
 

Virpi Rautsiala  
näyttelijä, taiteilija, kouluttaja, yrittäjä, taidevaikuttaja 

 
”Tällä kokemuksella aistin maailmaa ja olen 
valmis antamaan sille kaiken tarvittavan, 
jotta se tulee paremmaksi paikaksi meille 
kaikille. Pysähdyn, kuuntelen, hengitän, 
tunnen, ilmaisen. Taide ei kuole koskaan.” 
 
 
    

 

   

Työkokemus mm.
 

 Koulutus 
   

1993 - edelleen 
Taiteilija, näyttelijä  
Kuopion kaupunginteatteri, UIT Uusi Iloinen Teatteri, Kemin kaupunginteatteri, 
Joensuun kaupunginteatteri, Keski-Uudenmaan teatteri, freelancer, tv- ja 
elokuvatöitä, käsikirjoituksia, ohjauksia, sävellystyötä (Näyttelijänä tekemäni 
roolit löytyvät kronologisesta roolilistasta nettisivuiltani.) 

2010 - edelleen 
Suomen Pelastusopisto  
Tuntiopettaja: hätäkeskuspäivystäjien äänenhuolto, vuorovaikutustaidot ja 
haasteellisten asiakkaiden kohtaaminen, tutkinto-opetus ja täydennyskoulutus. 
Sisällönsuunnittelu Pelastusopiston henkilökunnan kanssa. 

2012-2015  
Kommandoryhmän vetäjä, Kuopion kaupunginteatteri 
Soveltavan taiteen alustan koordinointi ja kumppanuudet mm. erityisnuorisotyön, 
koulutoimen, poliisin, lastensuojelun, alueen sairaalakoulujen, eri 
ammattioppilaitosten ja taidelaitosten kanssa.  

LISÄKSI mm.:  

Sparrausta ja valmennusta kilpailuihin, koe-esiintymisiin ja pääsykokeisiin. 
Taidekasvatukseen liittyviä julkaisuja, artikkeleita, raportteja, luentoja. 
Luovuuteen liittyviä työhyvinvointiluentoja ja koulutuspaketteja mm. Kuopion 
yliopistollinen sairaala, Kuopion kaupungin psykososiaalinen työ, Helsingin 
kaupunki nuorisotyö. esimerkkejä: 

2022 SAVONIA Monimuotoinen muusikkous- kokonaisuuden tuntiopettaja 

2017 Koirien Kalevala -oopperaproduktion ohjaus (Suomi 100v. ohjelmistoa) 

2008-2015 Sairaalaklovni Kuopion yliopistollinen sairaala, josta 2 vuotta 
vastuuklovnina 

1998-2000 Kulttuurisuunnittelija ja DraamaStudion toiminnanjohtaja Helsingin 
kaupungin Nuorisoasiainkeskus 

1995-1998 Ilmaisutaidon tuntiopettaja Minna Canthin lukio ja Musiikki-tanssilukio 
(nyk. Lumit) 

 

 
 

  
Green Care LuontoVoimaohjaaja 2021 
Hengitysryhmän ohjaaja 2020 
Jännitysryhmän ohjaaja 2019 
Sairaalaklovni 2008 
 
Teatteritaiteen maisteri TeM 1993  
Tampereen yliopisto 
Ylioppilas, Kallion lukio Helsinki 1989 

 
 

 

Taidot 
 

• Luovuus 
• Läsnäolo 
• Vuorovaikutus 
• Kokonaisuuksien hallinta 
• Ongelmanratkaisu 
• Paineensieto 
• Kuuntelu 
• Improvisaatio 
• Joustavuus  

 



 
KIRJALLISIA TÖITÄ mm.: 

• Tulossa: 2022 uusi teatteriaiheinen haastattelukirja Ntmo-kustannus 
• Pori Dance Company Romukylän kuolleisjuhlat – tanssiteatteriesitys 

käsikirjoitus yhdessä Riku Lehtopolun kanssa perustuen lasten 
sadutukseen, ensi-ilta Porissa 4.5.2019 

• Joulupysäkki 2015 yhteistyö Kuopion kaupunginorkesterin ja – teatterin 
kanssa, Maria -näyttämö 

• Joulupysäkki 2013 yhteistyö Kuopion kaupunginorkesterin kanssa, 
Musiikkikeskus konserttisali, käsikirjoitus työryhmällä Annukka Blomberg, 
Mikko Paananen, Janne Puustinen ja vr 

• Kuopion kaupunginteatterin KOMMANDO  2012-2014, "Vapautta ja 
vastuuta laitosteatterissa" -raportti 2015 

• Pekka Töpöhäntä – näytelmään liittyvä materiaalipaketti Taidekeskus 
Lastun ja kaupunginteatterin yhteistyönä toim. Mervi Eskelinen, Anne 
Karjula, Virpi Rautsiala, 2012. 

• Yleisötyön koordinoinnin pilotointivuosi 2010 Kuopion kaupungille, josta 
julkaisu ”Yleisötyön monet värit” ja dvd 

• Uppo-Nalle ja Rohkea Reeta – yleisötyöprosessi taidekasvattaja Tiina 
Kekäläisen kanssa 2008, Kuopion kaupunginteatteri, josta ”Uppoon 
uppoon uskaltakaa” -raportti. 

• ”Ilmatar ja linnut”- oopperan libretto /. Libretto Hannele Huovin sadun 
mukaan kirjailijan, Soili Perkiön ja Hilkka Hautsalon tilauksesta, 
kantaesitys Sello-salissa Espoossa toukokuussa 2007, Libretto lisättiin 
Kuinka soikaan sininen – opetusmateriaalikansioon (WSOY) 2005. 

• Höpsöt pöksyt – vauvateatteriteos 2005, Kuopion kt 
• Kulttuurikurssin opettajan opas 2001 ja 2003, 2005: ”Kulttuurikurssien 

toteuttaminen pääkaupunkiseudun ulkopuolella”, ”Kulttuurikurssit 
Pohjois-Savossa” ja ”Kulttuurikurssit Suomeen joka niemeen ja 
notkelmaan”, Hkin kulttuuriasiainkeskus, Annantalon Taidekeskus ja Hkin 
Opetusvirasto 

 
VIIMEISIMPIÄ MUSIIKKITÖITÄ mm.: 

• Ottonen ja suuri metsäseikkailu yhteistyössä Kuopion 
kaupunginorkesterin jousikvartetin kanssa 8.-10.10.2021 dramatisointi, 
suunnittelu ja näyttelijäntyö 

• Älä unohda -kollektiivin koronasta johtuva taiteilijoiden mielenilmaus 
musiikin keinoin säv. Markus Petsalo ja san. Virpi Rautsiala 1.5.2021 
mukana useita eri alojen ammattitaiteilijoita. Älä unohda -YouTube 

• Sho Kubotan & Virpi Rautsialan RAKUGO Nozarashi -performanssi 
lyöjälle ja näyttelijälle 7.5.2020 Kuopion kaupunginorkesterin ”Hyvä 
mielen sävelkioski” Korona-ajan striimattu konserttisarja 

 

LUOTTAMUSTOIMIA:  
Pohjois-Savon taidetoimikunnan puheenjohtaja, Valtion esittävien taiteiden 

toimikunnan varapuheenjohtaja, Padel Sawo ry:n perustajajäsen, 
varapuheenjohtaja 2020-2021, MetsäSielu OY:n/ ForestSoul Ltd:n toimitusjohtaja 
2020-> edelleen, Minna Canthin Talo ry:n sisältö- ja tiedotusvaliokunnan jäsen 
2019-> edelleen, Pyörö-Pitkälahden koulun vanhempainyhdistyksen 
varapuheenjohtaja 2018->2021, Poikkitaiteellisen Sadettaja- improvisaatioryhmän 
perustajajäsen 2009-> edelleen, Suomen Kulttuurirahaston kannatusyhdistyksen 
jäsen 2008-> edelleen, Ilmaisuverstas ry:n jäsen, Teoston ja Kopioston jäsen,  
Kuopion kaupunginteatterin opintoyhdistys ry:n puheenjohtaja 2014-2017, Valtion 

näyttämötaidetoimikunnan jäsen 2013 – 2014, Poikkitaiteellisen Sadettaja- 
improvisaatioryhmän perustajajäsen 2009->, ITAK, Itäisen Tanssin Aluekeskuksen, 
Tanssin tuki ry:n jäsen 2008-edelleen, Suomen Näyttelijäliiton jäsen 1991-> 



edelleen 

 
 
TUNNUSTUKSET JA STIPENDIT: 

• Who Cares ry:n kunniajäsen 29.9.2015 -> 
• KOMMANDO-ryhmälle myönnetty tunnustus lujasta yhteistyöstä, 

2013 Itä-Suomen Poliisi 
• Kuopion kaupungin ansiomerkki 20 vuoden työstä teatterissa 
• Vuoden teatterilainen 2010, Kuopion teatterikerho ry:n 

kiertopalkinto 
• Kulttuuriteko – kunniakirja, Kuopion kaupunki 
• Kulttuurijohtaja Pauli Kurkirinteen Kulttuurilapio numero 1 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
                                                foto: timohartikainen 

 

Yhteystiedot : 

Virpi Rautsiala 
rautsialav@gmail.com  

LinkedIn virpi rautsiala 
www.virpirautsiala.fi 

 
 


