyka@gmail.com 

RUS

FIN

ENG

”Olen ollut koko ikäni kiinnostunut 
kuvataiteesta ja arkkitehtuurista. 
Minulla on hyvä visuaalinen silmä 
ja taidehistorian tuntemus. Piirrän, 
maalaan ja valokuvaan myös 
vapaa-ajalla”.



NADEZHDA 
GRETSKAYA

KOULUTUS
Master’s degree in teaching English and Computer Science. Specialist in Psycholinguistics and 
School Psychology. Fond of Bilinguistics. Graduated “Art Mediation School”. Finished various 
courses in media and broadcasting industry, radio, TV.

TYÖKOKEMUS
I read lectures and made seminars for students; organized courses and workshops for kids and 
adults; prepared and performed art-mediation street walk in Helsinki; took part in tradeshows 
and professional exhibitions.

MIELUISAT TEHTÄVÄT
I could be useful as an art-mediator for groups of different age and backgrounds. Could organize 
classes and workshop for kids and adults. Could function as an English-Russian translator and 
photographer.

KIELITAITO

Yhteystiedot
ngretskaya@gmail.com

“I like to inspire and motivate 
people. And I’m sure that the 
shortest way to do it is through 
art, communication and art 
mediation.”

RUS 

ENG

FIN

SWE



SVETLANA 
NYBYGGAR

KOULUTUS
Petroskoin valtionyliopisto Historiallinen tiedekunta.

TYÖKOKEMUS
2018–2019 Langinkosken keisarillinen kalastusmaja, opas. 2005–2012 Kizhin museo, osaston 
päällikkö. 1999–2005 Segezhan Kaupungin museo, johtaja. Minulla on merkittävää kokemusta 
museopedagogiikan alalla, projektityöstä ja kumppaniverkostojen luomisesta.

MIELUISAT TEHTÄVÄT
Osaan järjestää retkiä ja tapahtumia eri ikäryhmille.

KIELITAITO

Yhteystiedot
nosve3909@gmail.com

+358 44 915 2410

RUS

FIN

ENG

”Olen ammattilainen ja minulla 
on museoalan kokemusta sekä 
Venäjältä että Suomesta. Olen 
ahkera ja innokas oppimaan uutta”.



NADEZDA 
SIMAKINA

KOULUTUS
Маster of Philological Sciences (1999, Karelian State Pedagogical University, Faculty of Foreign 
Languages). Art Manager (2008, Scholarship “Cultural manager from Middle and East Europe” of 
the Robert Bosch Foundation, Germany).

TYÖKOKEMUS
2003–10 art manager, Center of Cultural Initiatives (Petrozavodsk, RU). 2007–08 curator, 
Nassauischer Kunstverein (Wiesbaden, DE). 2011–12 project manager, Kulttuuritehdas Korjaamo, 
Helsinki. 2012– project manager, Adelfa Agency Oy (FI).

MIELUISAT TEHTÄVÄT
Coordination of international projects. Art mediation and guided tours (preferably in Russian). 
Translation of written texts (eng > rus / fin > rus). Editing and proofreading of texts in Russian. 
Running social media in Russian.

KIELITAITO

Yhteystiedot
nadja.simakina@gmail.com 

“I’m an active promoter working 
in the field of culture. I’m inspired 
by a collective creative process and 
believe that by joining our efforts, 
we can achieve more.”

RUS 

GER

ENG

FIN



DINA 
GRIGOREVA

KOULUTUS
I have MA degrees in philosophy and cultural studies from St Petersburg State University and 
in Russian Literature from Åbo Academy. I’ve completed practical studies in School of Cultural 
Journalism in Russia, and participated in museum education programs of Cultura Foundation.

TYÖKOKEMUS
PR and audience development for museum festival, communication and SMM for contemporary 
art events (St Petersburg). Children and family events in Aalto library (Vyborg). Russian language 
lessons in schools, experience in working with people with special needs (Helsinki).

MIELUISAT TEHTÄVÄT
Enhancing accessibility for Russian-speaking and Swedish-speaking audiences by devising 
communication tools and education programmes, namely, writing and translating texts from 
English and Swedish into Russian, guided tours and creative writing workshops in Russian and 
Swedish languages.

KIELITAITO

Yhteystiedot
dina.grigoryeva@gmail.com

RUS

SWE

ENG

“I am passioned about writing, 
and I believe that well-written text 
is the backbone of accessibility in 
culture and successful audience 
development.”



TATIANA 
PAJARINEN

KOULUTUS
Master of Marketing from Northern (Arctic) Federal University, Russia. Graduated from the art 
College as an artist. «School of Art Mediation» educational course, Helsinki.

TYÖKOKEMUS
Three years work experience as a Commercial director of the city magazine. Successful in 
organising cultural and art events, presentations, photo-sessions, interviews, workshops. 
Prepared, organized and participated in art mediation guided tours.

MIELUISAT TEHTÄVÄT
I’m interested in joining a museum as a freelancer to develop and organize tours and workshops 
for students (including Russian speakers) and museum guests.

KIELITAITO

Yhteystiedot
losts@list.ru 

+358 40 192 0398

“ ‘Museum collections make 
connection.’ These are not my 
words, but I extremely agree with 
that. I’m fond of museums, art, 
history, and design.”

RUS 

ENG



POLINA 
RAZORILOVA

KOULUTUS
Pietarin yliopisto, Psykologia, 2013 (erikoistutkinto) ja Kognitiiviset Tutkimukset, 2017 
(maisteritutkinto). Olen osallistunut Cultura-säätiön järjestämiin Museofreelancer- ja Art 
mediation -koulutuksiin.

TYÖKOKEMUS
7-vuotinen kokemus työskentelystä lasten, nuorten ja näiden vanhempien parissa Venäjällä 
(työpajoja, oppitunteja, psykologisia ryhmiä, kaupunki- ja museoretkiä). Suomessa osallistuin 
Cultura-säätiön projekteihin (perheiden museoreitti Valokuvataiteen museoon ja osallistava 
opastus Lasipalatsin aukiolla Museoviikolla 2019). 

MIELUISAT TEHTÄVÄT
Haluaisin toimia museossa freelancerina, luoda kulttuurisensitiivisiä projekteja perheille, lapsille 
ja nuorille sekä järjestää keskusteluja erilaisista taustoista tulevien ihmisten välillä.

KIELITAITO

Yhteystiedot
rzr.lova@gmail.com

+358 45 129 4363

RUS

ENG

FIN

“Olen kiinnostunut yhdistämään 
taiteen, museoiden ja muiden 
virikkeellisten ympäristöjen 
mahdollisuudet sekä psykologisen ja 
kognitiivisen tieteen ja psykologisen 
tuen lapsille ja nuorille. Uskon 
edutainmenttiin ja elinikäisen 
oppimiseen”.



NATALJA 
TCHEKOUNOVA

KOULUTUS
Cultura-säätiön järjestämä museofreelancereiden koulutus 2018. Venäläinen nykytaide 
-verkkokurssit 2017 Universarium. Tutki oma kaupunki, opas-verkkokurssit 2016 Universarium. 
Lähiesimiehenä toimiminen AVA-akatemia Helsinki 2018. Kauppatieteiden maisteri Petroskoin 
Valtionyliopisto 1989.

TYÖKOKEMUS
Suomessa yli kymmenen vuoden pituinen työkokemus sisältää asiakaspalvelua, 
kauppatoimintaa, taloushallinnon työtä ja opastoimintaa matkailualalla.

MIELUISAT TEHTÄVÄT
Kääntäjä, art-mediator, taloushallinnon assistentti, avustaja kokousten, matkojen jne. 
järjestämisessä. Olen harrastanut valokuvausta monta vuotta, joten tekisin mielelläni 
reportaaseja tai esineiden valokuvausta.

KIELITAITO

Yhteystiedot
nc64681@gmail.com

“Uskon luontaisen motivaation 
käsitteeseen; ajatukseen siitä, 
että asiat kannattaa tehdä näiden 
itsensä vuoksi, ei jonkinlaisen 
mutkikkaan rangaistus- ja 
palkkiojärjestelmän takia”.

RUS 

FIN




