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MINUSTA 
Olen 33-vuotias näyttelijä/laulaja, joka on saanut oppinsa niin Lohjan 
Musiikkiopistossa, kuin Skotlannin Edinburgh Collegesssa. Väliin mahtuu 
myös esiitymiset taikurina erilaisissa messu- sekä 
karnevaalitilaisuuksissa, että vuodet “Dirty Licks” -nimisen yhtyeen 
laulajana. Dirty Licks teki neljän vuoden sisään yli 700 esiintymistä, 
julkaisi viisi demoa sekä kolme sigleä ja koko pitkän albumin Universal 
music Finlandin kautta vuonna 2008. En pelkää uusia haasteita ja hoidan 
oman tonttini kunnolla. Olen esiintyjänä ahkera ja sitoutuva. Minulta 
luonnistuu niin fyysiset kuin pieneleiset roolit. Tulen helposti toimeen 
uusien ihmisten kanssa ja periaatteisiini kuuluu, ettei kaveria jätetä 
pulaan! Ei lavalla, eikä sen ulkopuolella. “Yksi kaikkien ja kaikki yhden 
puolesta”.  

NÄYTTÄMÖTAITEEN TUOTANNOT 
“JÄRJEN JA TUNTEEN TYTTÄRET”, SEINÄJOEN KAUPUNGINTEATTERI, SEINÄJOKI — 
2022 
Vierailevana näyttelijänä. Useita eri rooleja joista replikoivia santarmi, lääkintämies sekä kockin 
kaartilainen. Puhun venäjää yhdessä roolissa. Ohjaajana Antti Mikkola. 

“LAPUA 1976 -ELOKUVA 2021, SEINÄJOKI - 2021 
Replikoiva sivurooli lääkäri Taposena yhden päivän ajan. Tulossa elokuvateattereihin 2023. Ohjaajana 
Toni Kurkimäki, käsikirjoittajana Tuukka Haapamäki.    

“ÄLÄ KYSELE TYHMIÄ”-KARHU 0,0% -MAINOS - 2021 
Replikoiva rooli pubi-kohtauksessa. Mainos esityksessä suosituimmissa medioissa ja voitti vuoden 
mainosvideo palkinnon 2021. Ohjaaja Nalle Sjöblad, Tuotanto Koski Syväri 

“HEINÄHATTU JA VILTTITOSSU JA LITTOISTEN RIIVIÖ” TEATTERI HYSTERIA, SEINÄJOKI, 
KESÄ-HEINÄKUU 2021 
Isä Matti Kattilakosken roolissa lastenteatterissa. Ohjaajana Salla Honkanen. Toteutettu Honkasen 
opinnäytetyönä. 

“SULJETUT OVET” -MUSEODRAAMA, KULTTUURIKOLLEKTIIVI SILTA, ÖSTERMYRAN 
KARTANO, SEINÄJOKI, KESÄ- HEINÄKUU 2021 
Roolit: Veli Wasastjerna sekä poika August Wasastjerna. Rooli sisälsi laulusoolon “Taivas on sininen ja 
valkoinen” Ohjaus Juulia Soidinaho ja Rami Mäkilaine 

“POHAJALAISIA TÄNÄÄN”, SEINÄJOENKAUPUNGIN TEATTERI & ETELÄ-POHJANMAAN 
OPISTO,, SEINÄJOKI 2021 
Rooli: Antti Hanka. Rooli sisäslsi laulusoolon, tanssikoreografian, sekä yhteislaulua. Ohjausa Venla Korja 

MARTIN CRIMP “TAPAUS -A”, E-P OPISTO, 2020 
Moninaisia rooleja. Yksi rooleista kahden ja puolen sivun soolo monolog “Silleen huvittavaa”. Vastasin 
tuotannon musiikeista sävellyksineen sekä äänimaisemista. Ohjaus Venla Korja 

OPINNOT 
Lohjan Musiikkiopisto, Klassinen viulu,  1996-2003 

HESOTE (Helsigin sosiaali ja terveysalan oppilaitos) perushoitajan tutkinto, 2008-2010 

Glasgow College, Academy of music & sound, 2010-2011 

Edinburgh College, Pop & Jazz laulu ja tuotanto, 2011-2017 

Etelä-Pohjanmaan opisto, teatteri, 2020-2021 
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TAIDOT, HARRASTUKSET & KIINNOSTUKSENI 
Osaan laulaa, säveltää, tuottaa sekä soittaa erinäisiä soittimia. Osaan puhua myös sujuvaa venäjää ja 
englantia. Olen avoin ihminen ja erityistaitoina olen saanut kuulla teatteria tehdessäni, olevani hyvä 
heittäytymään ja olemaan lavalla täysillä läsnä. Olipa kyseessä sitten improa, teatteria, musiikkia tai 
taikuutta, tunnen olevani yleisön edessä kuin kotonani. Klisee, mutta mitäs siitä jos toimii! 

 Harrastan vapaa-aikana, kun sitä on joskus on, maantiepyöräilyä, uimista sekä öljyvärimaalausta. Teen 
ja tuotan myös musiikkia kotonani, mutta teatterin tullessa elämääni on elämäni ollut lähinnä teatteria. 
Lukeminen on ollut iso osa koko elämäni ajan eikä se ole katoamassa mihinkään. 

Olen luonnostani kiinnostunut ympärillä olevasta kaunedesta. Uusien asioiden oppiminen on minun  
elämän eliksiiri. Kohtaamiset ja keskustelut ihmisten kanssa on minun mielessäni elämän suurimipia 
nautintoja. Innostun helposti uusista ideoista ja haluan toteuttaa niitä sitä mukaan kuin niitä tulee. Silloin 
saattaa helposti lähteä hieman hommat hanskasta, jolloin heengitys opintoni Skotlannissa tulevat 
tarpeeseen. 

Eräs erikoistaitoni on juurikin hengitys. Kuulostaa monelle kummalliselta, mutta taito osata hallita omaa 
hengitystään on näyttämötaiteen tekijälle pohja koko olemukselle lavalla. Sillä olen oppinut käyttämään 
kehoani reagoimaan tilanteisiin näyttämöllä. Myös äänenkäyttöni on varmaa ja selvää. Paljon on vielä 
opittavaa, mutta mottoni on “Suoraan syvään päätyyn ja pää edellä!”. Oma oppiminen tapahtuu sillä, 
että menen pelkojani kohti. Lopussa katsotaan mitä prosessi matkalla kohti loppua on antanut. 
Lopputulos on oltava timanttia! Sen saavuttaa vain tekemällä. Matkaan mahtuu niin epäonnistumisia 
kuin onnistumisia. Aina kuitenkin matkalla tärkeintä on kasvaa ihmisenä ja oppia. Minulle jokainen 
näytelmä on ollut oppimista itsestäni ja uusia avartavia ajatuksia muiden ihmisten kohtaamisella. 
Kunnioitus elämää ja toisia ihmisiä kohtaan kasvattaa ja eritoten opettaa! 

VIDEOITA & LINKKEJÄ  

POHJALAISIA TÄNÄÄN - NÄYTELMÄ 

www.youtube.com/watch?v=dRZSbTLBixU 

ÄLÄ KYSY TYHMIÄ - KARHU 0,0% - MAINOS 

 
www.youtube.com/watch?v=jPfEF57vgBI
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