
IHAN METSÄSSÄ
Iira Halttunen:

Kantaesitys 15.9.2022 Kouvolan Teatterin klubilla
Esityksen kesto n. 1 h 30 min (ei väliaikaa)
Lopussa on aikaa keskustelulle näyttelijöiden kanssa.

Ajatuksia
tyhjyyteen.

 Käsikirjoitus  Iira Halttunen
 Ohjaus, lavastus, puvustus  Seppo Honkonen
 Valosuunnittelu  Mia Jalerva
 Äänisuunnittelu  Kari Mitikka
 Tarpeisto Sirpa Marttila
 Valo- ja ääniajo Jari-Jukka Nippala,   
  Antti Helineva 
 Lavastuksen valmistus Matti Leponiemi, 
  Laura Suokas (taulut)
 Pukujen valmistus Kirsi Niemi
 Naamiointi Satu Linerva
 Lukeva dramaturgi  Taija Helminen

Näytelmä kertoo nykyihmisen suhteesta metsään. 
Tarinan kaupungistunut päähenkilö saa perinnöksi 
metsää ja joutuu puntaroimaan mitä sillä tekisi. 
Hän kuulee lukuisia erilaisia näkökantoja metsään 
ja sen hyödyntämiseen.

Irina Pulkka
Maria Mattsson, 

Luonnonsuojeluliiton harjoittelija, 
Metsänhoitoyhdistyksen avustaja

ja Rouva Mäkinen

Pinja Hahtola
Pilvi Mattson

Jussi Lankoski
Isä, Toimittaja, Pankkivirkailija, 

Luonnonsuojeluliiton työntekijä, 
Tekoäly, Metsänhoitoyhdistys,

Työnjohtaja, Herra Mäkinen
 ja Ylihoitaja

ROOLEISSA
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Kerro mitä pidit esityksestä! Voit antaa meille 
palautetta somessa, aulamme palautelaatikkoon 
tai netissä www.kouvolanteatteri.fi/palaute

@kouvolanteatteri

VIERAILEVIEN TAITEILIJOIDEN ESITTELYT
Käsikirjoittaja IIRA HALTTUNEN valittiin Ihan 
metsässä -näytelmätekstin kirjoittajaksi 
UNO-hankkeen (Uuden Näytelmän Ohjel-
man) kautta. Hän valmistui Taideyliopiston 
Teatterikorkeakoulusta dramaturgiksi 
vuonna 2019. Hän kirjoitti ensimmäisen 
näytelmänsä Ähtäriin jo 14-vuotiaana, ja 
se esitettiin helsinkiläisessä KOM-teatte-
rissa vuonna 2008. Viime vuosina Halttu-
nen on työskennellyt tuottajana ja drama- 
turgina Ylellä.

Näyttelijä PINJA HAHTOLA on toiminut näyt-
telijänä useissa eri teattereissa ja tv-sar-
joissa. Hahtola kiertää palkitulla monolo-
gilaan Eino Leinon eksät neljättä vuotta 
ympäri Suomea. Suomifilmin salaiset 
kansiot -näytelmä, jossa hänellä oli useita 
rooleja, valittiin tänä kesänä Kajaanin runo- 
viikoille ja Tampereen Teatterikesään.

JUSSI LANKOSKI on näyttelijä, runonlausuja  
ja stand up -koomikko, joka on viime 
vuosina näytellyt mm. Lappeenrannan ja  
Kotkan kaupunginteattereissa. Helmikuussa 
2022 hän valmisti yhdessä Valtteri Halisevan 
kanssa Lampaansyöjät-esityksen Turun 
kaupunginteatteriin. Lankoski tekee myös 
juonto- ja stand up -keikkoja, lisäksi hän 
on valmistanut useita lausuntateoksia. 
Hän voitti Vuoden nuori lausuja -kilpailun 
vuonna 2016.

IRINA PULKKA on näyttelijä, joka on vieraillut 
useissa teattereissa ja vapaan kentän pro-
duktioissa sekä ollut perustamassa vapaita 
teatteriryhmiä, mm. Pyöveli-ryhmän. Hän 
tekee myös kiertäviä ravintolateatteriesi-
tyksiä, katuteatteria, nukketeatteria sekä 
erilaisia performansseja. Teatterityön lisäksi 
Pulkka on esiintynyt useissa tv- ja elokuva- 
tuotannoissa sekä radiokuunnelmissa kuten 
Jukka Lindströmin sivuhistoria, Mehiläis-
kesä ja Eden.

Esityksen kuvaaminen 
ja taltiointi on kielletty.

Kuvia saa ottaa 
loppukiitoksista.

Esitys on osa juhlaa Kymenlaakson ihme 
– Metsäteollisuutta 150 vuotta.


