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OSAAMISPROFIILI

Olen taiteen tekijä, kehittäjä ja toimija. Kiinnostukseni ovat
tällä hetkellä taidepedagogiikka ja taide uusissa
konteksteissa sekä uuden työn muotoilussa.
Mitä annettavaa taidepedagogilla ja taiteella on uusissa
toimintaympäristöissä tulevaisuudessa? Mitä voimme
ratkaista yrittäjämäisellä asenteella? 
Avainsanat työssäni: #yhteiskehittäminen #dialogisuus
#taidelähtöisetmenetelmät

TYÖNI KOHOKOHTIA 

Hankkeet, koulutukset, valmennukset ja projektit joissa on
edistetty tasa-arvoa, moninaisuutta sekä kulttuurista
hyvinvointia taiteen, luovuuden ja vuorovaikutuksen
keinoin 
Yhteisöt, joissa on edistetty oivaltavaa oppimista niin
yksilön, yhteisön kuin yhteiskunnan tahoilla
taidepedagogisin keinoin 
Toiminta, jossa on edistetty rakenteiden syntymistä 
 taiteen, kulttuurin ja organisaatioiden sekä kolmannen
sektorin yhteistyölle
Yhteisöt ja yhteistyö, joissa on edistetty jatkuvaa
oppimista, ekososiaalista sivistystä, osaamisen
tunnistamista ja tunnustamista sekä hiljaisen tiedon
arvostamista kokemuksellisen oppimisen prosessissa

YDINOSAAMINEN JA VAHVUUDET

Verkostoyhteistyö, toiminnalliset- ja
taidelähtöisetmenetelmät sekä monitaideyhteistyö
Taidelähtöinen toiminta voimavarana muutoksessa
Ryhmänohjaus, valmennus, koulutus ja mentorointi
Kohtaamisen ja läsnäolon keholliset uudet muodot ja
mahdollisuudet moninaisissa yhteisöissä
Luovuus, innovatiivisuus ja yhdessä kehittäminen
Sosiaalinen media sekä luovat digitaaliset uudet
toimintamallit
Projekti-, hanke-, kehittämis-, koulutussuunnittelutyö 

Taidepedagogina tanssin, ilmaisun, kehontekniikoiden  ja
improvisaation ohjaus, valmennus, koulutus ja koreografinen
työ 
Performanssitaiteilijana ja arjen koreografina toimiminen
moninaisissa yhteisöissä ja toimintaympäristöissä
Yhdistystys ja järjestötyön aktiivinen toimija ja kehittäjä
Taidepedagoginen valmentaja ja kouluttaja 
Luovat kokeilut (taide uusissa toimintaympäristöissä mm.
hoivakodit, palveluasuminen, vastaanottokeskukset) 
Kulttuurista hyvinvointia edistävät ketterät kokeilut ja
koulutukset (tapahtumat, koulutukset, hankkeet)

TOIMIJUUTTA MONINAISISSA YMPÄRISTÖISSÄ 

Esteetön ry, perustajajäsen ja puheenjohtaja 2021 - 
Kulttuurivoimala Oulu, hallituksen jäsen 2022-
Työryhmä Luovat Askeleet perustajajäsen 2015-2022
MoWeArt Design yhteiskehittäjä 2013 -
Veikkolan kyläyhdistys, hallitus 2009-2013
Kirkkonummen perusturvalautakunta, varajäsen 2009-2013

LUOTTAMUSTOIMET JA VERKOSTOYHTEISTYÖ 2009-2022

Kulttuurin elämysoppaat koulutus 2022
SDO tuntiopettaja ilmaisutaidon ohjaus (ohjaus ja näytön
arviointi, opintokokonaisuuden pilotointi)
Esteetön ry 10v juhlavuosi taiteellisen työn koordinointi sekä
verkostoyhteistyön rakentaminen yhdistys- ja
oppilaitosyhteistyössä
Pikkuduunia-hanke Limingan kunta, luova tiimi
Esteetön ry, työryhmä Luovat Askeleet: yhteiskehittäjä
Erilaiset toimeksiannot kevytyrittäjänä (yrittäjämäinen asenne) 

VIIIMEISIMMÄT KEHITTÄMISTEHTÄVÄT JA TYÖNKUVAT 2020-
2022

      

 
 

MoWeArt Design www.moweartdesign.com
Esteetön ry www.esteetonry.fi

VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ 

Yamk master opinnot taiteen tekijä ja kehittäjä
koulutusohjelmassa Oulun ammattikorkeakoulussa 60 op
(valmistuminen kevät 2023)
2019 Lähihoitajan koulutusohjelma, ammattiopisto Lappia  180
osp (vanhustyö)
2017 Ammatillisen erityisopettajan koulutusohjelma 60 op,
Haaga-Helia (vuorovaikutus,  toiminnalliset ja taidelähtöiset
menetelmät) 
2010 Psykoterapian valmiudet HPI ratkaisukeskeiset
toimintakäytänteet 30 op
2002 Aikuiskouluttajan pedagogiset opinnot 60 op
1986-1990 BA Bachelor of Arts, Fontys Academie, Holland

   MERKITYKSELLISIMMÄT KOULUTUKSET
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