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KOULUTUS
Ylioppilas 1981
Taidemaalari 1986 Kankaanpään taidekoulu
Silkkipainotekniikan koulutus, silkkipainaja, 1996 NORD- koulutus Ruotsi
Media-assistentti, verkkoviestintä ja multimedia, 1998 Satakunnan käsi ja
taideteollisuusoppilaitos
Kuvataiteilija AMK- Viestintä ja kuvataideala- Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun kulttuurialan
koulutusyksikkö, 2001
Oulusoft Ay:n SOFTPRO 8 – mikrotukihenkilökoulutus / ohjelmistosuunnittelijoiden
valmennuskoulutus 2000–2002
Ammatillinen opettajankoulutus, Jyväskylän Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003
Lahden muotoiluinstituutti 2004–05, graafinen suunnittelu, kursseja
Lapin yliopisto, taiteiden tiedekunta, Kuvataidekasvatuksen maisterikoulutus 2005-
Umeån yliopisto 2006-07, vaihto-opiskelu

TYÖKOKEMUS
Visualisti
Freelancer – Visualisti, www.anssi.org/visuaalinen-suunnittelu/
Useita toimeksiantoja: Internet-sivustoja, painotuotteita(käyntikortit, logot, julisteet,
taittotyöt), kuvituksia, käyttöliittymägrafiikkaa, multimediaa ym. visuaalisia projekteja
vuodesta1998
Toimeksiantoja mm.
o Graafinen suunnittelija ja käyttöliittymägraafikko, alihankkija, Celesta
mBusiness Oy / CCC, 2001–2003

http://www.anssi.org/visuaalinen-suunnittelu/index.html


o Graafinen suunnittelu, multimedia, alihankkija, Kärsämäen kehityskeskus,
Suomen elämäntarina-akatemia, 2002–03
o Oulun läänin taidetoimikunta, toimeksiantoja 2002–2004
o Oulun sisäilmatutkimus Oy 2005–06
o UusiTeatteri, Tukholma. Suomen Taivas - Eskilstuna teater, lavastus ja
graafinen ilme 2007
o Uumala-yhdistys, Uumaja, www-sivut ja graafinen ilme 2007
Graafinen suunnittelija, Pohjoinen elokuva ja mediakeskus POEM, Oulu 1999–2000.
Graafinen suunnittelija, Lapin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta, ArctiChildren, 2008
Graafinen suunnittelija, Rovaniemen kaupunki 2009
Kuvataideopettaja 1986–
Kiiminkijoen opisto (Haukiputaan työväenopisto) 1986–90, 1998–2003, 2009–10
Piirustuksen ja maalauksen tuntiopettaja: peruskoulutus ja jatkokoulutus, kuvataiteen
osuus lasten kokonaisilmaisussa
Iin ja Yli-Iin kansalaisopisto 2000–03
Oulun lasten ja nuorten taidekoulu 1988–89
6-7-vuotiaiden kuvataideryhmä
Kuvataideleirejä ja lyhytkursseja 1987–90
Oulun kansalaisopisto, Haukiputaan kunta, Haukiputaan työväenopisto, Pohjolan opisto,
Oulun työväenopisto
Länsi-Lapin ammattioppilaitos 1994–95
Päätoiminen tuntiopettaja viestintä ja kuvataidealan koulutusyksikössä, opetusaineina
piirustus, maalaus, kuvasommittelu, kuvanveisto, luokanvalvoja
Päätoiminen kuvataideopettaja Yli-Iin keskuskoulu
loka – joulukuu 2000, sijaisuus
Limingan taidekoulu, sijaisuuksia 2000–03
Media-alan päätoiminen tuntiopettaja, Piippolan käsi- ja taideteollisuusoppilaitos 2003–05
Lapin yliopisto, elävän mallin piirustusillat, kevät 2006
Mainospiirtäjä 1981–83 Mainostoimisto Mediamix, Oulu
Lehti-ilmoitusten, esitteiden ja julisteiden laatimista ja osallistunut mainoskampanjoiden
suunnitteluun
Museoapulainen 1991 Pohjois-Karjalan museo, Joensuu
Näyttelyiden pystytys- ja purkutyöt, näyttelyiden suunnittelu, graafinen suunnittelu
Kuvataiteilija 1985- http://www.anssi.org/hanhela-art/

Useita yksityisnäyttelyitä ja yhteisnäyttelyitä Suomessa ja ulkomailla
Välineet ja tekotavat mm: maalaus, piirustus, grafiikka, video, installaatio
Jäsenyydet; Suomen taidemaalariliitto, Lapin taiteilijaseura, Oulun taiteilijaseura
KIELITAITO
Englanti ja ruotsi hyvä
Saksa välttävä. Vähän venäjää
LUOTTAMUSTEHTÄVÄT
Jokikylän / Taipaleenkylän kylätoimikunta (Haukipudas), puheenjohtaja 1986–87
Kyläjuhlien, hiihtokilpailujen, teatteriesitysten yms. tapahtumien järjestäminen
Kemin kuvataiteilijat, puheenjohtaja 1994–96

http://www.anssi.org/hanhela-art/


Vastuu yhdistyksen näyttely- ja kurssitoiminnasta, hallinto
Lapin taiteilijaseura, hallituksen jäsen 1994–95
Oulun taiteilijaseura, varapuheenjohtaja 2000–2002
HARRASTUKSET
Lukeminen, uinti


