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puh.: 0504124143
s-posti: sofia.haara@outlook.com

Taidot

Musikaaliartisti
Teatterinäytteleminen
Kameranäytteleminen
Laulu (sopraano, pop-jazz ja klassinen)
Muut instrumentit: huilu, kitara, pianon alkeet
Tanssi (baletti, jazz, nykytanssi, steppi)
Luova kirjoittaminen, biisinteko

Kielitaito: äidinkielinä suomi ja ruotsi, sujuva englanti ja saksa, ranskan ja swahilin perusteet
Ajokortti: B



Koot

Pituus 161 cm
Koko S/36

Koulutus ja kurssit

Musiikkiteatteri

Tänä lukuvuonna käyn musiikkiteatteripainotteista näyttelijäntyön jatkolinjaa (Helsingin
Teatteriakatemia 2022-2023). Laulua, näyttelijäntyötä ja tanssia sekä omien produktioiden
luontia.

Musikaalilinja Ruotsin Eslövissä (Musikallinjen Eslövs folkhögskola, 2021–2022). Laulua,
näyttelijäntyötä ja tanssia sekä omien produktioiden luontia.

Musikkiteatteripainotteinen näyttelijäntyön peruslinja (Suomen Teatteriopisto, 2020–2021).
Laulua, näyttelijäntyötä ja tanssia

Laulutunnit laulaja-näyttelijä Minna Hilken opetuksessa (Musiikkiopisto Appasionato,
2016–2020) Pop-jazz laulututkinto perustaso 1 (entinen 1/2) suoritettu keväällä 2019

Laulava näyttelijä -viikonloppukurssi laulaja-näyttelijä Sinikka Sokan ja laulaja-näyttelijä
Jukka Nylundin vetämänä (Step Up School, 21.–22.9.2019)

Lauluohjelmistoleiri laulaja-näyttelijä Lauri Leinosen johdolla (Ristiinassa 15.–22.7.2019)

Tanssitunnit (ennen kokopäiväistä musiikkiteatteriopintoja)
Jazztunnit (Tanssistudio Marjo Terästö, kevät ja kesä 2020)

Balettitunnit (Baletti- ja Tanssistudio Teija Suova, kevät 2020)

Alkeisjazztunnit
(Fiilis Fitness Siiri Halonen, syksy 2019)

Alkeisbalettitunnit
(Fiilis Fitness Siiri Halonen, syksy 2019)

Muu koulutus

Yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri, sosiaalityön tutkinto-ohjelma (Tampereen
yliopisto, 2013–2019)

- mm. 25 op puheviestintäopinnot valinnaisina opintoina



Kameratyöskentely

Pieni replikoiva rooli W-säätiön lyhytelokuvassa syksyllä 2022

Yhteistyöprojekti arvostetun Skånelaisen elokuvalinjan kanssa (Fridhems folkhögskola)
syksyllä 2021, kaksi kuvauspäivää, joiden aikana useita ohjaajia ja lyhytelokuvia

Produktiot ja muu esiintymiskokemus

Mara Minne – musikaalilinjan alusta asti itse luoma musikaali. Musikallinjen, Eslövs
Folkhögskola. Esitykset huhtikuussa 2022

Mer än vi ser – yhdessä koulun biisinkirjoittajalinjan kanssa alusta asti luotu lastenmusikaali.
Kiertue marraskuussa 2021 päiväkodeissa, lastenkirjastoissa yms. Musikallinjen, Eslövs
Folkhögskola

Suomen Teatteriopiston opinnäytetyönä Hairspray Jr. musikaali (kevät 2021), lisäksi
pienempiä esiintymisiä kuten monologi-, naamioteatteri- ja musikaalikonserttidemoja

Harrastajateatteriproduktio Teatteri Alias -ryhmässä (Ahjolan kansalaisopisto, 2019–2020)

Laulaja-näyttelijä Lauri Leinosen leirin lopuksi pidimme kukin kymmenen laulun julkisen,
näyttämöllisen konsertin (Ristiinassa 15.–22.7.2019)

Ylioppilaskuoro, ääniala sopraano 1 (Tampereen yliopiston laulajat, 2014–2019)
Lukukausittaiset konsertit, kvartetti- ym. pienyhtyekeikat, hallituksen jäsen 2015,
äänivastaava 2015 ja 2016 sekä yhteistyöprojektin järjestäjä saksalaisen puhallinorkesterin
kanssa 2017

Lukion teatteriproduktiot: historiallinen näytelmä sekä musikaali (Katedralskolan i Åbo,
2010–2012)

Nuorisoteatterissa kaksi produktiota (Åbo Unga Teater, 2007–2008)

Pitkä kuorotausta myös lapsena sekä tarinankerrontaa laulun kautta Visans Vänner
–laulelmayhdistyksessä (esiintymistä n. 4-vuotiaasta lähtien)

Työkokemus

Sairaalasosiaalityöntekijä (Hämeenlinnan kaupunki, kesäsijaisuus 6/2022-07/2022)

Aikuissosiaalityöntekijä (Tampereen kaupunki, 01/2020–05/2020)

Perheneuvolan sosiaalityöntekijä (Tampereen kaupunki, sijaisuus 08/2019 –01/2020)



Sairaalasosiaalityöntekijä (TAYS Keskussairaala ja Pitkäniemi, lyhyitä sijaisuuksia yht. n. 3
kk 2018 ja 2019)

Lapsiperheiden aikuissosiaalityöntekijä (Tampereen kaupunki, kesäsijaisuus 2018)

Järjestösosiaalityöharjoittelija (paikallinen sosiaalityön järjestö Tansaniassa, tehtävänä mm.
luovien ryhmien suunnitteleminen ja vetämimen lapsille 01/2018–04/2018)

Lastensuojelun avohuollon sosiaalityöntekijä (Tampereen kaupunki, kesäsijaisuudet 2016 ja
2017)

Maahanmuuttajapalveluiden sosiaalityöntekijä (Raision kaupunki, kesäsijaisuus 2015)

Kotouttavan sosiaalityön harjoittelija (Tampereen kaupunki, 03/2015–05/2015)

Lastensuojelun sijaishuollon sosiaalityöntekijä (Turun kaupunki, kesäsijaisuus 2014)

Au-pair saksalaisessa perheessä (Wunstorf Saksa, 09/2012–06/2013)

Vierasvenesatamatyöntekijä (Skärgårdscentrum Korpoström, kesätyö 2012)

Laitosavustaja (Turun kaupunki ja Kårkulla samkommun, keikkatyötä yht. n. 1,5 kk
2011–2012)

Apuohjaaja Sysmän 4h-musiikkileireillä ja Turun seurakuntien leireillä (yht. n. 10 leiriä
vuosina 2010–2013)


