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Nukketeatteri on pienten työteliäiden hullujen laji
 
Olemme keksijöitä!
Vuoden aikana olemme kohdanneet monia kiehtovia pulmia. Olemme miettineet, minkälaiset ovat vil-

lasukan silmät, miten mustan saa muutettua silmänräpäyksessä valkoiseksi, kuinka kalat liikkuvat kuivalla 

maalla ja miten purkkapallon saa toisen sisään. Pohdimme vanhenemista, rakkautta, muistin mekaniik-

kaa, omia suurimpia, noloimpia pelkojamme, ja harjoittelimme kymmeniä kertoja oikean käden liikerataa 

antaaksemme juuri sen oikean tunnelman eleeseen. Olemme etsineet ja löytäneet, ja menneet taas uu-

destaan eksyksiin. Miettineet, miten saada aikuiset itkemään puupalikan puolesta tai nauramaan sille, että 

kasa lateksia käyttäytyy rivosti. Hakanneet päitämme seiniin ja keksineet päivittäin pyörää uudelleen....ja 

uudelleen. Me kaikki tähän loputtomaan keksijäntyöhön hurahtaneet ammattilaiset ja harrastajat.

 

Silloin tällöin joku onnistuu. Ja voimme taas riemulla tarjota herkeämättömälle katsojalle oivalluksen iloa 

ja herätteleviä aivonyrjähdyksiä, piristäviä poikkeuksia arkitodellisuuden sääntöihin.

 

Olemme oman tiemme kulkijoita!
Aktiivisen, elävän, sinnikkään ja tasokkaan harrastajanukketeatterikenttämme sekaan rynnii nyt nälkäisi-

nä ja janoisina uusia, koulutettuja ammattilaisia, riemastuttavan rohkeita tekijöitä, visionäärejä. Ala kas-

vaa pikkuisen suuremmaksi. Kenttä ilman rajoja, ilman oletuksia tai odotuksia, kiinnostaa yhä useampaa 

pikku temmeltäjää. Uusille tekemis- ja ajattelutavoille on tilaa, mutta marginaalissa oleminen - valtavirran 

silmissä muukalaisuus - tarjoaa myös erityisen haasteen. On ihanaa olla rajaton, ja saada tehdä mitä vaan. 

On hirvittävää tajuta, kuinka rajatonta on rajattomuus. Etsiä keinoja, kun kaikki on sallittua, mutta vain 

murto-osa niistä toimii.

 

Eikä meistä koskaan, koskaan tule tähtiä!
Minä pidän nukketeatterista. Tunnustan. Rakastan sitä ajatuksen puhtautta, joka ympäröi hiljaista, 

elotonta esiintyjää. Esiintyvä esine, nukke, se on vähemmän kuin esine, se on käyttökelvoton mihinkään 

muuhun kuin esittämään tämän yhden roolin. Se tekee sen nöyrästi, ilveilemättä, täydellisesti. Siitä ei 

koskaan tule supertähteä. Se ei loista koskaan salamavalojen välkkeessä. Eikä se tavoittele mainetta tai 

kunniaa.



 

Kuitenkin katsoja seuraa sitä herkeämättä. Hänellä on vain esityksen verran aikaa tutustua tuohon hah-

moon, nukkeen, kuin ihmiseen, elää hetki sen tarinaa. Esitys loppuu ja esiintyjä astuu kumartamaan. 

Hän oli paikalla koko ajan, auttoi hahmonsa tarinan läpi, teki kaiken mitä näyttämöllä näimme. Silti 

olimme ehtineet unohtaa hänet. Hän kumartaa. Ne joihin äsken tutustuttiin, joiden kanssa matkattiin läpi 

vaikeuksien, ne ovat kadonneet, niitä ei näy, ne odottavat jo seuraavaa esitystä hiljaa, liikkumatta. Tun-

tematon esiintyjä kumartaa jälleen. Kenestäkään ei tullut tähteä. Kenelle sitten yleisön suosionosoitukset 

raikuvat noin äänekkäinä?

 

Ne raikuvat itse teokselle! Vihdoinkin! Kerrankin! Nukketeatteri on esittävän taiteen lajeista juuri se, jossa 

on mahdollista nostaa keskiöön ei esiintyjää vaan itse esitys! Juuri siksi minä rakastan nukketeatteria.

 

Siispä ryömikäämme ulos piiloistamme, me pikkuiset, jo tänään, ihmisten silmien alle. Näkykäämme ja 

pitäkäämme itsestämme melua. Tehkäämme pienestä, yhteisestä alastamme hieman suurempi ja teh-

käämme muiden elämästä pikkuisen mielenkiintoisempaa. Ja tietenkin hassuilla pikkuäänillä, koska ne 

ovat meille kotoisia!

Kauan eläköön tämä pienten työteliäiden hullujen laji!
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