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ESITTELYVIDEO 

Minä olen Olli "Tolkuton" Kääriäinen! Olen omaperäisen omistautunut esitysteknisen, 

audiovisuaalisten ja kulttuuristen alojen ammattilainen. 

Olen lähtöisin Ylä-Savon metsistä Lapinlahdelta taiteellisesta perheestä. Asun tällä 

hetkellä Outokummussa. 

Intohimoisiin osaamisiini kuuluu mm. äänisuunnittelu / ääniajo, valosuunnittelu / valoajo, 

videotuotanto / videoajo, muut esitysteknikset tehtävät, valokuvaus sekä graafinen 

suunittelu. Olen luova, visuaalisella silmällä ja musikaallinen audiollisella korvalla. Pidän 

esiintymisestä. Minulla on kokemusta myös opettamisesta usean vuoden ajalta. 

Työskentelyssäni yhdistyy sekä taiteellinen että käytännönläheinen työskentelytapa pilke 

silmäkulmassa, tapoja ajatella laatikon ulkopuolelta. Ei liian vakavasti, mutta tosissaan. 

Luovan työn ohella fyysinen työ luonnistuu yhtä lailla. Ollessani lähtöisin taiteilijaperheestä 

ymmärrän taiteellisten/luovien ihmisten ajattelua ja osaan palvella heitä sen mukaisesti 

tukien heidän näkemyksiään ihmisläheisesti asiakaspalvelijan roolissa. Ollessani tekniikan 

ihminen, esiintyjä ja katsoja; ymmärrän esityksen kokonaisuuden useasta näkökulmasta ja 

jokaisen osan tärkeyden.  

Luovan työskentelyni "tavaramerkkejä" on usein ollut omaleimaisuus ja suureellisuus; 

toisin sanoen "tolkuttomuus". Olkoonkin kyse vaikkapa äänisuunittelusta tai vaikkapa 

sinemaattisesta elokuvatrailerista. Pystyn tekemään isoa ja omaperäistä pienilläkin 

resursseilla mitä minulla on käytettävistä; Pienestäkin voi tulla jotain suurta, eikä sen 

tarvitse näennäisesti olla sitä. Show-meininkiä! 

Olen opiskellut mm. esitys- ja teatteritekniikkaa Outokummussa. Vaikka tapahtuma-ala on 

ollut viimeaikoina ahdingossa, se ei estä minua menemästä eteenpäin, olenhan 

olosuhteisiin sopeutuja paineensietäjä. Lisäksi minulla on aiemmin suoritettu 

audiovisuaalinen perustutkinto Iisalmesta. Mutta tekniikka kehittyy ja maailma muuttuu ja 

minun on tärkeä pysyä tekniikan aallonharjalla. Sen takia onkin tärkeää että englannin 

kielen taitoni on erinomainen. Kouluista huolimatta olen pitkälti itseopiskelija ja opinkin 

parhaiten käytännön kautta sekä itsenäisesti että työryhmässä.  

Minut tunnetaan myös metallicoverinikkarina; tunnetuimpana ”Muumimetallit”  

Kohti eeppisyksiä! 

mailto:tolkuton@hotmail.com
http://www.tolkuton.weebly.com/
https://vimeo.com/615417696


 

TYÖKOKEMUS 

 

2014-2019  Pro Kivikoulu Ry, Iisalmi  

  Leiriopettaja / AV-tuottaja 

Kesäisin tapahtuva viikon mittainen taideleiri varhaisnuorille. 

Tehtäväni on opettaa videoitten ja elokuvien teknistä ja taiteellista 

tekemistä ja tuottamista. 

 

2019  Raskasta Joulua / RH-Entertainment Oy, Suomi 

  Lava-apukäsi, valo-operaattori 

Olin mukana Suomen kattavalla kiertueella. Työtehtävinä oli mm. 

lavan rakennus ja seurantaspottivalojen operoiminen. 

 

KOULUTUS 

 

08/2011 – 05/2014 Media-assistentti, Ylä-Savon ammattiopisto – Iisalmi 

  Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto 

  erikoistumiset:  

  video-elokuvatuotanto, äänituotanto, televisiotekniikka 

11/2018 – 06/2021 Mediapalvelujen toteuttaja, Riveria – Outokumpu 

  Esitys –ja teatteritekniikka 

  Live valo- ja äänitekniikka, lavatekniikka, tapahtumatuotanto 

 

 

 

 

 

 

 

 



AUDIOVISUAALISET TUOTANNOT 

2021 Videoteos / tuotanto-editointi: ”Antti Hirviöseppä Kääriäinen – Death line” 

2021 Tanssiproduktio / äänisunnittelu-ajo: ”Oona Pennanen – Kirkas, Maadoittunut, Alkio, ajatus” 

2021 Tanssiproduktio / äänisunnittelu-ajo-videoajo: ”Vilma Mankonen – Uppelus” 

2021 Tanssiproduktio / ääniajo: ”Henna Lehtonen – Vaiko Sittenkin” 

2021 Tanssiproduktio / videoprojektointi: ”Leela Sara La Mela – Sydänmeri” 

2020 Mainosvideo / valot ”Pestuutapahtuma” 

2020 Video / mikitys-äänimiksaus ”Tulkoon joulu” 

2020 Keikkataltiointi / livemonikameraohjaus-kuvaus-editointi ”Studiolive - Taiga quartet” 

2020 Video / livemonikameraohjaus-valot-editointi ”Ole riippumaton” 

2020 Tanssiproduktio / ääni-videoajo ”Bobo kadottaa liikkeensä” 

2020 Promovideo / kuvaus-tuotanto ”Showteknikko – esitys ja teatteritekniikka” 

2020 Musiikki-single / oma tuotanto ”Almighty Escapist - Almightiness” 

2020 Tanssiproduktio / äänisunnittelu-ajo: ”Karoliina Kauhanen – Mulla on...” 

2020 Tanssiproduktio / valosuunittelu-ajo: ”Anniina Dyster – Kolme askelta pohjoiseen” 

2019 Musiikkikonsertti / lavakäsi: Kerubi, Joensuu (useita keikkoja) 

2019 Musiikkikonsertti / livemiksaus: ”Nuorten yö, Kajaani” 

2019 Promovideo / kuvaus-tuotanto: ”Taidenäyttely: Tässä ajassa, Iisalmi” 

2019 Tanssiproduktio / äänisunnittelu-ajo: ”Meriseikkailu” 

2019 Taideperformanssi / AV-tuotanto: ”Saw Shit – Taidekasvatus 3000, Rovaniemi” 

2019 TV-produktio / lavasteavustaja: ”Sorjonen – Fisher King Productions” 

2018 Taideperformanssi / AV-tuotanto: ”Saw Shit – Hirviösepän kirous, Kuopio” 

2018 Keikkataltiointi / monikamera-tuotanto ”Soviet Onion – Live In Tahko” 

2017 Keikkataltiointi / monikamera-tuotanto ”Croowed  – Live In Leppävirta” 

2017 Musiikkivideo / kuvaus-tuotanto ”Viimeiset vieraat – Pieniin palasiin” 

2017 Keikkataltiointi / monikamera-tuotanto ”Mad Crow – Live In Jämsänkoski” 

2017 Taideperformanssi / AV-tuotanto ”Saw Shit – Hirviösepän kahleet, Iisalmi” 

2017 Musiikkialbumi / oma tuotanto ”SorrowSpirit - EP 2017” 

2017 Taustalakana / graafinen suunnittelu ”Pakarokkers” 

2017 Kansitaide / graafinen suunnittelu ”Pakarokkers – Hirvee Fiilis” 

2017 Musiikkialbumi / kosketinsoittimet ”Pakarokkers – Hirvee Fiilis” 

2016 Valokuvaus ”Halavatun Papat – Kaunialan ajo, Helsinki” 

2016 Musiikkivideo / kuvaus-tuotanto ”Halavatun Papat – Rakkauven rahtimies” 

2015 Taideperformanssi / AV-tuotanto ”Saw Shit – Hirviösepän Ylösnousemus, Seinäjoki” 

2014 Musiikkikonsertti / sovitus, kitara ”Muumimetallia – Animecon 2014-2017” 

2014 Monikameratuotanto / ohjaus-striimaus ”Iisalmen kaupunginhallituksen kokous” 

2014 Musiikkivideo / kuvaus ”Halavatun Papat – Poijjaat peräkammarin” 

2013 Muotinäytös / äänisuunnittelu-ajo ”Olvihalli, Iisalmi” 

2014 Teatteri / videoinstertit-videoajo ”Teatteri Norsu – Epätäydellisten naisten paluu” 

2013 Teatteri / videoinstertit-videoajo ”Teatteri Norsu – Epätäydelliset naiset” 

2013 Internet-sivut / digitointi  ”Kuvataiteilija Seppo Kääriäinen” 

2011 Maalausten valokuvaus ”Kuvataiteilija Seppo Kääriäinen” 



 

OHJELMISTOT 

 Microsoft Office 

 Adobe Photoshop, InDesign, Illustrator 

 Vegas Pro, Premier Pro, DaVinci 

 Pro Tools, Mixcraft, Cubase, Reaper 

 ChamSys, GrandMA2, ETC, Capture 

 Yamaha, DiGiCo, Midas, Allen & Heath, Soundcraft, Behringer, Mackie 

 

KIELITAITO 

 Englanti  suullinen – hyvä kirjallinen – erinomainen 

 Ruotsi  suullinen – välttävä kirjallinen – välttävä 

 

PALKINNOT 

Sakustars 2013 (Suomen ammattiin opiskelevien kulttuurikilpailut) 

sähköiset soittimet – kultamitali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINKIT 

https://www.tolkuton.weebly.com/ 

https://www.facebook.com/tolkuton 

http://www.linkedin.com/in/tolkuton 

https://www.instagram.com/tolkuton/ 

https://www.youtube.com/tolkutonta 

https://soundcloud.com/tolkutonproductions 

https://www.tolkuton.weebly.com/
https://www.facebook.com/tolkuton
http://www.linkedin.com/in/tolkuton
https://www.instagram.com/tolkuton/
https://www.youtube.com/tolkutonta
https://soundcloud.com/tolkutonproductions

