
 
 

 
 
Johanna Puhakka on 28-vuotias helsinkiläinen näyttelijä. Hän valmistui maisteriksi 
näyttelijäntyön linjalta Lontoon East 15 Acting Schoolista vuonna 2020. Johanna on 
ollut Rantabaarissa alusta asti Alissan roolissa – roolissa, jota Johanna teki jo 
Salkkareissa vuodesta 2015 alkaen. Lisäksi hänellä on ollut rooleja kesäteatterissa, 
PV Lehtisen Allas-lyhytelokuvassa ja Luokkakokous 3 -elokuvassa. Johanna toivoo, 
että hän pääsisi tulevaisuudessa mukaan kansainvälisiin tuotantoihin. Vapaa-
ajallaan hän tykkää hupsutella somekanavillaan, tasapainoilla joogamatolla ja 
tutkiskella puolitosissaan horoskooppeja. 
 

 
 
Matti Leino on 33-vuotias helsinkiläinen näyttelijä ja hän on ollut Anssin roolissa 
kaikilla Rantabaarin kausilla. Tämä näyttelijäntyön moniottelija on sitten viime 
kuvauskauden ehtinyt olla mukana lukuisissa eri tuotannoissa niin Suomessa kuin 
ulkomaillakin. Hän on ollut erilaisissa rooleissa tekemässä mm. kauhuelokuvaa, 
musikaalia, komediasarjaa ja dekkaria. Vapaa-ajastaan Matti ottaa kaiken ilon irti 
viettämällä aikaa läheistensä kanssa ja urheilemalla monipuolisesti. 

 



 
 
Emilia Jansson 28-vuotias helsinkiläinen näyttelijä. Emilia on juuri valmistunut 
näyttelijätaiteen maisteriksi Helsingin teatterikorkeakoulusta. Hänen hahmonsa 
Krista palaa sarjaan neljännelle kaudelle. Emilialla on kameratyöskentelyn lisäksi 
kokemusta teatterilavoilta ja performanssitaiteesta, ja hän toivoo tulevaisuudessakin 
voivansa työskennellä laajasti alalla. Vapaa-ajallaan Emilia tykkää urheilla ja uusin 
laji-ihastus on nyrkkeily.  
 

 
 
Jaana Joensuu on 36-vuotias helsinkiläinen näyttelijä ja sirkusammattilainen. 
Pohjanmaalta lähtöisin oleva Jaana on mukana Rantabaarissa Suvin roolissa jo 
neljättä kautta. Monipuolista esiintymiskokemusta Jaana on hankkinut niin kameran 
edestä, näyttämöltä kuin sirkuslavoiltakin. Vapaa-ajallaan tämän näyttelijän löytää 
todennäköisimmin vapaalentotunnelista tai hyppäämässä laskuvarjolla. 

 
 



 
 
Hemmo Karja on 28-vuotias Salkkareista ja Rantabaarista tuttu näyttelijä. Janne 
Haukkalan roolissa on vierähtänyt jo yli vuosikymmen. Näyttelijäntyön ohella 
Hemmo on opiskellut kauppatieteitä ja viimeistelee maisteriopintonsa tämän vuoden 
aikana. Vapaa-aika kuluu kavereiden ja kirjojen parissa ja kesällä erityisesti 
pyöräillen. 

 
 

 
 
Anni Grönberg, 23, on Skotlannissa asuva suomalainen näyttelijä. Hän valmistuu 
ensi keväänä näyttelijäntyön kandidaatiksi Edinburghin Napier-yliopistosta. Anni 
kasvoi maaseudulla Vesilahdella ja kävi Tampereella ilmaisutaidon lukion, mutta 
muutti sittemmin Helsinkiin jossa hän nykyisin viettää kesät. Kahden maan välillä 
asumisen lisäksi hän matkustelee vapaa-ajallaan paljon, ja hänen tavoitteenaan 
onkin rakentaa itselleen kansainvälinen elämäntyyli. Annin muihin harrastuksiin 
kuuluu jooga, lumilautailu, retkeily ja musiikki. 
 



 
 
Jaakko Mölsä on 28-vuotias tamperelainen näyttelijä ja muusikko. Jaakko tekee 
Rantabaarissa Villen roolia jo neljättä kautta. Ennen Rantabaaria Jaakko on 
työskennellyt monipuolisesti näyttelijänä, muusikkona ja akrobaattina mm. 
Tampereen Teatterissa. Kuluneen vuoden aikana hänen yhtyeensä Täplä julkaisi 
esikoisalbuminsa ”Sotkuisempi pää”. Vapaa-ajallaan Jaakko on innokas 
ruuanlaittaja ja kaupunkikulttuurin suurkuluttaja. 
 

 
 
Mira Rastas on 31-vuotias näyttelijä. Hän on alun perin Porista mutta asunut nyt 
viisi vuotta Lontoossa. Mira on valmistunut East 15 Acting Schoolista vuonna 2017 
ja on sen jälkeen työskennellyt Rantabaarin lisäksi mm. lyhytelokuvissa, 
nettisarjassa ja kameran takana. Ennen Lontooseen lähtemistä Mira työskenteli viisi 
vuotta Porin Teatterissa freenä. Vapaa-ajallaan hän tykkää lenkkeillä, uida, piirtää ja 
katsella sarjoja sekä kiinnostavia dokumentteja.  
 



 
 
Ville Pidätys on 36-vuotias helsinkiläinen näyttelijä. Muutama vuosi sitten hän päätti 
kokeilla onneaan teatterikoulun pääsykokeissa Kööpenhaminassa ja pääsi kuin 
pääsikin opiskelemaan teatteritaiteen kandidaatin tutkintoa Tanskaan. 
Esiintymiskokemusta on ehtinyt karttua itsenäisistä performanssitaide-projekteista 
aina näytelmiin asti sekä lukuisista musiikkivideoista. Teatteri sekä kameran edessä 
työskentely ovat asioita, joista hänen on vaikea olla unelmoimatta. Tuomaksen 
roolissa Rantabaarissa Ville on jo toista kautta. Aiemmalla urallaan hän on 
työskennellyt Suomen ja Ruotsin jääkiekon pääsarjajoukkueiden lihashuollon 
parissa. Villen vapaa-aikaan kuuluu lukeminen, kirjoittaminen, ihmisluonteiden 
tutkiskelu sekä nykytanssinomainen kehonhallinta. 

 

 
 
Jon-Jon Geitel on 31-vuotias helsinkiläinen näyttelijä ja muusikko. Hän opiskeli 
näyttelijäntaiteen maisteriksi Helsingin teatterikorkeakoulussa. Jon-Jon on tehnyt 
laajasti töitä niin tv:ssä, teatterissa kuin musiikin parissakin. Hän on ollut mukana 
mm. Ratamo-, Kylmä syli- ja Komisario Koskinen -sarjoissa sekä lukuisissa 
musikaaleissa esimerkiksi Helsingin ja Lahden kaupunginteattereissa ja Tampereen 
Työväen Teatterissa. Tänä keväänä Jon-Jon julkaisi esikoisalbuminsa ”Päivä 
kerrallaan” ja hän on mukana myös Roope Salminen & koirat -yhtyeessä. Vapaa-
ajallaan Jon-Jon tykkää mm. urheilla monipuolisesti ja pelata pöytäroolipelejä. 

 



 
 
Joonas Snellman on 30-vuotias helsinkiläinen näyttelijä ja elokuva-alan freelancer. 
Ahvenanmaalta kotoisin oleva Joonas on teatteritaiteen maisteri ja työskennellyt 
mm. Turun ja Seinäjoen kaupunginteattereissa. Hänellä on myös mittavaa 
kokemusta kameran toiselta puolen. Vapaa-ajallaan Joonas on joko purjeveneellä 
tai soittaa saksofonia, tekee puutöitä tai on roller derby -radalla. 

 

 
 
Ingrid Gräsbeck, 25, on monipuolinen näyttelijä, laulaja ja tanssija, joka 
valmistuttuaan teatteritaiteen maisteriksi Royal Conservatoire of Scotlandista on 
työskennellyt sekä näyttämöllä että kameran edessä. Viimeksi hänet nähtiin Arielin 
roolissa Pienessä merenneidossa Helsingin kaupunginteatterissa. Ingrid lähti 15-
vuotiaana ulkomaille opiskelemaan ja on päätynyt Tukholman ja New Yorkin kautta 
asumaan Lontooseen. Ingrid teki Off-Off-Broadway-debyyttinsä musikaalissa Jesus 
Christ Superstar ja muutenkin rooleja on kertynyt enemmän teatterin puolelta. Viime 
vuonna Ingrid esiintyi palkitun lyhytelokuvan The Odd One Out naispääroolissa. 
Vapaa-ajallaan Ingrid miekkailee, joogaa, somettaa ja treenaa työvälinettään eli 
lauluääntään. 

 



 
 
Taneli Läykki on 29-vuotias näyttelijä-muusikko. Ikaalisista kotoisin oleva, nykyisin 
Helsingissä asuva Taneli on esiintynyt lukuisilla teatterilavoilla, mm. Pikku prinssin 
roolissa sekä Hevisaurus- ja Haloo Helsinki -musikaaleissa. Musiikkipuolella hän on 
tehnyt monipuolisesti keikkoja ja kirjoittanut biisejä niin itselleen kuin muillekin. 
Rantabaari on Tanelille ensimmäinen varsinainen tv-draamarooli, ja hän odottaa 
kovasti pääsevänsä paiskimaan töitä. Italiaakin taitavan ja voltteja tekevän Tanelin 
löytää useimmiten vapaa-ajallaan kiipeilemästä kallionseinämillä, boulderoimasta tai 
puistosta kitara kädessä. 

 

 
 
Tatu Arminen on 23-vuotias tamperelainen. Hänellä on aina ollut piilevä intohimo 
näyttelemiseen ja musiikkiin. Vuosi sitten hän päätti tosissaan lähteä tavoittelemaan 
esiintyjän uraa. Tatulla on kokemusta mainostuotannoista mallina ja 
mainoskasvona. Rantabaarissa Tatu tekee ensimmäisen varsinaisen 
draamaroolinsa ja odottaa kesän haasteita innolla. Työn ulkopuolella Tatu tykkää 
hyvästä ruuasta, pitkistä keskusteluista ja kivoista paikoista. 

 



 
 
Anna Tavaila on 25-vuotias helsinkiläinen Meisner-tekniikkaan erikoistunut 
näyttelijä. Hän valmistui ammattiin Leedsin yliopistosta vuonna 2019. Anna on 
asunut Leedsin lisäksi myös Yhdysvalloissa ennen opintojaan. Hän tiesi jo pienenä 
haluavansa näyttelijäksi ja on tehnyt monipuolisesti 14-vuotiaasta asti mainoksia, 
teatterirooleja sekä myös töitä kameran takana. Vapaa-ajallaan Anna urheilee ja 
viettää paljon aikaa läheisten ihmisten kanssa. Kahvi ja sotahistorialliset leffat ovat 
erittäin lähellä sydäntä.  

 

 
 
Samuel Glassar on 26-vuotias helsinkiläistynyt näyttelijä. Hän muutti 
pääkaupunkiseudulle neljä vuotta sitten, mutta on alun perin kotoisin Vaasasta. 
Samuelilla on mittava yrittäjätausta ja hän on kerännyt pitkän kokemuksen 
markkinoinnin ja myynnin parissa. Lisäksi hän on aiemmin muun muassa tuottanut 
verkkokursseja ja työskennellyt ahkerasti kameran toisella puolella. Palo 
esiintymiseen on ollut koko ajan olemassa, ja sitä vahvistivat kokemukset Vaasan 
ylioppilasteatterista ja Helsingin Kellariteatterista. Töiden ulkopuolella Samuel tekee 
parhaansa keskittyäkseen chillaamiseen. 

 



 
 
Yasmin Ahsanullah on 27-vuotias tamperelainen näyttelijä. Hän on valmistunut 
Lontoon East 15 Acting Schoolista vuonna 2016. Lontoossa vierähti kuusi vuotta, 
minkä jälkeen Yasmin muutti takaisin Suomeen. Hän on tehnyt monenlaisia erilaisia 
teatteri- ja tv-rooleja, mm. Rahti-sarjassa. Lisäksi hän on tuttu legendaarisesta Pikku 
Kakkosesta, jossa hän on työskennellyt hyvän tovin juontajana ja käsikirjoittajana. 
Vapaa-ajallaan Yasmin tykkää joogasta ja lenkkeilystä. 
 

 
 
Hennariikka Laaksola on 36-vuotias helsinkiläinen näyttelijä. Hennariikka on 
opiskellut näyttelemistä mm. Tarton yliopistossa, näytellyt useissa elokuvissa ja tv-
sarjoissa, parhaillaan mm. Maikkarin Kansan Vihollisessa. Hennariikka opiskelee 
myös mediantuotannon maisteriohjelmassa tällä hetkellä ja suunnittelee 
valmistuvansa ensi syksynä. Vapaa-ajallaan Hennariikka tykkää joogata, lukea, ja 
höpötellä omia juttujaan podcastissaan ystäviensä kanssa. 
 



 
 
Karo Lauronen on 46-vuotias helsinkiläinen näyttelijä. Pohjoisen juuret omaava 
Karo on työskennellyt pääasiassa teatterilavoilla eri puolilla Suomea, esim. 
Rovaniemen ja Imatran kaupunginteattereissa. Hän on myös perustanut useita 
teatteriryhmiä ja vetää Puotilan kesäteatteria. Karo on kahden lapsen isä ja kotona 
on myös koira. Kunnon lumiset talvet vetävät pois Helsingistä lumilautailemaan. 

 


