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CURRICULUM VITAE 
Erkki Tuomo Pekkinen 

Asunto/Residence: Kaunokkikuja 1 C 13, FI-76150 Pieksämäki, FINLAND 
Koti  /Home : +358 400 505 950 
Työnantaja / Employer: EPC Konsultti-Consultant Ltd Oy VAT: FI 07532288 
Osoite / Address: Hespakantie 13, FI-76850 Naarajärvi, FINLAND 
Työ  /Office (mobile) +358 400 505 950        +358 44 336 1348  
Sähköposti / Email:   Email1: epc.konsultti@kolumbus.fi  Email2: epc@co.inet.fi 
 
Koulutus / Kansakoulu:                                                       Education / Primary: 

Luokat 1-3 = Mäkelän koulu, Helsinki, 1955-57 = Classes 1-3. 
Luokat 4-6 = Ainslie Primary School, Canberra, 1959-61 = Classes 4-6 

Koulutus / Toisen asteen:                                                 Education / Secondary: 
Lkat 1–6(yo.tutk)=CanberraHighSchool, Canberra, 1962-67 = Yrs 1–6 (matricul.)  
Koulutus / Korkeakoulu ja vastaava:       Education / Tertiary and equivalent: 

1. vuosi BSc (Forestry) = Australian National University = 1st year BSc(For.)  
Yleinen metsätutkinto = Helsinki University, Helsinki, 1971-75 = MSc (Forestry) 
Metsätalouden opettajatutkinto=Kuru Teacher Training College, Kuru, 1977-78 

= Forestry Teacher’s Diploma 
Auktorisoitu kääntäjä (su-en-su)=Authorised Translator (Fin-Eng-Fin), 1980-81 
CPE-kielitutkinto = Certificate of Proficiency in English, Cambridge, U.K, 1992 

 
JÄSENYYS – AFFILIATION 

Chartered Institute of Linguists (CIoL), London, United Kingdom, 2000 
Suomen Kääntäjien ja Tulkkien Liitto (SKTL), Helsinki, Suomi; 2005 

American Translators’ Association (ATA), Alexandria, United States, 2006 
 

TYÖKOKEMUS -- CAREER 
1971: Tulkki / Interpreter, Rautaruukki Oy  

1975:Tutkimusapulainen, Metla / Research assistant, Finnish For. Res. Institute 
1976: Metsätal. opettaja / Teacher of Forestry, Muuruvesi Agricultural School 

1977-89: M’hoitaja. lehtori / Forester, lecturer, Nikkarila Forestry College 
1981-82: M’hoitaja, asiantuntija / Forester, expert, Statcon Ltd, Indonesia 

1989- Yrittäjä / Entrepreneur,  EPC Konsultti-Consultant Ltd Oy  
 

( riippumaton käännöstoimisto – an independent translation agency ) 

 
Savolaistunut "ent. Aussie" || Back  in  the  Old Country 
   metsänhoitaja-kääntäjä  || "Ex-Aussie", forester-cum- 

             tarjoaa palveluja || translator offers services 
 
 

 

 
V. 1989 perust. yritys --- Enterprise establ. in 1989 

Erkki Pekkinen & EPC Konsultti-Consultant Ltd Oy 
www.epc.fi 
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Yritykseni perustaminen lähti niin sanotusti 
metsästä, sillä ensimmäiseltä ammatiltani olen 
metsänhoitaja. Tätä edelsivät 1960-luvun 
kouluvuodet ja ylioppilastutkinto Australiassa, 
sekä 1. vuoden opinnot Australian National 
Universityn metsätieteellisessä tiedekunnassa. 
Jatkoin metsäalan opintojani kohta Suomeen 
paluuni jälkeen v. 1969 ja valmistuin Helsingin 
yliopiston metsätiet. tiedekunnasta v. 1975. 
 
 

 
 

Toimittuani toistakymmentä vuotta mh / 
lehtorina Nikkarilan metsäopistossa Pieksä-
mäellä, perustin v. 1989 EPC Konsultti-
Consultant Ltd Oy:n. Yrityksen toimialaan 
kuuluvat mm. koulutusten järjestäminen ja 
niihin osallistuminen, opinto- ja muiden mat-
kojen järjestäminen ja niihin osallistuminen,… 
eri kieliin liittyvä palvelutoiminta ja konsul-
tointi,…toimitilojen sekä toimistopalvelujen 
tuottaminen, vuokraus- ja välitystoiminta 
Viime vuosina palvelut ovat keskittyneet 
käännöksien ja tulkkausten tuottamiseen: 
yhdistelmä su-en-su (olen auktorisoitu 
kääntäjä) on edelleen etusijalla.  
EPC selvisi 1990-luvun lamasta (sekä 2008-
2010 vuosien maailmantalouden romahtami-
sesta ja pyrkii selviämään nyt meneillään 
olevasta globaalista rahoituskriisistäkin) hyvänä 

säilyneen käännöspalvelukysynnän sekä työ-
ryhmäni ja itseni kyvystä reagoida siihen 
nopeasti ja laadukkaasti.  

 
Metsätalous ja metsäteollisuus ovat EPC:n 
erityisalaa. Ehdottomasti vaativimpiin 
toimeksiantoihin tähän mennessä kuuluvat 
pääministerin elokuussa 1995 tilaama puheen 
englanninnos ja keväällä 1998 tilattu Vihreä 
valtakunta – Suomen metsäklusteri (The 
Green Kingdom) -juhlateoksen englanninnos. 
Oman osuuteni uudesta suomi-englanti-
metsäsanakirjasta luovutin jo v. 1996, mutta 
Metsäkustannus Oy ei ole vielä saanut teosta 
julkaistuksi. Vaativa työ oli myös 
Metsäkustannus Oy:n Metsäkoulu-teoksen 
kääntäminen englannin kielelle. Se valmistui 
alkuvuodesta 2011. 
Yritykseni palveluihin sisältyvät myös 
kymmenkunta muuta kieltä (saksa, ruotsi, viro, 
ranska, espanja, italia, portugali, venäjä, norja, 
unkari), joiden eri yhdistelmät hoituvat koti-
maassa ja ulkomailla toimivien yhteistyö-
kumppaneiden kautta. Käytössä oleva kalusto 
on seuraava: ajanmukaiset pöytä- ja kannettavat 
tietokoneet, laser- ja mustesuihkutulostimet, 
skannerit, kiinteät ja mobiilit laajakaista-
liittymät, MS Office 2010 Pro, Corel Suite 8, 
OmniPage 18, Adobe Acrobat X Standard... 
Suomi-englanti-suomi -käännökset sujuvat osin 
TranSmart-kääntäjäjärjestelmän nopeuttamana. 

Yritykseni on jo pitkään ollut myös SDL 
Trados 2006- ja SDL Studio 2009 -
käännösmuistiohjelmiston käyttäjä. 
 

 
Tarjoukseni... 
Käännöstyön hinnoitteluun vaikuttavat 
kielipari, aikataulu, tilauksen vaikeus ja 
mahdolliset lisätyöt. Tariffit vaihtelevat välillä 
1,00 – 2,50 € per 60 lyönnin rivi (alv 0%). 
Muiden toimeksiantojen kohdalla kyse on 
tyypillisesti aikaveloituksesta.  
 

 
 

 
Oman kielitaitoni tarkistamismielessä olen 
suorittanut myös Certificate of Proficiency in 
English -kokeen Cambridgessa, Englannissa. 
 
 
 

Toivon, että tämä esittely antaa aihetta 
yhteyden ottoon näitä palveluja 

tarvitessanne. 
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In a manner of speaking, the foundations for 
my present profession are in the woods as I am 
a forester (MSc) by my first profession, a 
graduate of the University of Helsinki, Faculty 
of Forestry, class of -75. This was preceded by 
school years, the 1960s, Down Under in 
Australia; primary school, junior and senior 
secondary school, matriculation, and 1st year at 
Australian National University, where my 
forestry career began. My forestry studies 
continued after returning to the Old Country in 
1969, and in 1975 I graduated from the 
University of Helsinki with a Master’s degree 
in Forestry.  
 
In 1989 I made a career change by founding 
EPC Konsultti-Consultant Ltd Oy. an enterprise 
whose lines of business cover organizing of and 
participating in education and training, study 
excursions, and travel programmes,… services 
and consultation related to various languages   

(I myself hold the competence of an authorized 
translator Fin-Eng-Fin, and with my team of 
collaborators we can deliver combinations of 
language pairs based on 10 or so languages: 
Swedish, German, French, Portuguese, 
Estonian, Russian…),… leasing and agency 
activities related to premises and office and 
administrative services,… In recent years, the 
emphasis has been on translation services, 
which have accounted for some 90% of the 
turnover: forestry and forestry industries enjoy 
a special position in my company's operations. 
My enterprise survived the recession of the 
1990s, the 2008-2010 credit crisis, and the aim 
is to also survive the on-going EU region’s 
bailout crisis.  
The single most important and demanding 
assignment, to date, is the one that came from 
the Finnish Prime Minister's Office; in 
August 1995 I was asked to translate the PM's 
speech into English for delivery to an 

international gathering of forest scientists. In 
1996, I delivered my share of the new Finnish-
English Dictionary of Forestry (9000+ terms), 
but unfortunately the publisher 
(Metsäkustannus Oy) has run into difficulties in 
getting it to the bookshelves. My second major 
endeavour in lexicography was in 1998 when I 
was invited to provide the English section for a 
5-language glossary of educational terms for 
the National Board of Education.  
 
The same year saw the completion of The 
Green Kingdom, 350 pages, on the Finnish 
forest cluster. Early 2001 saw the publishing of 
my translation into English of Metsäkoulu 
(Finnish Forestry – Practice and 
Management), another demanding undertaking 
some 270 pages in scope.  
EPC's services also include providing of certain 
office routines. The basic setup is as follows: 
state-of-the-art desktops and notebook 

computers, laser and inkjet printers, scanners, 
fixed and mobile broadband, MS Office 2010, 
Corel Suite 8, OmniPage 18, Adobe Acrobat X 
Standard, etc. EPC’s foremost investment in 
CAT software is TranSmart. I also use the 
SDL Trados 2006- and SDL Studio 2009 
translation memory software. 
 
The Offer...  
Translations are currently priced at between 
€1.00 – €2.50 (VAT 0%, intracommunity 
transaction, reverse charge) per line of 60 
keystrokes. Mainly time rates are applied in 
regard to other assignments. 
 

Hopefully, the above will inspire you to 
contact me when you require any of the 

above services. 
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