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Kansallisteatterin Suurelle näyttämölle Laura Ruohosen ja Anna-Mari Kähärän 
koko perheen runomusikaali Tippukivitapaus  

- Kansallisteatterissa komea kotimaisten uutuuksien loppusyksy 

 

Tippukivitapaus jatkaa palkittujen Yökyöpelit ja Allakka pullakka -runokuvakirjojen ja tv-sarjan 
anarkistisessa nonsense-hengessä.  Laura Ruohosen verbaalinen ilottelu, Erika Kallasmaan hykerryttävät 
hahmot ja Anna-Mari Kähärän musiikki luovat syksyn lastenteatteritapauksen. Kantaesitys on Suurella 
näyttämöllä 22. marraskuuta. Marras-joulukuun lipunmyynti käynnistyy huomenna torstaina 4. 
toukokuuta. 

Hervoton hanuri sinkoaa Seija Soijan seikkailuun, Mahtimummeli päätäi Väätäinen saa elämänsä 
ensimmäisen agenttitehtävän, Papu ja ujo Hujoppi löytävät maailman parhaan piilopaikan, diktaattori 
Diktaatta ja käryävä Rämeämmä panevat hösseliksi, Raakalainen Karmu Gurmee laatii ruokalistan ja 
tulivuori itkee.  Lopuksi vietetään unohtumattomat juhlat! 
 
Tippukivitapauksen keskeisissä rooleissa nähdään Vuokko Hovatta, Jani Karvinen ja Seela Sella, muissa 
rooleissa ovat Markku Haussila, Katja Kortström, Markku Maalismaa, Pihla Maalismaa, Sari Puumalainen, 
Marja Salo sekä virtuaalisesti Martti Suosalo. Laura Ruohonen ohjaa teoksen, ja livebändi soittaa läpi 
esityksen. 
 
Mari Rantasilan alkuperäisideaan pohjaava Masennuskomedia on tiukasti ajassa oleva teatteriesitys 
työelämästä burnout- ja masennuspotilaiden luvatussa maassa. Inhimillinen komedia kuvaa 
kilpailuyhteiskunnan muottiin itsensä pakottavan ihmisen rimpuilua, kontrollintarvetta ja itsepetosta 
hillittömän hauskasti, oivaltavasti ja suurella sydämellä. Masennuskomedian ovat kirjoittaneet ohjaaja Mari 
Rantasilan alkuperäisidean pohjalta käsikirjoittaja Kirsikka Saari ja käsikirjoittaja-ohjaaja Jenni Toivoniemi. 
Saaren käsikirjoittama menestyskomedia Pitääkö mun kaikki hoitaa? oli Oscar-ehdokkaana vuonna 2014. 
Masennuskomedian pääroolissa taituroi Pirjo Luoma-aho, ja muissa rooleissa ovat Arttu Kapulainen, Maria 
Kuusiluoma, Antti Pääkkönen, Paula Siimes, Tuomas Uusitalo ja Pietu Wikström. Kantaesityksensä 
Masennuskomedia saa Pienellä näyttämöllä 29. marraskuuta. 

Okko Leon Kansallisteatterille kirjoittama uutuusnäytelmä Pimeä huone on ajatuksia synnyttävä draama 
valokuvauksesta, perheestä ja häilyvien identiteettien pelistä – kaltaisuudesta, kateudesta ja kilpailusta. 
Tarkkanäköinen teos katsoo kuvan pimeälle puolelle ja herättää keskustelua taiteen etiikasta. Mikä on 
tekijän vastuu teoksesta? Millä ehdoilla taidetta ollaan valmiita tekemään? Vahvasti visuaalisen 
näyttämöteoksen ohjaa Aleksis Meaney, jonka aiemmat Kansallisteatterin ohjaustyöt Metsäjätti (2013) ja 
Juurihoito (2016) ovat olleet menestysesityksiä. Pimeän huoneen rooleissa nähdään Tero Koponen, Pirjo 
Määttä ja Seppo Pääkkönen, kantaesitys nähdään Willensaunassa marraskuun 15. päivä. 

Kansallisteatterin syyskauden erityispainopisteenä ovat lapsikatsojat. Nukketeatteri Sytkyjen Onnellinen 
prinssi täydentää Kansallisteatterin loppukauden lastenohjelmistoa. Syyskaudella järjestetään 
lisänäytäntöjä myös Hölmöläisistä sekä Puluboin ja Ponin lauluja -konsertti.  
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