Suomen ehkä tunnetuin Dragshow-esiintyjä aloitti uransa 18-vuotiaana esiintymällä Vaasassa
Ravintola Centumissa vuonna 1979. Dragshown ollessa vielä uutta ja tuntematonta Suomessa,
Mega-Paula aloitteli esiintymisiä rauhallisesta mutta varmasti ja 80-luvun puolivälissä tulikin
ensimmäinen suuren suosion aalto Tampereella asuessaan.
Useat hurmaavat hahmot ihastuttivat yleisöä, mutta Paula Koivuniemen -hahmo saavutti heti
suurimman suosion Mega-Paulan showssa ja parhaimmat palat yleisö on kokenut silloin, kun Paula
itse on tullut useaan kertaan lavalle Mega-Paulan rinnalle “esiintymään”. Paula on jopa
nauhoittanut studiossa live-spiikkejään Mega-Paulan show:n. Vuoteen 1989 saakka hän esiintyi
Tampereella sekä kiersi ahkerasti ympäri Suomea aina pikku pubeista Suomen suurimpiin
hotelleihin.
Asuttuaan muutaman vuoden Espanjassa sekä Kreikassa Mega-Paula palasi 90-luvun puolivälissä
Suomeen, Helsinkiin ja jatkoi aiempaa upeaa uraansa. Dragshow oli nyt tunnetumpaa Suomessa ja
Mega-Paulan suosio kasvoi huimasti kiertäessään jälleen ahkerasti Suomea ristiin rastiin.
2000-luku toi Mega-Paulalle uusia haasteita ja timanttisia työtilaisuuksia, mm:
- Suomen Drag-kilpailujen järjestäminen sekä juontaminen, saavuttaen suure suosion yleisön, VIP vieraiden, artistien sekä median suhteen Suomessa sekä Ruotsissa.
- Lastenklinikoiden Kummit Ry kutsuivat mukaan toimintaansa ja Mega-Paula onkin ollut mukana
useissa kummien hyväntekeväisyystilaisuuksissa.
- Mega-Paula sai upeat sponsorisopimuset: Joe Blasco-kosmetiikka sekä SilmäSet –optikko
Helsingin Ympyrätalossa.
-Roolit ”Tango Kabaree” sekä ”FC Venus” –elokuvissa.
- Eurovision Laulukilpailuissa Helsinigissä 2007 Mega-Paula toimi emäntänä koko viikon VIP /
Clubilloissa sekä ESC 2007 finaalin VIP After Party:ssa.
- Mega-Paula esiintyi useiden isojen firmojen asiakastilaisuuksissa mm: Nokia, Nordea, Viking Line,
Tallink Silja, Veikkaus, Fennia, Aller sekä HOK-Elanto.
- New York kutsui Mega-Paulaa lokakuussa 2008 ja hän esiintyi kuuluisan Sherry Vinen showssa
Bar Barracudassa.
Tämä esiintyminen johdatti Mega-Paulan Las Vegasiin helmikuussa 2009, jossa hän
esiintyi Club Kráve:ssa, Las Vegas Bulevardilla.
Myös media alkoi kiinnostua Mega-Paulasta ja hän onkin usein VIP-juhlien vieraana ja paparazzien
kuvien kohteena. Myös esiintymiset monissa TV- sekä Radio-ohjelmissa pitävät Mega-Paulaa
kiireisenä.
Keskiviikkona 18.11.2009 Mega-Paula juhli 30v. taiteilijajuhlaansa Drag-esiintyjänä Club Virgin
Oilissa Helsingissä ja vierailevina artisteina nähtiin Suomen kirkkainta tähtikaartia sekä
kansainväliset tähdet USA:sta Sherry Vine sekä Dorothy Bishop.

Ehkä upeimpana tunnustuksena urastaan Mega-Paula sai Paula Koivuniemeltä sekä Edel –levyyhtiön Ilkka Vainiolta, kultalevyn Paulan Timantti -albumista, minkä kultaista laattaa koristaa
teksti: “Onnea Timanttinen Taiteilija Mega-Paula, 30 vuotta hiottua taidetta”.
Vuonna 2012 Mega-Paulalla alkoivat esiintymiset Turkissa Alanyassa, Kreikassa Rodoksella sekä
Espanjassa Playa del Inglesissä kaksi kertaa vuodessa suomalaisyleisölle.
2013 Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimisto lähetti Mega-Paulan tekemään Helsingin
matkailumarkkinointia Ruotsiin Stockholm Pride 2013 –viikolle. mm. viikon pääjuhlassa Pride
Puistossa Mega-Paula piti ”Tervetuloa Helsinkiin” -puheen n. 15 000 iloiselle juhlijalle, på svenska.
Myös Tukholman QX Gay Gaalassa Mega-Paula on ollut mukana useana vuonna ja päässyt
kuvattavaksi lehdistölle punaisella matolla.
Islanti ja Reykjavik Pride –viikko kutsui Mega-Paulan tapahtumaansa 2017 ja edusti siellä Helsinkiä
useassa tapahtumassa, mm Pride viikon avajaisjuhlassa, missä oli mukana myös Islannin
valtionjohtoa.
2017 Mega-Paula aloitti yhteistyön Westerback sekä Kultajousi –liikkeiden kanssa, emännöiden
Onnenpyörä –tapahtumia ympäri Suomea.
Vuoden vaihteessa 2017-2018 Mega-Paula lennätettiin yksityiskeikalle Thaimaaseen Pattayalle
suomalaismiljonäärin 60v. syntymäpäiväjuhliin.
2019 tuokin tullessaan Mega-Paulalle 40v taiteilijajuhlavuoden, katsotaan millaiset juhlat silloin
vietetään…

