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KOM-teatterin Rikkaruoho on rehevä tragikomedia Jörn Donnerin hylätystä pojasta 
Mammutin varjossa 
KOM-teatterin kevään 2023 ensi-ilta on Laura Mattilan ohjaama ja dramatisoima Rikkaruoho. 
Esitys perustuu Otto Gabrielssonin romaaniin Rikkaruoho: Viimeinen kirje isälle, jonka Mattila 
sovittaa näyttämölle. 
 
”Joskus minusta tuntuu, että olen koira, joka on saanut kirppuja jonnekin, jotka ärsyttävät 
minua”, Jörn Donner 
 
Rikkaruoho on tämän kirpun puheenvuoro, hylätyn mammutinpoikasen piipitystä pimeydestä, 
suurmiesten selkien takaa. 
 
Otto Gabrielssonin vuonna 2020 ilmestynyt kirja Rikkaruoho: Viimeinen kirje isälle kertoo katkeran 
totuuden lähisuhteesta, jota ei koskaan ollut. Vuonna 1981 Tukholmassa syntynyt Gabrielsson sai 
äitinsä sukunimen. Henkilötietoihin ei merkitty isästä mitään, sillä vastasyntyneen lapsen isä oli 
tahollaan naimisissa, äiti ei. Isän nimi oli Jörn Donner. 
 
Rikkaruohon ohjaava Laura Mattila (s. 1990) on turkulaissyntyinen nuoren polven teatteriohjaaja, 
joka tunnetaan omaan olohuoneeseen autotalliprojektina valmistuneesta teoksesta Full Pull, 
Woyzeck!. Tractor pullingista, Büchnerin klassikosta ja maskuliinisesta maailmasta ammentanut 
monologi sai esityskauden Teatteri Jurkkaan ja kiersi Suomea yli viisi vuotta. Viime aikoina Mattila 
on ohjannut teatteriesityksen Virossa, kirjoittanut kolumneja ja ohjannut kuunnelmia YLE:n 
radioteatterille. 
 
”Millaista jälkeä tulee, kun hylätty poika päättää lainata kansakunnan provokaattorina tunnetun 
isänsä kirjallista otetta ja kirjoittaa armottoman, julkisen jäähyväiskirjeen kaikkien suomalaisten 
tuntemalle isälleen? Yllättävää kyllä, siitä syntyy kipeän lisäksi kammottavan hauskaa teatteria, joka 
nauraa kirpeästi sille, miten pieniä ihmisiä me kaikki tahoillamme olemme”, Mattila kiteyttää. 
 
Rikkaruohossa poissaolevien isien kanssa varjonyrkkeilee koko KOM-teatterin ensemble Vilma 
Melasniemi, Ella Mettänen, Juho Milonoff, Niko Saarela ja Miiko Toiviainen. 
 
Rikkaruoho saa ensi-iltansa KOM-teatterissa 24.2.2023. 
Lue lisää esityksestä: https://kom-teatteri.fi/ohjelmisto/rikkaruoho/ 
 
Ohjaus Laura Mattila 
Teksti Otto Gabrielsson ja Laura Mattila 
Näyttämöllä Vilma Melasniemi, Ella Mettänen, Juho Milonoff, Niko Saarela ja Miiko Toiviainen 
 
Lavastus Julia Jäntti 
Pukusuunnittelu Mirva Mietala 
Valosuunnittelu Veli-Ville Sivén 
Äänisuunnittelu Jani Rapo 
Maskeeraussuunnittelu Leila Mäkynen 



 
Esitykset KOM-teatterissa 24.2.–13.5.2023 
 
Liput KOM-toimistosta ja Lippu.fi. HUOM! Ennakko-ostajan lipputarjous 29€/31,50€ voimassa 
31.1.2023 saakka. https://kom-teatteri.fi/ohjelmisto/rikkaruoho/ 
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