Arbetshistorik
Jättefint -Skandinavisches design für Gross und Klein (fotografier för marknadsföring)
PuutarhaNikkarit (fotografier för marknadsföring)
KustNytt (fotografier och fototips "Martinas motiv", bakningsreportage etc.)
Vasabladet (bildspråk)
Martha (fotografier till reportage + text tillsammans med J. Piispanen)
Maria Kainulainen (fotografier för marknadsföring)
Empati förlag och media (fotografier för marknadsföring och böcker)
Åbo Akademi (fotografier till bokpärm)
Yrkesakademin i Österbotten (fotografier för marknadsföring och bildperformance
tillsammans med Dani Strömbäck)
Svenska Yrkesinstitutet (fotografier för marknadsföring)
Trans Ahlbäck och Kalottspedition (fotografier till bok)
Gredelin Oy Ab (konsultering + fotografier för marknadsföring)
Aspekt (fotografier till reportage)
Svängrum (fotografier till reportage)
Marthaföreningen i Malax (reklamvykort)
Vörå medborgarinstitut (fotokurs)
Fotoskola för Solf skola
Stundars (bildperformance och utställning /2010)
Galleri Ibis (utställning /2011)
Loftet (utställning /2011)
Cafe vinkel (utställning /2011)
Vasa naturkost/Hälso- och Friskvårdsmässa (bildperformance)
Marknadsföringsfotografier för Maris mattor med mera
Galleri Kultti (deltagit på utställning)
Malins Mathantverk-café & butik (utställning /2012)
Lilla Mys café i Petalax (utställning /2012/2013)
Camillas fiskdelikatess (konsultering och fotografier för marknadsföring, reklamblad etc.)
Gett ut boken "Vardagslyx i Österbotten" tillsammans med Jessica Piispanen/höst 2012
Gett ut boken "Vardagslyx i Österbotten Sött och salt -helgmys" med Jessica Piispanen
våren 2014
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (fotografier till info-material och webbsida)
Katthuset i Vasa (fotografier till kalender och annat, har gjort jobbet gratis för att hjälpa
Katthuset i deras viktiga arbete)
Åminnebok (fotografier till boken, har gjort jobbet gratis för att understöda Åminne)
Fotograferat allt material till boken: "För att jag bryr mig" som kom ut under oktober 2012
2 Bildperformancer under Korsholms musikinstituts 60 års jubileumskonsert 29.11.2012
Mikrometalli (fotografier för marknadsföring)
Stämpelfabriken (fotografier för hemsida)
Fotografering under FSU:s 125 årsjubileum i Malax/Bygdegården 23.03.13 (fotografier till
webbsida, info-material etc.)
Fotograferat allt material till "Kärleksfulla matminnen" och även layoutat boken.

Korsholms kommun (fotografier för marknadsföring)
Fotografering för 4H receptbok.
Fotouppdrag och texter till tidskriften Estelle
Fotouppdrag för Borgaregatans högstadium (jurymedlem i fototävling + som första pris
en fotokurs med mig)
Fotografering på Övermalax ungdomsförenings 100 års jubileum.
Fotografier till tidskriften Skärgård
Lokalt center för Mathantverk (fotografier för marknadsföring)
Jurymedlem tillsammans med Gunnar Bäckman och Patrick Stenbacka i en fototävling
för Radio Vega.
Malax kommun (fotografier för marknadsföring)
Designföretaget MillVille (fotografier för marknadsföring)
Mat- och bakverks reportage i Kuriren
Marknadsföringsfotografier för dansband såsom: San Marino, Tremolo och Replay
Makeover samarbete tillsammans med Hair House, Esprit, Iris och Shoe Plaza.
Reportage från projektet i Est elle och Kuriren.
Prinsessa för en dag koncept tillsammans med kosmetolog Marjo Kupiainen (Paket med
sminkning och fotografering)
Fotouppdrag för Pralina chocolaterie/Helsingfors
Marknadsföringsfotografier för Amalias limonadfabrik
Marknadsföringsfotografier för Loftet Ab/Vasa
Fotografi för tapetvägg för Aktia
Marknadsföringsfotografier för Lilla Havtornskompaniet
Utställningar
Medverkade i en fotoutställning ordnad av Pripps blå i Stockholm år 2004.
Sommaren 2010 höll jag en utställning på Stundars i Solf.
Hösten 2011 höll jag en utställning på Loftet i Vasa, 10.09. - 06.10.2011.
Hösten 2011 höll jag en utställning i Cafe Vinkeln, Kristinestad.
Under december 2011 höll jag en utställning på IBIS gallery i Vasa.
Under juli-månad 2012 hade jag fyra fototavlor utställda på Malax konstförenings
sommarutställning/Galleri Kultti.
Under tiden 15.09.-28.09.2012 höll jag en utställning på Malins Mathantverk -café & butik
i Malax.
Under tiden 29.09.2012-28.01.2013 höll jag en utställning hos Lilla Mys i Petalax.
Fotoutställning vid Korsnäs prästgårdsmuseum, 25.06. - 10.08.2013
Fotoutställning vid Galleri Granliden, Yttermark, 06.07.-24.07.2013
Fotoutställning i Café Extrem, Wolfsburg, Tyskland, 15.06. - 24.07.2014 med Österbotten
inspirerade bilder.
Fotoutställning på Loftet i Vasa 08.08. - 09.09.2015 (mat och bakverksfotografier)
Fotoutställning på Loftet i Vasa "Kvinnor som förebilder" ett samarbetsprojekt
tillsammans med Loftet, Marthaförbundet och Österbottens förbund 08.03.-09.04.2016.

Fotoutställning på Tobaksmagasinet i Jakobstad "Kvinnor som förebilder" ett
samarbetsprojekt tillsammans med Loftet, Marthaförbundet och Österbottens förbund
under maj månad 2016.
Fotoutställning vid Korsnäs bibliotek under september 2016, "Kvinnor som förebilder" ett
samarbetsprojekt tillsammans med Loftet, Marthaförbundet och Österbottens förbund.
Böcker
Deltagit med alla fotografier till boken För att jag bryr mig. Boken kom ut under oktober
2012.
Deltagit med fotografier till boken Åminnen som kom ut under november 2012.
Vardagslyx i Österbotten tillsammans med Jessica Piispanen. Jag har ansvarat för alla
fotografier, pärm och merparten av layouten/höst 2012.
Deltagit med alla fotografier och layout till boken Kärleksfulla matminnen som kom ut
under hösten 2013.
Vardagslyx i Österbotten Helgmys -Sött och salt tillsammans med Jessica Piispanen
våren 2014. Jag ansvarade för alla fotografier och layout av boken.
Deltagit med alla matfotografier till receptsamlingen Matglädje för Finlands svenska 4 H.
Den blev klar under våren 2014.
Gett ut sagoboken Oscar på äventyr i vilken jag ansvarat för text, fotografier och layout.
Den utkom under hösten 2014.
Gett ut receptboken Fiskelycka tillsammans med Camilla Backlin-Björkqvist. Jag har
ansvarat för fotografier, layout och pärm. Boken utkom under juni 2015.
Gett ut boken Malax i mitt hjärta i vilken jag ansvarat för fotografier, layout, koordinering
av texter och pärm. Den utkom under hösten 2015.

Performance tillställningar (mina fotografier tillsammans med musik eller dans)
Bild och musikperformance i Solf/Stundars, i samarbete med pianisten Mikael Nygård
(Naturfotografier) 2010
Bild och musikperformance i Solf/Stundars, i samarbete med pianisten Dani Strömbäck
(Naturfotografier) 2011
Bild, dans och musikperformance på Dansens dag gala i Toivo Kuula salen, 29.04.2017 ,
pianist: Susanna Anneberg, dans: Lina Winberg (Dansfotografier) Arbetsnamn: Magi i
Österbotten

