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ERIKA HAST
• Tampereen yliopistosta 2007 valmistunut
freelancerohjaaja näytelmäkirjailija ja
näyttelijä.
• Ammattiteatterin liiketalouteen,
taloushallintoon, henkilöstöhallintoon,
johtamiseen ja sopimusjuridiikkaan
erikoistuva tradenomi 2019.
• Intohimona voimanosto, jooga, musiikki,
sienestys ja uusien asioiden oppiminen.
• Kuva: Hanna-Kaisa Hämäläinen/Studio
Ihmepeili

PUNAINEN LANKA

Kuuntele muita,
niin kuin haluaisit itseäsi
kuunneltavan.

VAHVUUDET
• Hallinnollinen osaaminen
• Hyvät ryhmätyötaidot ja
sosiaalinen älykkyys
• Tunneäly
• Vastuullisuus
• Päätöksentekokyky
Kuva: Kanto-Saaristo-Hast: Veriruusut. Jyväskylän Huoneteatteri 2018

TUTKINNOT
TAMPEREEN YLIOPISTO 2001-2007

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU

8/2016-12/2020
• FILOSOFIAN MAISTERI / TEATTERIN JA
DRAAMAN TUTKIMUS
• OHJAUKSEN JA DRAMATURGIAN
ERIKOISTUMISOPINNOT
• Taiteellinen lopputyö eli
ohjausgradu 2006
• Kieliopinnot: englanti, ruotsi, saksa,
ranska ja venäjä

• TRADENOMI / LIIKETALOUDEN
KOULUTUSOHJELMA
• JOHTAMISEN JA
HENKILÖSTÖHALLINNON
ERIKOISTUMISOPINNOT

• Ylioppilas Kemin Lyseon Lukio 1998

OPINNOT JYVÄSKYLÄN
AMMATTIKORKEAKOULUSSA
• Liiketoimintaosaamisen perusteet 36op
• Projektit sekä tutkimus- ja kehitystyö 10po
• Harjoittelu 30op
• 1.1.2019-31.5.2019 Tampereen Teatteri

• Opinnäytetyö 15 op

➢Kolmevuotinen kokonaisuus, joka
pitää sisällään laajasti
johtamisen, juridiikan,
taloushallinnon, markkinoinnin ja
brändäyksen opintoja.

• Eettinen johtaminen vos-teattereissa

• Kvalitatiivinen haastattelututkimus.
• Toimeksiantajana Teatterin tiedotuskeskus
Tinfo.
• Lisätietoja antaa tarvittaessa Hanna
Helavuori
• Erikoistumisopinnot: Henkilöstöasiantuntija10op
• Johtamisen opinnot 66op
• Juridiikka ja oikeudelliset suhteet 30 op

➢5 kuukauden pakollinen
johtamisen ja henkilöstöhallinnon
työharjoittelu
➢HR-kärjen erikoistumisopinnot

HENKILÖSTÖHALLINNON OPINNOT
• Esimiestyön vuorovaikutustaidot 5op

• Henkilöstöjohtamisen työkalut 5op
• Tulevaisuuden työyhteisö 5op

• Erikoistumisopinnot 10 op
• Yritysvierailut syksy 2017
• Digitaalisen sisällöntuotannon
projekti - Blogi
• https://blogit.jamk.fi/liiketalous/cat
egory/hr-human-resources/

➢Ymmärrän henkilöstöhallinnon
prosessit ja henkilöstöjohtamisen
työkalut ovat hallinnassani.
➢Esimiestyö ja viestintä vahvuuksia.
➢Muutoksen johtaminen.
➢Osaan etsiä viestinnän kriittiset
pisteet ja optimoida toimintatapoja.
➢Digitaalisen sisällöntuotannon
osaaja.

JOHTAMISEN OPINNOT
• Itsensä johtaminen 5op

• Muutosjohtaminen 5op
• Osaamisen johtaminen 5op
• Strategia 5op

• Laatujohtaminen 6op
• Suorituksen johtaminen 5op
• Vastuullinen johtaminen 5op

• Työsuojelu 5op

➢Erilaiset johtamistyylit ja niiden
historia verrattuna nykypäivään ja
ennen kaikkea tulevaisuuden
johtamiseen.
➢Erityisen mielenkiinnon kohteina
strategia, laatu, ikäjohtaminen ja
osaamisen johtaminen.
➢Omana kehittämiskohteena itsensä
johtaminen; siinä ei voi olla koskaan
liian hyvä.

JURIDIIKKA JA
OIKEUDELLISET SUHTEET
• Työoikeus 5op

• Yritysoikeus 5op
• Sopimusoikeus 5op
• Informaatio-oikeus 5op

• Kiinteistö- ja varallisuusoikeus 5op
• Perhe- ja perintöoikeus 5op

➢Osaan hahmottaa Suomen
oikeuskäytäntöjen prosessit
➢Sopimusten tulkinta sekä laadinta
➢Finlex- ja Suomen Laki-tietokannat
tuttuja
➢Työehtosopimukset

• Julkis- ja hallinto-oikeus 5op

➢Julkiset hankinnat, kilpailutus ja niihin
liittyvä lainsäädäntö

• Digitaalisuus ja julkiset hankinnat
5op

➢Tekijänoikeuslainsäädäntö

MARKKINOINTI JA BRÄNDÄYS
• Markkinointiviestintä 5op

• Brändin strategia 3op
• Brändin johtaminen 3op
• Kulttuuripolitiikka 5op

➢Osaan käyttää monipuolisesti
erilaisia markkinointiviestinnän
kanavia
➢Kohderyhmät ja asiakasymmärrys
vahvuutena

➢Markkinointitutkimuksen laatiminen
ja tiedon louhinta sekä tulkinta
➢Markkinointistrategian laatiminen ja
budjetointi
➢Brändistrategian luominen

TALOUSHALLINTO
• Taloushallinto 5op

• Palkkahallinto 5op
• Verotus 3op
• Talousmatematiikka 3op

• Excel-osaaminen 3op

➢Taloushallinnon, budjetoinnin ja
kirjanpidon perusteet hyvin
hallinnassa
➢Palkkahallinto ja palkanlaskenta
➢ Netvisor-ohjelmalla

➢Excel
➢ Taulukoinnit esim.
➢ Pivot
➢ Matriisit
➢ Histogrammi

HARJOITTELU
TAMPEREEN TEATTERISSA
• 30 op harjoittelu osana johtamisen
ja henkilöstöhallinnon
erikoistumisopintoja
• 1.1.2019-31.5.2019 kevätkausi
• Harjoittelun ohjaajina
• kehityspäällikkö Juha Kairtamo
• teatterinjohtaja Reino Bragge

• Teatterin hallinto, talous
organisaatio, taiteellinen
johtaminen, viestintä, osaamisen
johtaminen, työhyvinvointi, intra

JULKAISUT
• Julkaisut Jyväskylän ammattikorkeakoulun
liiketalouden blogissa:
https://blogit.jamk.fi/liiketalous/category/hrhuman-resources/
• Eettinen johtaminen ja henkilöstöhallinto
• Opiskelija, brändää itsesi! Vinkit henkilöbrändin
luomiseen
• Massarekrytointi – Inhimillisiä voimavaroja ja
volyymia

Kuvassa Grease-musikaalin näyttelijöitä kesällä 2018. Kuva HannaKaisa Hämäläinen/ Studio Ihmepeili

JULKAISU: EETTINEN JOHTAMINEN JA
HENKILÖSTÖHALLINTO
Johtamista ja henkilöstöhallintoa ei voi erottaa toisistaan. Ilman henkilöstöä, ei ole johtamista. Ihmiset sekä ansaitsevat että
arvostavat hyvää johtamista. Mitä hyvä johtaminen sitten tarkoittaa? Johtamisen teoriat ovat kulttuuri- ja aikasidonnaisia.
Johtamisen ihanne on aina oman aikansa lapsi. 1800-luvun Taylorismista on tultu pitkälle, John Kotterin 1980- ja 90-lukujen
muutosjohtamisen kautta 2010-luvulle jolloin eettinen johtaminen on noussut keskiöön.

Mitä on eettinen johtaminen? Se on jotakin, jonka tuntee, mutta jota on vaikea sanallistaa. Siksi sen sanallistaminen,
käsitteellistäminen, onkin niin tärkeää. Eettiseen johtamiseen voisi sisällyttää sellaisia käsitteitä, kuin oikeudenmukaisuus,
puolueettomuus, reiluus, luotettavuus ja taloudellisuus. Elämme jatkuvasti kiristyvässä ja muuttuvassa työkulttuurissa, jonka
kiivas rytmi pakottaa oppimaan joka hetki uutta, innovoimaan ja kasvamaan. Sama vaatimus koskee myös johtamista.
Johtamisen on kasvettava, löydettävä uusia polkuja.
Eettinen johtaminen, tai johtamisen etiikka, on nimenomaan polku. Eettinen johtaminen on myös osaamista, eikä
osaaminen synny itsestään, vaan sitä on kehitettävä ja harjoitettava jatkuvasti. En usko kenenkään tähtäävän
epäeettiseen johtamiseen, mutta yhä edelleen eettisyyttä pidetään liian häilyvänä ohjenuorana johtamiselle, vaikka
filosofian historian tasolta tarkasteltuna eettisyys ja etiikan säännöt ovat länsimaisen kulttuurin vanhimpia
käyttäytymisohjeita.
Lopulta eettinen johtaminen on myös yksilöllistä ja persoonallista. Jokainen johtaja päättää käytännössä itse sen, mitä
eettinen johtaminen tarkoittaa omalla kohdalla. Oikeus päättää on johtajalla, mutta hänen on myös velvollisuus kantaa
vastuu päätöksistään.
Eettisestä johtamisesta voi lukea lisää esimerkiksi teoksesta Eettinen johtaminen Tie kestävään menestykseen (Heiskanen &
Salo 2008. Talentum)
Erika Hast
HR-asiantuntija

JULKAISU: OPISKELIJA, BRÄNDÄÄ
ITSESI! VINKIT HENKILÖBRÄNDIN
LUOMISEEN
Mitä on henkilöbrändi? Ennakkoluulot henkilöbrändiä kohtaan voivat olla voimakkaita. Tarkoittaako itsensä ja oman osaamisensa brändääminen itsensä jalustalle
nostamista ja muovista oman osaamisensa liputtamista? Eihän se ole sallittua. Miksi meidän pitäisi avata suumme ja ryhtyä hankkimaan tykkäyksiä postauksiimme
esimerkiksi sosiaalisessa mediassa?
On aika unohtaa vaatimattomuus ja ottaa kaikki irti omasta henkilöbrändistä ja sukeltaa verkostoihin. Opiskelijan näkökulmasta verkostojen rakentaminen jo
opiskeluvaiheessa antaa loistavan mahdollisuuden saada näkökulmia omaan tulevaisuuteen. LinkedIn tarjoaa näkökulmia eri toimialoihin ja henkilöihin niiden takana. Oman
henkilöbrändin rakentaminen jo opiskeluvaiheessa ei ole vain tärkeää, vaan muuttuvassa työelämässä jo ehdoton vaatimus. Tulevaisuuden työnhakijana oma harjoittelu- tai
työpaikka voi löytyä esimerkiksi LinkedInin verkostojen kautta. Jos olemme luoneet oman asiantuntijastatuksen, ja nimemme jopa muistetaan, voi oman henkilöbrändin
rakentaminen tuoda paikan unelmatyössä.
Henkilöbrändin rakentamisessa ei ole yhtä ja oikeaa tapaa. Alustana voivat toimia erilaiset sosiaalisen median kanavat tai sitten pelkkä LinkedIn. Tärkeää on kuitenkin löytää
oma sävel ja tyyli erottua. Yksilöllisyys on sallittua. Rakentamisessa ei tule pelätä virheitä, päinvastoin. Ne ovat sallittuja ja hyväksyttyjä. Rohkeus ja asioihin tarttuminen ovat
tässä tärkeimpiä. Mitään ei synny, jos ei lähde kokeilemaan ja oivaltamaan asioita. Omassa asiantuntijabrändissä tulee tähdätä siihen mitä olet ja miksi haluat tulla.
Postauksista välittyy oma osaamisemme ja arvomaailmamme.
Asiantuntijaverkostot tarjoavat rikkaita moniammatillisia näkemyksiä, sparrailua, vinkkejä ja havaintoja. Sieltä voi poimia vinkkejä opinnäytetyöhön tai mahdollisesti jopa
uusia liikeideoita ja yhteistyökumppaneita. Verkko on tänä päivänä jokaista ihmistä lähellä. Ensimmäisenä aamulla avaamme puhelimen ja selaamme uutiset, sekä
sosiaalisen median. Meillä on kaikilla työkalut asiantuntijabrändin rakentamiseen. Ihmiset kiinnostavat ihmisiä ja tarinat herättävät aina mielenkiintoa.
Asiantuntijatehtävissä henkilöbrändin merkitys korostuu jatkuvasti. Kilpailemme osaamisellamme, mutta enenevässä määrin persoonallamme. Mitä korkeamman statuksen
ja vaativamman vastuun työstä on kyse, sitä enemmän merkitsee se, millainen brändi liittyy persoonaamme. Käytännössä kyse on siitä, millainen maine henkilöllä on. Millä
tavalla näyttäydyt työmarkkinoilla sekä työnantajien että kollegoiden silmissä? Kuka olet ja millaisia arvoja edustat? Kuten mikä tahansa brändi, onnistunut henkilöbrändi
vetoaa tunteisiin. Tärkeintä on löytää oma tapa erottua muista hakijoista.
Julia Lähteenkorva, HR-kärjen opiskelija
Erika Hast, HR-asiantuntija, Teatteriohjaaja FM

JULKAISU: MASSAREKRYTOINTI –
INHIMILLISIÄ VOIMAVAROJA JA
VOLYYMIA
Massarekrytoinnissa sananmukaisesti rekrytoidaan suurella volyymilla. Yrityksellä on tarve löytää kerralla suuri joukko mahdollisimman hyvin avoimiin tehtäviin sopivia hakijoita ja hakijoiden joukosta seuloa suuri joukko
palkattavia osaajia. Joskus on löydettävä nopeasti suuri joukko tekijöitä ja massarekrytointi voi olla silloin vastaus. Miten on mahdollista nopeasti seuloa suuri joukko hakijoita, kun paikkoja on paljon ja hakijoita todennäköisesti
vielä enemmän? Vastaukset ovat:
1.

Kokoa rekrytointia varten toimiva hr-tiimi, joka kommunikoi saumattomasti ja ymmärtää selkeästi sen, mitä haetaan

2.

Aikatauluta, aikatauluta ja aikatauluta

3.

Valmistaudu ennakkoon

4.

Hengitä ja keskity

Omat kokemukseni ovat teatterialan sisältä, joten puhun rekrytoinnista nyt tästä näkökulmasta. Taidealalla ja erityisesti teatteri- ja tanssimaailmassa massarekrytoinnit ovat laajalti käytetty tapa löytää nopeasti mahdollisimman
paljon mahdollisimman hyviä näyttelijöitä, laulajia ja tanssijoita tarjolla oleviin rooleihin. Esimerkiksi suuret musikaalit ovat Suomessa ja maailmalla projektiluonteisia ja näyttelijät palkataan projektin ajaksi. Teatterissa
massarekrytoinnista käytetään nimitystä koe-esiintyminen, audition tai casting-tilaisuus. Periaatteessa kyseessä on siis työhaastattelu, mutta perinteisen työhaastattelun lisäksi haastateltavat antavat myös näytteitä omasta
osaamisestaan. Esimerkkini massarekrytoinnista on musikaalimaailmasta. Kesän 2018 musikaali, Grease, roolitettiin massarekrytointitapahtuman avulla. Roolitus tehtiin jo alkusyksystä 2017, vaikka musikaali saa ensi-iltansa vasta
heinäkuussa 2018. Kun täytettävänä on 17 puheroolia ja 15 taustatanssijan ja -laulajan paikkaa ja aikaa rajallisesti, julkaistiin kutsu avoimeen casting-tilaisuuteen jo loppukesästä teatterin omilla sivuilla sekä sosiaalisessa mediassa.
Kun on odotettavissa hakijaryntäys, on kannattavaa pyytää hakijoita ilmoittautumaan ennakkoon ja myös lähettämään ansioluettelonsa etukäteen. Hakijoita ilmoittautui määräaikaan mennessä lopulta noin 70.

Rekrytiimin muodostivat musikaalin ohjaaja, joka toimi myös tiimin johtajana, musikaalin koreografi, kapellimestari sekä pianisti ja musikaalin puvustaja. Casting-tilaisuuteen oli varattu koulurakennuksen kaksi kerrosta
liikuntasaleineen ja musiikkiluokkineen. Valitsijatiimi kokoontui koululla tuntia ennen ja kertasi suunnitelman. Ohjaaja ja koreografi valtaisivat liikuntasalin, kapellimestari ja pianisti musiikkiluokan ja puvustaja vuorottelisi
molemmissa.
Itse koe-esiintyminen eli työhaastattelu oli kolmeosainen ja suoritettiin 10 hengen ryhmissä:
1.

Koreografiaosuus

2.

Näyttelijäntyö

3.

Laulu: yksilö ja stemma

Jakamalla ihmiset ryhmiin ja kuljettamalla heidät kolmen vaativan osuuden läpi, varmistettiin, että kaikki saavat näyttää taitonsa ja osaamisensa. 70 ihmisen osaamisen seulominen 8 tunnin aikana on vaativa työ kenelle tahansa ja
rekrytoijan on pakko olla armollinen itselleen: kaikkia ei voi muistaa. Vaikka esimerkkini on teatterimaailmasta, voi kaavaa soveltaa muillekin aloille. Tärkeintä on suunnitella hyvin, luottaa omaan tiimiinsä, valmistautua hyvin ja
sen jälkeen vielä paremmin sekä antaa hakijoille mahdollisuus näyttää osaamisensa.
Erika Hast
Teatteriohjaaja FM
HR-asiantuntija

OPINNOT TAMPEREEN
YLIOPISTOSSA
•
•
•
•
•
•

Ohjaajan taide
Puhetekniikka
Mediakulttuuri
Historia
Taidehistoria
Filosofia

•
•
•
•

Proseminaaritutkielma
Seminaaritutkielma
Pro Gradu –tutkimus
Taiteellinen lopputyö

Kuva: Canth-Hast: Anna Liisa, Jyväskylän Huoneteatteri, syksy 2016

SEMINAARIT, KURSSIT JA OPISKELU
ULKOMAILLA
• 2018 Virtuaalitodellisuutta ja
etäläsnäoloa. Digitalisaatio ja
kulttuuripalvelut. Humak&Aalto Yliopisto
• 2018 Klovneria I ja II (Kouluttajana Saija
Jäntti)
• 2004 NYU New York University Marvin
Carlssonin seminaari (1 viikko)
• 2005 National and Kapodistrian
University of Athens
• Seminaarimatka yhteistyössä Trinity
Collegen kanssa (1 viikko)

• TeMe:n seminaarit teatterikesässä
vuosina 2008-2018
Kuva näytelmästä Sarasvatin hiekkaa, syksy 2017, Jyväskylän
Huoneteatteri

TYÖKOKEMUS
•

OHJAAJA-OPETTAJA 2019-2020
•
•
•
•

•

OHJAAJANA (freelancer) 2009•
•
•
•
•

•

Venla Koon salaisuus
Valkoinen kani
Viirun ja Pesosen kesä
Näkymätön mummo

HALLINNOLLINEN KOKEMUS
•

•

Jyväskylän Huoneteatteri
Ad Astra Teatteri
Teatteri Kulissi
Jyväskylän Ylioppilasteatteri
Ammattiteatteriosuuskunta TOITOITOI 2019-

KÄSIKIRJOITTAJANA
•
•
•
•

•

Suomalainen Musiikkikampus, Jyväskylän ammattikorkeakoulu: Sweet Charity- Broadwaymusikaalin harjoituttaminen ja ohjaaminen
Näyttelijäntyö ja puheilmaisu
Taiteellinen johtaminen
Markkinointisuunnittelu

Johtamisen ja henkilöstöhallinnon työharjoittelu Tampereen Teatterissa keväällä 2019

OHJAAJAN ASSISTENTTINA 2007- 2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGINTEATTERISSA

OPETTAJANA
AMMATTIKORKEAKOULUSSA 2019-2020
Sweet Charity- musikaali
Näyttelijäntyö
Puheilmaisu
Digitaalinen markkinointi
Digitaalinen sisällöntuotanto
Koreografia (3 joukkokouhtausta
tansseineen)
• Aikataulutus
• Taiteellisen työryhmän johtaminen
• Kuva: Sampo Vuori
•
•
•
•
•
•

OHJAAJANA
•

2013 – Shaffer: Amadeus

•

2020 - Baffie - Toc Toc

•

2012 – Lindgren: Vaahteramäen Eemeli

•

2020 – Parvela: Maukka, Väykkä ja syntymäpäivä

•

2011 – Beckett: Huomenna hän tulee

•

Kunnas – Koiramäen Suomen historia

•

2010 – Hast: Venla Koon salaisuus (käsikirjoitus ja ohjaus)

•

2020 - von Trier: Dogville

•

2010 – Hotakainen: Punahukka

•

2020 – Sweet Charity -musikaali

•

2009 – Tolonen-De Aries-Nuotio: Pikku karhun huimat seikkailut

•

2019 – William Shakespeare: Myrsky

•

2006 – Racine: Faidra

•

2019 – Hast: Viirun ja Pesosen kesä

•

2004 – Hast: Tahdon sulle olla hyvin hellä (revyy)

•

2018 – Klemola-Kivinen: Viettelyksen asuntovaunu

•

2003 – Hast: Huussi

•

2018 – Kanto-Saaristo: Veriruusut

•

2002 – Ylinen: Tarinoita paholaiselle

•

2018 – Grease – musikaali

•

2017 – Isomäki: Sarasvatin hiekkaa

•

2017 – Hast: Valkoinen Kani (käsikirjoitus ja ohjaus)

•

2016 – Canth-Hast: Anna Liisa (sovitus ja ohjaus)

•

2016 – Knutsson: Pekka Töpöhäntä

•

2015 – Firth: Kalenteritytöt

•

2015 – Juutinen: Minä olen Adolf Eichmann

NÄYTTELIJÄNÄ
• Paikkauksia omissa ohjauksissa

• Paikkauksia Jyväskylän
Kaupunginteatterissa:
• Niskavuoren nuori emäntä (ohj.
Anssi Valtonen)
• Reviisori (ohj. Samuli Reunanen)

• Kulttuuriosuuskunta TOITOITOI
• Maukka, Väykkä ja syntymäpäivä
• Maukan rooli kesällä 2020
• Kuva: Hanna-Kaisa Hämäläinen/
Studio Ihmepeili

OHJAAJAN ASSISTENTTINA
• Reino Bragge: Veriveljet- musikaali
• Anna-Maria Klintrup: Aina joku eksyy
• Samuli Reunanen: Reviisori
• Reviisorissa myös Raisa Vattulaisen
paikkaus syksyllä 2010

Kuva: Reviisori, Jyväskylän kaupunginteatteri (YLE YLE Keski-Suomi / Simo

Pitkänen)

VAHVUUDET JOHTAJANA
• Hallinnollinen ja taloudellinen osaaminen
• Projektijohtajana freelancerohjaajan työssä mukana
aina raamipalaverista ja uuden työryhmän
rekrytoinnista purkutilaisuuteen asti.
• Musikaalin massarekrytoinnit avoimen castingtilaisuuden avulla.
• Ongelmatilanteiden hyvä hallinta: irtisanomiset,
kehityskeskustelut, nopeat muutostilanteet ja niiden
hallinta.

• Hyvät ryhmätyötaidot ja sosiaalinen älykkyys.
Tunneäly, vastuullisuus ja päätöksentekokyky.
• Lisäksi taustalla musiikkiopinnot Länsi-Pohjan
musiikkiopistossa pääaineena ensin poikkihuilu ja
myöhemmin klassinen kitara sekä musiikin
teoriaopinnot
Kuva: Grease-musikaali. Teatteri Kulissi/kesä 2018. Kuva Hanna-Kaisa
Hämäläinen/Studio Ihmepeili

DJ
DJ 2001 – 2007 SONEMAR OY / DISCO
DESIGN
• Tullikamarin Klubi, Tampere
• Don’t Tell Mama, Helsinki
• Tampereen YO-talo, Tampere
• 2007 Gay Pride päälava, Helsinki
• 2018-2019 Ravintola Sohwi,
Jyväskylä
• Yhteensä yli 1200 esiintymistä
musiikin alalla.
Kuva Riku Suonio Design

TULEVAISUUS
• Tulevaisuudessa taiteellisen työn lisäksi
kiinnostuksen kohteina

Teatterin hyvä hallinto
Eettinen johtaminen
Taloudellinen ja taiteellinen tasapaino
Henkilöstön hyvinvointi ja
työpaikkojen säilyttäminen ja
luominen
• Yhteistyö oppilaitosten ja yhteisöjen
kanssa
• Yhteistyö teattereiden ja
kulttuurilaitosten kanssa
•
•
•
•

Kuva: Valkoinen Kani. Ad Astra Teatteri/kevät
2017. Kuva Hanna-Kaisa Hämäläinen

SUOSITTELIJAT
• Reino Bragge

• Toimitusjohtaja-Teatterinjohtaja
Tampereen Teatteri Oy
• +35340 552 7271
• reino.bragge@tampereenteatteri.fi

• Raili Kivelä FM

• Puheenjohtaja, Jyväskylän
Huoneteatteri
• Työnantaja vuosina 2009-2018
• p. +35850 357 6924
• raili.kivela@gmail.com

• Anu Kumpulainen FM
•
•
•
•

Puheenjohtaja, Ad Astra Teatteri
Työnantaja vuosina 2009-2018
+35845 673 1725
anukumpu@gmail.com

• Maija Haaranen KTM

• Johtamisen ja henkilöstohallinnon
kärkiopintojen vastuuopettaja
• maija.haaranen@jamk.fi
• +35850 373 6929

SUOSITUKSIA
REINO BRAGGE

SUOSITUKSIA
RAILI KIVELÄ
Erika Hast (130779-0268) on ohjannut Jyväskylän Huoneteatterissa seitsemän näytelmää
(Punahukka, BUG, Amadeus, Kalenteritytöt, Anna Liisa, Sarasvatin hiekkaa, Veriruusut) ajalla
2010–2018.
Ohjaajan tehtäviin Huoneteatterissa liittyy työryhmän johtaminen myös käytännön asioissa,
erityisesti ryhmädynamiikasta huolehtiminen, sekä projektin budjetin suunnittelu (yhdessä
johtokunnan) ja seuranta (yhdessä tuottajan) kanssa. Kunnianhimoisena ja hyvämaineisena
harrastajateatterina Jyväskylän Huoneteatteri edellyttää ammattiohjaajilta aina myös
työryhmän kouluttamista sekä markkinoinnin suunnitteluun osallistumista.

Erika Hastin ohjaukset ovat olleet arvostelumenestyksiä, jotka myös yleisö on löytänyt. Usein
täyttöprosentti on lähennellyt 100 %:ia. Ohjaustoiminnassaan Erika Hast on taiteellisen
näkemyksen lisäksi osoittanut yhteistyökykyä, erinomaista ryhmän motivointitaitoa sekä kykyä
laatia realistinen budjetti ja pysyä siinä. Konfliktitilanteissa hän on asiallisesti tuonut asian esille
ja soviteltavaksi, mikä on hyvän lähiesimiehen merkki. Myös aikataulun laatimisessa ja
noudattamisessa Erika Hast on osoittanut hyvää prosessin hallintaa.
Raili Kivelä
Jyväskylän Huoneteatteri ry:n pj.

SUOSITUKSIA
MAIJA AUREA HAARANEN
“Erika has been my student in HR-Specialist
studies, as well as in many of my Leadership
courses.
Erika is a true Professional, and she never stops
developing herself. Her passion and commitment
is admirable; hard work leads to Goals. Erika is
also concerned about others well-being and
always willing to help.
I am glad to recommend Erika in the areas of
Leadership, HR and Workplace Development.
She is a highly skilled and experienced Theatre
Director, too!”
Maija Aurea Haaranen, 2018
Kuva: Canth-Hast: Anna Liisa. Jyväskylän Huoneteatteri 2016. Kuva
Hanna-Kaisa Hämäläinen

CONTACT INFO
• Erika Hast
• p.+35845 860 5813
• erika.hast@gmail.com
• https://www.linkedin.co
m/in/teatteriohjaajaerika-hast/
Kuva: Juutinen-Hast: Minä olen Adolf Eichmann. As Astra
Teatteri/2015. Kuva Hanna-Kaisa Hämäläinen

