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                                            KIRSI OLIN 

KÄÄNTÄJÄ - VIESTINNÄN TAITAJA  

PROFIILI 

Olen suomen kielen maisteri, sivuaineenani luin tanskaa toisena ja vieraana kielenä. Viestinnästä 

minulla on reilu 25 vuoden kokemus. Minulle viestintä on merkityksen luomista. Se on tehokas 

työkalu, vuoropuhuva asenne ja rohkea rooli.  

Motivoidun ja inspiroidun oikeista tarinoista ja ideoista, suomen kielestä, vastuullisuudesta, halusta, 

tiedon jakamisesta ja luottamuksesta. Näihin kohtaamisiin minulla on tarjota komea profiili: tekstin 

luomisessa, viestinnässä, tutkivassa taustatyössä, analyyttisyydessä, identiteetin täsmentämisessä, 

haastattelutilanteissa, journalismissa, monikulttuurisessa kommunikoinnissa ja käännöstyössä.  

Haasteellisinta ja palkitsevinta on kyky kuunnella ja tulkita oikein. Löytää halu ja tarve sekä 

täsmentää identiteetti ja edelleen viesti vahvaksi - yhdessä, älykkäästi, taidolla ja sydämellä. 

 

TYÖKOKEMUS 

1999-2019 Tekstin tuottaja, kääntäjä ja koodaaja useassa tanskalaisessa yrityksessä 

 

• Mediacom, tammi-lokakuu 2019. Kääntäjä (englanti+tanska+norja-suomi) 

Eri brändien mainostekstit, nettitekstit ja kilpailuehdot; NaturNes, Piltti, 

Nescafe Gold, Nesquik, Infant Nutrition, Hälsans kök, Fitness, LION, 

Snickers, Purina Gourmet, Dentalife, Perfect fit, Sheba, Latz, Azera… 

• PIRKKA-lehti, 9/2019, Journalisti. Minireportaasi lehteen aiheesta: 

“Tanskan maaseudulla moni ruokakauppa on myös apteekki ja 

postikonttori”. 

• Madvertising, kesä 2019. Kääntäjä (englanti + tanska-suomi) Specsavers 

SKU-kuvaukset nettiin. 

• Millefilms/Specsavers, kesä 2019. Mainoskasvo + ääni Specsaversin 

syyskampanjaan Suomessa. TVC/Bio/Web, stil-kuvaus 

• GoGift, Egmont, helmi 2019. Kääntäjä (tanska-suomi) B2B materiaali 

• Mediacom, elo-joulu 2018. Kääntäjä (englanti+tanska-suomi) Eri brändien 

mainostekstit, nettitekstit ja kilpailuehdot; Hälsans kök, Fitness, LION, 

Snickers, Purina Gourmet, Dentalife, Perfect fit, Sheba, Latz Soup, Azera… 

• Liga aps, elo-marras 2018. Kääntäjä (englanti+tanska-suomi) Virtual 

Solution, Secure PIM-mobiilisovellus-, AdWords- ja salaustekstit nettiin. 

• Gesundheitcph.com, heinä 2018. Oikolukija (tanska-suomi) HE ja 

Xifaxan/Targaxan-tuotteen PowerPoint -esitys. 

• Raskassarja-lehti, touko 2018 Journalisti. Artikkeli lehteen ja nettisivulle 

aiheesta: “Sakokaivot tyhjennetään Tanskassa kuivaavalla kalustolla”.  
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• Tivi-lehti, tammi 2018. Journalisti. Artikkeli lehteen ja nettisivulle aiheesta: 

”Tanskan Epic-hanke joutui myrskyn silmään”.  

• Gesundheitcph.com, heinä 2017. Kääntäjä (tanska-suomi) Hepaattinen 

enkefalopatia ja Xifaxan/Targaxan -tuotteen 43-sivuinen PowerPoint-esitys.  

• deterJanne, huhti 2017. Copy writer. Tekstit internetsivuille tanskaksi. 

• Raskassarja-lehti, huhti 2017. Journalisti. Artikkeli lehteen ja nettisivuille 

aiheesta “56 tonniset puoliperävaunut Tanskan liikenteessä”. 

• Käännöstoimisto Lingonia, maalis 2017. Kääntäjä (tanska-suomi) Tanskan 

Teknologisen Instituutin Pakkasenkestävyystesti rakennustiilille. 

• KirsiOlin.dk ja fi, tammi 2017. Käännösyksikön perustaminen, copy writer 

ja käännökset. 

• Danish Institute for Human Rights, joulu 2016. Tulkki ja kääntäjä 

(tanska-suomi, norja-suomi) yhteispohjoismaisessa seminaarissa 

vihapuhapuhetta ja seksismiä vastaan. 

• Frederiksberg Hovedbibliotek, marras 2016. “Vandets vogter” / 

“Teemestari” – kirjan esittely ja ääneen luku tanskaksi 

yhteispohjoismaisessa ”Skumringstimen” -tapahtumassa. 

• Albatros Travel, 2012-2013. Kääntäjä (tanska - suomi) kaikista yrityksen 

kohteista ja niiden tuotetiedot ynnä muu info yrityksen kotisivulle. 

• TNS Gallup, 2010-2012. Koodaaja ja kääntäjä (tanska/englanti - suomi). 

• MindBusiness, 2012. Kääntäjä (tanska-suomi) ja kaupalliseen levitykseen 

tarkoitetun cd:n suomenkielinen spiikkeri. 

• WeLove People, 2012. Bonaquan/Suomen Punaisen Ristin ”3 litraa 

puhdasta vettä Afrikkaan” -kampanjan kääntäjä ja assistentti. 

• EMMedier, 2010-2011. Kääntäjä (tanska-suomi).  

• Olin Grafisk, 1999-2006. Myynti- ja asiakkuuspäällikkö, 

tekstisuunnittelija, kääntäjä (tanska-suomi), projektin hallinta ja seuranta.  

 

1997-2001 PR- ja viestintävastaava 

 

• MEK/Finlands turistbureau, 2000-2001. Suomen markkinointi- ja 

turistipäällikkö Tanskassa. 

• Marttaliitto, 1997-1999. Tiedottaja. Marttaliiton sisäinen ja ulkoinen 

tiedotus liiton perustoiminnasta, aktiivinen osallistuminen liiton 100-

vuotisjuhlallisuuksien suunnitteluun, valmisteluun ja niistä tiedottamiseen. 

Toimiminen järjestön imago- ja laatutyöryhmissä sekä piiriliittojen PR-

kouluttaminen itsenäiseen tiedotustyöskentelyyn. ”Kirsi Olinin aktiivinen 

työryhmätyöskentely ja tiivis yhteistyö marttojen kanssa takasivat 

juhlavuoden täsmätiedotuksen onnistumisen”, Asta Kuosmanen, 

Varatoiminnanjohtaja, Marttaliitto ry. 

• Bluebird Music -levy-yhtiö, 1997- 1995. Tiedottaja- ja 

markkinointiviestijä. Tehtävän keskeiset osa-alueet olivat artistisuhteet ja 

yhteistyö eri medioiden kanssa. ”Hän saavutti persoonallaan ja 

ammattitaidollaan artistien täyden luottamuksen, joka on edellytys levy-

yhtiön tiedottamisen menestyksekkäälle hoitamiselle”, Niko Nordström, 

toimitusjohtaja, Warner Music Finland Oy. 
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1989-1999 Uutis- ja kulttuuritoimittaja sekä juontaja paikallisradioissa 

 

• Radio Nova, 1998-1999, Juontaja  

• Classic FM, 1997-1999, Ohjelmantekijä 

• Radio Stadi, 1997, Ohjelmantekijä 

• Kiss FM, 1995, Juontaja + äänitarkkailija 

• Radio Ykkönen-Ettan, 1991-1993, Uutis- ja kulttuuritoimittaja ja juontaja + 

äänitarkkailija 

• Radio 3, 1989-1991, Uutis- ja kulttuuritoimittaja ja juontaja + äänitarkkailija 

• Radio Lohi, 1989, Uutis- ja kulttuuritoimittaja ja juontaja + äänitarkkailija 

KOULUTUS 

2011-2014   Suomen kielen maisteri, Kööpenhaminan Yliopisto.   

Erityisosaaminen: Teoreettinen pätevyys kirjallisuustieteen erilaisista 

suuntauksista.  

Lopputyön aihe:“Raatien ratkaisut ja kirjailijoiden kiitokset. Analyysi 

Finlandia-palkinnon palkitsemis- ja kiitospuheista 2000-luvulla.” 

 

 

2007-2011   Suomen kielen kandidaatti, sivuaineena tanska toisena- ja vieraana kielenä  

 Kööpenhaminan Yliopisto.  

 Erityisosaaminen: Teoreettinen pätevyys vieraan kielen oppimisesta, 

kulttuurien ja identiteettien ymmärtämisestä sekä monikulttuurisesta 

kommunikoinnista. Lopputyöni aihe: ”PISA 2009. Suomalais- ja 

tanskalaisnuorten lukutaidon päätulosten vertailua.” 

 

MUU KOULUTUS JA KURSSIT  

 

2017-2019                          Maalari-, timpuri-, laatoittaja-, loppusiivous- ja puutarhuriapumiehen opissa  

                                      (oppipoikaopinnot: deterJanne – Handywoman, yli 2 vuotta) 

2015-2016                    Tanskalainen korjaus- ja perinnerakentaminen, autodidakti. 

2007-2008 Huonekaluverhoilija (kisälliopinnot: Camillas´ Værksted, 2 vuotta). 

1998  Aikuiskoulutus: Aikuiskasvatustiede, 15 op. 

 Helsingin Yliopisto. Avoin Yliopisto.  

 Erityisosaaminen: Oppiminen ja ohjaaminen, kehitykseen ja oppimiseen 

liittyvät vuorovaikutusprosessit, oppiminen organisaatioissa, yhteisöjen 

kehitys ja muutosprosessit sekä henkilöstön kehitys. 

1988-1989   Radiotoiminnan linja. Laajasalon opisto, Helsinki. 

 Erityisosaaminen: Radiotyö, journalistiikka, viestinnän teoria, puheviestintä 

ja kielenhuolto, sosiologia, sosiaalipolitiikka sekä kirjallisuus. 

 

KIELITAITO 

Suomi        äidinkieli  

Tanska       erinomainen  

Englanti    erinomainen  

Ruotsi      sujuva  

Norja        sujuva  
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IT-TAIDOT 

Office-paketti  Hyvä 

Internet  Erinomainen 

Citrix  Sujuva  (2013)  

Exel Sujuva  (2010-2012) 

 

SUOSITTELIJAT 

Lähetän tarvittaessa yhteystiedot. 

 

MINÄ 

Olen syntynyt ja varttunut Suomessa ja nyt asun 20. vuotta Tanskan Sjællannissa, omassa 

heinäkattotalossani. Olen kahden pojan; Eliaksen (18-vuotta) ja Lukaksen (13-vuotta) äiti. Olen 

utelias – muista kulttuureista, ihmisistä, kohtaamisista, kommunikoinnista ja kielistä. Kroppani on 

temppelini. Huollan fysiikan ja psyykkeen tasapainoa joogalla, liikkumalla luonnossa, 

prosessoimattomalla ruoalla ja soveltamalla vanhaa viisautta. Perhe, ystävät, talon kunnostus, 

puutarha, sauna, suomi, kirjallisuus, musiikki, taide, antiikki, arkkitehtuuri, muotoilu, hyvä ruoka ja 

viini sekä vastuullisuus ja kestävä laatu värittävät toimivaa arkeani.  

 

 
 

 

 


