KOULUTUS
Teatterikorkeakoulu, Dramaturgian ja näytelmän kirjoittamisen koulutusohjelma (2020-)
Teatteritaiteen kandidaatin ja maisterin tutkinto.
Lahden Kansanopisto, Teatteri I (2017-2018) sekä Teatteri II (2018-2019)
Näyttelijäntyö, ohjaus, tuottaminen, tanssi, musiikki, akrobatia.
Niittylahden opisto ja ammattiopisto (nyk. Riveria), Näyttelijäntyö (2015-2016)
Näyttelijäntyö (40 opintopistettä Teatterikorkeakouluun); vuoden mittainen koulutus.
Kallion lukio (2011-2015)
Ilmaistutaidon erityistehtävän saanut lukio, opintoja teatterista (11 kurssia), kirjallisesta ilmaisusta (6) ja
puheilmaisusta (4). Teatterin lukiodiplomi.

LEIPÄTEATTERI & IHMISEN TEATTERI
LEIPÄTEATTERI RY (2019-)
Perustajajäsen sekä hallituksen jäsen (sihteeri) pk-seudulla toimivassa vaikuttavia ja taiteellisesti
korkeatasoisia esityksiä tuottavassa yhdistyksessä. Produktiokohtaisesti eri teatterityön osa-alueet
(ohjaaminen, dramaturgia, näyttelijäntyö, tuotanto).
IHMISEN TEATTERI RY (2016-2019)
Perustajajäsen ja hallituksen jäsen Pohjois-Karjalan alueella toimivassa teatteriyhdistyksessä, jonka
tavoite on tuottaa ajatuksia herättävää teatteria. Produktiokohtaisesti eri teatterityön osa-alueet
(ohjaaminen, dramaturgia, näyttelijäntyö, tuotanto). V. 2017 Ihmisen Teatteri toteutti kulttuuritilahankkeen
Ihmisen pop up -teatteri, jossa Joensuun keskustaan luotiin kolmen kuukauden ajaksi kulttuurinen
olohuone. Ohjelmistoon kuului teatteri- ja tanssiteoksia, work shoppeja sekä taidenäyttelyitä.

PRODUKTIOT
H A P P Y ! - oikotie onneen, Leipäteatteri, näyttelijäntyö ja tuotanto (2020)
Oletko valmis ilmastonmuutokseen?, ekologinen kiertue Pohjois-Karjalassa, Ihmisen Teatteri, ohjaus +
käsikirjoitus (2019). Sanomalehti Karjalaisen Vuoden kulttuuriteko -palkinto
Sherlock Holmes eli merkityksettömyyden arvoitus, Leipäteatteri, näyttelijäntyö ja tuotanto (2019)
Vapaapäivä, lyhytmonologiteos, näyttelijäntyö (2019)
Susilapset, Lahden Kansanopisto, ohjaus, käsikirjoitus (2019)
Kolme Muskettisoturia, Lahden kansanopisto, näyttelijäntyö, tuotanto (2018)
Uni huomisesta, Lahden kansanopisto, näyttelijäntyö, tuotanto (2018)
Asiallinen tutkielma siitä miksi sotia on ja tuleeko niitä aina olemaan, Lahden Kansanopisto, ohjaus
(2017)
7 epäonnen veljestä, Ihmisen Teatteri, näyttelijäntyö, tuotanto (2017)
Pessi ja Illusia, Joensuun kaupunginteatteri, näyttelijäntyö, Illusia, (2017)
Katto vai lattia?, Ihmisen Teatteri, ohjaus, käsikirjoitus (2017)
Kihlaus, Joensuu Kulttuurikunnat hanke/Ihmisen Teatteri, kiertue vanhustenhoitoyksiköissä ja
kirjastoissa, näyttelijäntyö (2016)
Yksi lensi yli käenpesän, Ihmisen Teatteri, ohjaus, näyttelijäntyö (2016)
Opettajan kesäloma, Pohjois-Karjalan Opisto, näyttelijäntyö (2016)
Skarppaa Billy, Ensio Ensemble, näyttelijäntyö (2015)

IMPROVISAATIO
Leipäteatterin improvisaatioryhmä (2019-). Opiskelijaryhmät Kallion lukiossa, Niittylahden opistossa ja
ammattiopistossa sekä Lahden kansanopistossa.

STAND UP
Keikkoja klubeilla, ravintoloissa, messuilla ja yksityistilaisuuksissa (2013-).

ERITYISTAIDOT
Laulu, tanssi, kuvataide.

HARRASTUKSET
Liikunta (5 krt/vko: kuntopiiri, jooga, lenkkeily, kiipeily). Lukeminen, elokuvat, lautapelit.

