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Kordelinin säätiön apurahoituksella 



Vuonna 2009 turkulainen ”nukketeatterin grand old mama” Kitta Sara vietti                                    

25-vuotistaiteilijajuhlaansa. Brinkkalan talon vinttigalleriassa olleessa Unia ullakolta -näyttelyssä 

oli esillä kymmeniä hänen tekemiään teatterinukkeja (lehtikuvassa osa niistä). 

 

Kitta Sara on valloittanut uransa aikana sekä Turun linnan että tuomiokirkon aikuisille suunnatuilla 

suuren mittakaavan nukketeatteriesityksillä. Hän on perustanut Turkuun kaksi nukketeatteria, tehnyt 

lukuisia lapsille suunnattuja esityksiä ja vieraillut muissakin kaupungeissa sekä luotsannut    

vuodesta 1984 lähtien kymmeniä nuoria sekä nukke- että draamateatterin tekijöiksi. 

 

LÄHTÖKOHTIA NUKKETEATTERIURALLE 

 

Turussa vuonna 1945 syntynyt Kitta (Eeva Kristina) Sara on alun perin kouluttautunut somistajaksi, 

mikä antoi hänelle materiaalintuntemusta ja visuaalista ajattelua. Valmistuttuaan 1960-luvulla 

Turun kauppakoulun somistajakurssilta hän toteutti 20 vuoden aikana erilaisia näyttelyitä, 

visualisointeja ja näyteikkunoita mm. tavaratalo Wiklundilla sekä teki maalauksia, keramiikkaa ja 

veistoksia. Nukketeatterista tuli kuitenkin 1980-luvulla hänen taiteellinen pääsuuntauksensa ja 

ammattinsa, jossa hän on toiminut myös alan kouluttajana yli 25 vuoden ajan. Tämän lisäksi hän on 

kaiken aikaa toiminut monipuolisena kuva- ja tilataiteilijana. 

 

Kitta Sara innostui jo lapsena tekemään ja visualisoimaan tarinoita. Nuorena hän kiinnostui 

teatterista ja ohjasi 1970-luvulta lähtien sekä nuorisolautakunnalle että Turun lapsi- ja 

nuorisoteatterissa projekteja. Työssään Kitta Sara sovelsi nukketeatterin keinoja, joilla hän sai 

vaikeimmatkin nuoret avautumaan ja innostumaan, koska nukketeatteri ”oli yksi maaginen keino, 

jolla voidaan tehdä ihmeitä”. Hän alkoi tehdä tosissaan nukketeatteria sekä lapsille että nuorten 

kanssa ja kiersi myös lastensairaaloissa esiintymässä.  

 

Hän hakeutui alan kursseille 1980-luvun taitteessa ja sai nauttia mm. Kirsti Huuhkan ja Mirjami 

Skarpin opetuksesta sekä Vaasassa pidettyjen nukketeatterikurssien annista. Vuonna 1983            

Kitta Sara pääsi Teatterikoulussa järjestetylle ainutlaatuiselle yhdeksän kuukauden mittaiselle 

nukketeatterin työllisyyskurssille, jonka opettajat olivat alan kotimaista ja kansainvälistä huippua. 

Tätä ennen hän oli jo käynyt Turun kaupunginteatterissa neuvottelemassa nukketeatteriproduktion 

toteuttamisesta. Teatterikorkeakoulun kurssiin sisältyi kaksi harjoittelujaksoa. Elokuussa 1983 hän 

työskenteli Vaasassa Nukketeatteri Peukalopotin produktiossa Romeo ja Julia nukentekijänä ja 

lavastajana Eestin valtion nukketeatterin ohjaaja Rein Lauksin alaisuudessa, joka oli ollut 

Teatterikoulun kurssin opettajana. Häneltä Kitta Sara ammensi vuosien mittaan paljon 

nukketeatterioppia. Toisen harjoittelujakson Kitta Sara suoritti Espoossa tekemällä Nukketeatteri 

Hevosenkengän esitykseen Satu vuotavasta katosta nukkeja ja muuta visualisointia sekä 

organisoimalla teatterille kunnollisen verstaan.  

 

ALAN TULISIELUISEKSI AMMATTILAISEKSI 

 

Kurssin jälkeen Kitta Sara päätti heittäytyä ammattilaiseksi ja perusti vuonna 1984 Turun 

nukketeatterin, jossa hän järjesti myös kursseja yhdessä näyttelijä ja ilmaisukouluttaja Marjaana 

Utriaisen kanssa. Ensimmäinen oma produktio oli Kaarina Helakisan Yhdeksän kultapäistä prinssiä, 

josta tuli heti menestys ja Kitta Sara kiersi sooloesityksellään sekä Turussa että muualla Varsinais-

Suomessa. Turun kaupunginteatteriin hän teki vuonna 1985 Kuninkaantyttären siivet, jonka 

toteuttamisessa olivat mukana talon lavastamon, puvustamon ja valotekniikan ammattilaiset.  

 

 



 
 

Kuninkaantyttären siivet 1985 © Turun kaupunginteatteri 

 

Esitykseen tehtiin yli 20 erikokoista nukkea ja nukettajat (Jussi Laitinen, Jaana Airikka ja Antti 

Korhonen) olivat nuoria koululaisia ja opiskelijoita, jotka olivat mukana Turun nukketeatterissa.  

 

Seuraavina vuosina Turun nukketeatterin ohjelmistossa oli jo useita Kitta Saran tekemiä näytelmiä 

ja esityksiä, joita esittivät sekä nuoret että Marjaana Utriainen.  

 

 
 

Marjaana Utriainen näytelmässä Puu-Q vuonna 1990 © Kitta Saran arkistot 

 

Kitta Sara ohjasi nukketeatteria myös Pieksämäellä toimivalle Pinukke-yhdistykselle sekä teki 

visualisointeja Nukketeatteri Hevosenkengälle ja Turun lapsi- ja nuorisoteatterille. Turun 

kaupunginteatteriin hän esityksen Hukka, Likka ja Pekka (1986). Lisäksi hän kouluttautui edelleen 

mm. Teatterikorkeakoulun täydennyskoulutuskeskuksen lyhytkursseilla ja teki lukuisia 

opintomatkoja eri maihin ja kansainvälisille festivaaleille. Yksi tärkeimmistä kohteista oli  

Tallinnan nukketeatteri, jossa hän näki mm. Rein Agurin sovittamia ja ohjaamia Shakespearen 



klassikkoja, kuten Romeo ja Julia, Myrsky ja Kesäyön uni. Siellä Kitta Sara tutustui Rein Aguriin, 

josta tuli hänen yhteistyökumppaninsa sekä taiteellisesti että koulutuksellisesti. 

 

Turun nukketeatterin kannattajayhdistyksessä oli mukana myös kaupungin päättäjiä ja vuonna 1987 

teatteri sai kurssi- ja esitystilat Brinkkalan talosta Vanhan suurtorin varrelta. Samana vuonna Kitta 

Sara käynnisti suurhankkeen J.J. Wecksellin draamasta Daniel Hjort, jossa oli mukana 12 nuorta 

esiintyjää (Elise Heikkinen, Marko Heinonen, Carita Kihlberg, Harri Leppänen, Sari Läikelä, Heli 

Niiranen, Päivi Pelli, Heikki Sankari, Leena- Maija Särkkä, Tuija Vertainen, Riina Åkerman, Sami 

Luttinen). Esityksen dramatisoi ja ohjasi Rein Agur Tallinnan nukketeatterista.  

 

 
Daniel Hjort 1988 © Kitta Saran arkistot 

 

Kitta Sara toimi suurtuotannon kouluttajana, organisoijana ja tuottajana sekä teki esitykseen nuket, 

naamiot ja puvustuksen. Marjaana Utriainen, Turun nukketeatterin näyttelijä, toimi ääni- ja 

ilmaisukouluttajana tässäkin produktiossa. Entisestä Pyrkivän pyörätehtaasta saatiin vuokralle 

kokonainen kerros karua tyhjillään olevaa tilaa, jossa Kitta Sara ja Marjaana Utriainen kouluttivat 

teatterityöpajassa nuoria lähes yötä päivää.  

 



 
Daniel Hjort -työpaja © Kitta Saran arkistot 

 

Rahoituksen puuttuessa Kitta Sara kääntyi firmojen puoleen saaden mm. puhelimen ja auton, 

materiaalit ja muonituksen, katsomotuolit ynnä muuta tarpeellista produktiota varten. Vuonna 1987 

saamansa Aboa-palkinnon rahat hän sijoitti suurtuotantoon. Lisäksi rahallista tukea antoivat Turun 

kaupungin kulttuurilautakunta ja muut tahot sekä läänin taidetoimikunta ja paikallisen pankin 

säätiö. Esitystilaksi Kitta Sara oli suunnitellut aiheestakin Turun linnaa, mutta museaalisista syistä 

saatiin tyytyä linnan talliin ja pihamaahan. Suuren mittakaavan produktio jättiläisnukkeineen oli 

suunnattu aikuisille ja se herätti valtavasti huomiota lehdistössä, missä sen todettiin olevan suurin 

koskaan Suomessa tehty nukketeatteriesitys ja vieläpä aikuisille suunnattu. Kitta Saran tavoitteena 

oli suurtuotannolla herättää ihmiset havaitsemaan nukketeatterin rajattomat mahdollisuudet 

taidemuotona, missä hän ja Rein Agur onnistuivat myöhemminkin urillaan.  

 

Turun nukketeatterin organisaatio kannatusyhdistyksineen osoittautui kuitenkin liian raskaaksi 

koneistoksi ja Kitta Sara päätti Marjaana Utriaisen kanssa lopettaa sen. Tilalle he perustivat vuonna 

1990 Nukketeatteri Suomen Turku -nimisen yhdistyksen, jonka puitteissa syntyi seuraava, vielä 

suurempi produktio, Alussa oli Sana Turun tuomiokirkkoon.  

 

Kärsimysnäytelmän käsikirjoitti, visualisoi ja organisoi Kitta Sara, joka puhui ympäri sekä 

arkkipiispan että Turun tuomiokirkkoseurakunnan antamaan esitystilaksi Turun tuomiokirkon. 

Käsikirjoitusta hän hioi Matteuksen ja Johanneksen evankeliumien pohjalta pappien kanssa ja 

esiintyjiksi treenattiin jälleen nuoria opiskelijoita lukioista ja taidealan oppilaitoksista. 



 
 

Alussa oli Sana 1990 © Matti Kivekäs 

 

Tyylilajiksi valittiin suuret naamionuket, joihin meni autolasteittain värjättävää kangasta ja muuta 

materiaalia. Rahoituksen puutteessa käytiin jälleen kerjuulla firmoissa, jotka lahjoittivat 

materiaaleja, ja niitä työstettiin kolmessa eri verstaassa yötä päivää. Tuomiokirkkoseurakunta 

maksoi osan ohjaajan palkkiosta, mutta loput produktiosta rahoitettiin Nukketeatteri Suomen Turun 

järjestämillä kursseilla ja jopa valettujen kynttilöiden myynnillä. Esitys toteutui kahtena pääsiäisenä 

1990 ja 1991 suuressa mittakaavassa, esiintyjiä oli viitisenkymmentä ja näytökset Tuomiokirkossa 

olivat loppuunmyytyjä. Sitä kehuttiin ainutlaatuisena elämyksenä, taiteellisena voimannäyttönä ja 

kirkkotilan haltuunottona.   

 

 

HEITTÄYTYMINEN PÄÄTOIMISEKSI KOULUTTAJAKSI 

 

Nukketeatteri Suomen Turun toiminta loppui kuitenkin kahdeksan toteutetun esityksen jälkeen,  

sillä tulisieluinen Kitta Sara kutsuttiin organisoimaan päätoimisesti Suomen ensimmäistä 

nukketeatterialan ammatillista koulutusta, joka käynnistyi syyskuussa 1991. Aluksi 

Kuvataideoppilaitoksen puitteissa järjestetyn koulutuksen opetustilat olivat Brinkkalan talossa,  

josta koulutus siirtyi Turun taiteen ja viestinnän oppilaitoksen (TutVo) uusiin opetustiloihin. 

Yhdeksän kuukauden mittainen koulutus järjestettiin seuraavana vuonna toisen kerran Kitta Saran 

toimiessa jälleen päätoimisena tuntiopettajana ja organisaattorina. Hän myös ohjasi koulutuksen 

produktioita, kuten sovituksen Shakespearen Myrskystä vuonna 1992. 

 



 
Myrsky, Kitta Saran ohjaus 1992, Turun taiteen ja viestinnän oppilaitos 

© Kitta Saran arkistot 

 

Vuonna 1993 Kitta Sara toteutti TutVossa nukkeanimaatiokoulutuksen (videoilmaisun                         

ja nukketeatterin jatkolinja), joka huipentui vuonna 1994 pidettyyn Nordic Light -

animaatiofestivaaliin. Vuonna 1994 syksyllä nukketeatterikoulutus järjestettiin ensimmäisen kerran 

Turun taideakatemiassa, ammattikorkeakouluksi muuttuneessa oppilaitoksessa 3,5 vuoden pituisena 

ammattikurssina, jonka johtajaksi Kitta Sara kutsui ruotsalaisen alan huipun Michael Meschken 

Ruotsista. Koulutuksen nimeksi tuli kansainvälisesti The Department of Puppetry Michael Meschke 

ja kouluttajina vierailivat alan huiput kaikkialta maailmasta. Kurssin kuluessa Kitta Sara organisoi 

ennennäkemättömän mittavan koulutuksen käytännön, The Apocalypse Trial -suurproduktion ja 

vuonna 1997 järjestetyn päättötöiden festivaalin. Tämän jälkeen hän siirtyi Turun Taideakatemian 

täydennyskouluttajaksi ja veti siellä kolme mittavaa koulutusprojektia: 1998 - 99 Huomispäivän 

lastenohjelmat, käsikirjoittajat ja 2002 - 2003 Tekniikat hallussa, nukenrakentajien koulutuksen 

sekä vuonna 2008 kurssin Löytöretki nukketeatterin maailmaan. Näihin liittyivät oppilastöiden 

näyttelyt Brinkkalan galleriassa.  

 

 
 



Taiteellista työtään hän on toteuttanut jälleen 2000-luvulla mm. Turun Nuoressa Teatterissa ja 

Kulttuurikeskuksen tiloissa käsikirjoittamalla, ohjaamalla ja visualisoimalla Kitta ja Kurre -

nukketeatterinäytelmiä.  

 

 
 

Kitta Sara kouluttaa ja ohjaa nukketeatterilinjan opiskelijaa Hanna Hietalaa 

Kitta ja Kurre -näytelmään 2000-luvulla © Kitta Saran arkisto 
 

Kitta Sara on myös ohjannut Turun taideakatemian nukketeatterilinjalle mm. Ari Ahlholmin 

lopputyön Sotilaan tarina vuonna 2001. Lisäksi hän on käsikirjoittanut, ohjannut ja lavastanut 

Uudessakaupungissa toimivalle Nukketeatteri Piironginlaatikolle 11 esitystä vuodesta 2003 lähtien. 

Näiden joukossa on Kerttu Aaltosen sooloesitys vuodelta 2009, Yhdeksän kultapäistä prinssiä - 

sama näytelmä, jolla Kitta Sara aloitti uransa ammattilaisena vuonna 1984. Vuonna 2011 Kitta Sara 

toteutti mittavan nukketeatterinäyttelyn Kerttu Aaltosen taiteilijajuhlaan Uudessakaupungissa, 

missä oli näytteillä myös Kitta Saran Piironginlaatikolle tekemiä kymmeniä teatterinukkeja. 

Viimeisin Kitta Saran ohjaus ja visualisointi Piironginlaatikolle on marraskuussa 2011 

ensiesityksensä saanut näytelmä Antti Puuhaara. 

 

Täydennyskoulutuksen lisäksi Kitta Sara on viime vuosina vetänyt nukketeatteri- ja naamiokursseja 

ja työpajoja mm. Työväenopistossa ja seurakunnissa. Brinkkalan yläkertaan perustetussa galleriassa 

Kitta Sara on toteuttanut useita tilateoksia ja näyttelyitä myös nukketeatterialalta. Ja kaiken tämän 

päälle hän on kaiken aikaa tehnyt eri tahoille visuaalisia projekteja mitä moninaisimmista teemoista, 

kivikaudesta joulunäyttelyihin ja enkeliravintolaan. 

 

 

 

 



MITTAVA KOTIARKISTO, NUKKEJA TALLESSA JA MAAILMAN TURUILLA 

 

Materiaalia tekemistään esityksistä ja luotsaamistaan koulutuksista Kitta Saralla on erittäin paljon 

kotiarkistossaan sekä valokuvina, dioina että lehtileikkeinä, videotallenteina ja cd-levykkeinä. 

Lukuisat teatterinuket ja naamiohahmot alkuajoilta ovat olleet sekä näyttelyissä että uusiokäytössä 

monissa produktioissa. Osa niistä joutui kaatopaikalle Brinkkalan tiloista luopumisen yhteydessä 

vuonna 1992, mutta esimerkiksi Daniel Hjortin ja Alussa oli Sana näytelmien roolipuvut, rekvisiitat 

ja nuket päätyivät nuorille näyttelijöille. Maakuntamuseoon on tallennettu kolme nukkea esityksestä 

Kuninkaantyttären siivet. Kitta Saran autotallissa on nukkeja lukuisista Turun nukketeatterin ja 

Nukketeatteri Suomen Turun esityksistä. Uudessakaupungissa toimivalla Nukketeatteri 

Piironginlaatikolla ovat nuket vuosilta 2003 – 2011. Nukeista ja naamiohahmoista ei ole laadittu 

inventaarioluetteloa, mutta ne on dokumentoitu Kitta Saran laajaan kuva- ja luonnosarkistoon. 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

KITTA SARAN CV aihepiireittäin: 

 

KOULUTUS NUKKETEATTERIALALLE mm. 

 

1970-luvulta lähtien alan lyhytkursseja (Kirsti Huuhka, Mirjami Skarp ym.) 

1983 Teatterikorkeakoulun koulutuskeskus, 9 kk mittainen nukketeatterin työllisyyskurssi 

1983 Teatterikorkeakoulun täydennyskoulutuskeskus, Vaasan kesäyliopisto: 

                                                                          Nukketeatterin täydennyskoulutuskurssi, 55 tuntia 

1985 Teatterikorkeakoulun täydennyskoulutuskeskus, Nukketeatterin ohjaus II, 40 tuntia 

1986            ”                             ”                                 , Nukketeatterin jatkokurssi, 44 tuntia 

1988 UNIMA XV Congress, Japani: Kuruma Ningyo ja Bunraku-kurssit, 4 päivää 

 

 

TYÖT NUKKETEATTERIALALLA 

 

Nukketeatteri Hevosenkenkä: Satu vuotavasta katosta; nuket       1983 

       Konkkamuori; nuket        1984 

       Tosisatu; nuket        1985 

Nukketeatteri Peukalopotti: Romeo ja Julia; visualisointi, ohjaajan ass. 1983 

 

Sooloteos: Yhdeksän kultapäistä prinssiä; sovitus, ohjaus, visualisointi, esitys 1984 

 

Turun nukketeatteri : Go-go-porsas, naamiot       1984(+käsikirjoitus, ohjaus) 

                                   Kun possuressu kaupunkiin lähti, nuket, lavastus 1984(+käsikirjoitus, ohjaus) 

         Kinkku, kalkkuna, sipuli ja silli; nuket, lavastus   1984(+käsikirjoitus, ohjaus) 

                                   Peukaloinen; nuket, lavastus                                 1985(+käsikirjoitus, ohjaus) 

         Mumelin merkilliset huivit; lavastus, nuket          1987 

                                   Daniel Hjort; nuket, naamiot, työpajakoulutus     1988    

                                   Lumikki ja noin 7 hyypiötä; lavastus      1988(+käsikirjoitus, ohjaus) 

                                   Koominen ooppera; nukketyöpaja      1990 (+käsikirjoitus, ohjaus) 

 

Turun kaupunginteatteri: Kuninkaantyttären siivet; nuket, lavastus, käsikirjoitus, ohjaus 1985 

                                         Hukka, Pekka ja Likka; nuket, lavastus, käsikirjoitus, ohjaus    1986 

 



Pieksämäki, Pinukke: Lumikki; lavastus ja työpaja, käsikirjoitus, ohjaus 1987 

 

Turun lapsi- ja nuorisoteatteri: Apua, me hukumme savuun; nuket, lavastus, ohjaus 1987 

                                                  Sydämeni kädessäsi; nukketyöpaja                            1989 

 

Nukketeatteri Suomen Turku: Kipakka pukki; lavastus, näyttelijä                  1989 

       Taikasäkki; nuket, lavastus, käsikirjoitus, ohjaus, näyttelijä    1989 

       Taiteiden yö, Öinen estradi, visualisointi                 1989 

                                                 Kärsimysnäytelmä Alussa oli Sana; käsikirjoitus,                   1990-91 

    visualisointi, ohjaus, organisointi         

                                                Omenamadon seikkailut; nuket, lavastus, käsikirjoitus, ohjaus 1990 

                                                Puu Q; nuket, lavastus, ohjaus                    1990 

        Kivi liikkuu ajassa ja paikassa, visualisointi                   1990 

       Huppuhännän seikkailut; lavastus, käsikirjoitus, ohjaus            1990 

 

Turun taiteen ja viestinnän oppilaitos: Myrsky; lavastus, nukkepaja, organisointi  1992 

         Puutarharakkaus; nuket, lavastus  1993 

         Sydäntalven sirkus; lavastuskurssi  1998 

Tikkurilan teatteri: Sinitukkainen tyttö; työpajakoulutus, käsikirjoitus, ohjaus 1999 

Outokummun oppimiskeskus: Outokumpu antologia; työpajakoulutus, ohjaus 1999 

 

Turun taideakatemia, nukketeatterilinja: Sotilaan tarina; nukke- ja lavastustyöpaja, ohjaus 2001 

 

Turun Nuori Teatteri: Kitta ja Kurre kuusta koristavat; nuket, lavastus, näyttelijä 2002 

          käsikirjoitus, ohjaus 

                                    Kitta ja Kurre reissaavat puutarhassa; nuket, lavastus          2003 

                                                                                             käsikirjoitus, ohjaus 

 

Kulttuurikeskus, Kassaholvi: Kitta ja Kurre kuusta koristavat; nuket, lavastus, 2003 

          käsikirjoitus, ohjaus 

Kulttuurikeskus, Kassaholvi: Kitta ja Kurre piparirosmon jäljillä  2004 

   käsikirjoitus, lavastus, näyttelijä 

Kulttuurikeskus, Ullakkogalleria: Kitan ja Kurren piparipaperi  2005 

   käsikirjoitus, lavastus, näyttelijä 

Kulttuurikeskus, Ullakkogalleria: Kitta ja Kurre historian jäljillä  2005 

   käsikirjoitus, lavastus, näyttelijä 

 

 

Uudenkaupungin teatteri & Nukketeatteri Piironginlaatikko: 

 Prinsessa lasivuorella; visuaalinen suunnittelu ja ohjaus 2003 

 Pikku pikku Liisan seikkailut; visuaalinen suunnittelu ja ohjaus 2004 

 

Uudenkaupungin museo & Nukketeatteri Piironginlaatikko: 

 Kepa ja Kurre menneisyyre jäljil; käsikirjoitus, lavastus, ohjaus  2006 

 

Uudenkaupungin teatteri & Nukketeatteri Piironginlaatikko: 

 Ruusutar; käsikirjoitus, lavastus, ohjaus  2007 

 Seitsemän pientä kiliä, visuaalinen suunnittelu, uustulkinta 2008 

 Eläinten Airols; ohjaus, käsikirjoitus, visualisointi  2008 

 Taikatakki I, vauvateatteri; visualisointi, ohjaus  2009 



 Taikatakki II, visualisointi, ohjaus   2009 

 Yhdeksän kultapäistä prinssiä; visualisointi, ohjaus 2009 

 Todellisen prinsessan vaiheet; visualisointi, ohjaus  2010 

   (11 esityksessä näyttelijäntyö) 

 Antti Puuhaara; sovitus, ohjaus, visualisointi  2011 

 

Turun taideakatemia/täydennyskoulutus: Spoon River -antologia; ohjaus 2008 

 

 

SUURTEN PROJEKTIEN ORGANISOINTI 

 

1988          Daniel Hjort, Turun Linna 

1990-1991 Kärsimysnäytelmä Alussa oli Sana, Turun tuomiokirkko 

1994          Nordic Light -animaatiofestivaali Turkuun 

1996          The Apocalypse Trial, Vanha Suurtori 

1997          Nukketeatterifestivaali Taideakatemiassa 

 

 

NUKKETEATTERIOPETTAJANA JA KOULUTTAJANA 1984 - 2010 

 

1984 - :        Turun kaupunki; kulttuurilautakunta, nuorisolautakunta, kouluvirasto, 

                                                  terveydenhuolto-oppilaitos sosiaalikeskus 

                      Turun työväenopisto, Turun kristillinen opisto, Paasikiviopisto, Lounais-Suomen 

                      syöpäyhdistys, Turun lapsi- ja nuorisoteatteri, Turun Nuori Teatteri, Oulun kulttuuri-          

                      lautakunta, Espoon kulttuurilautakunta, Mikkelin kaupunginteatteri, Joensuun  

                      kaupunginteatteri, Liedon kunta, Kaarinan kunta, Sisälähetysseuran opisto,  

                      Pieksämäen nukkekoti ym.                                                             

1990 - 1991: Turun seurakunnat 

 

1991              Turun kuvataideoppilaitos: nukketeatterikurssi 9 kk, vastuukouluttaja 

1992              Turun taiteen ja viestinnän oppilaitos: nukketeatterikurssi 9 kk, vastuukouluttaja  

1993  ” ”                 nukkeanimaatiokurssi, vastuukouluttaja  

1994-97         Turun taideakatemia, nukketeatterin suuntautusmisvaihtoehto:      

                                                                                    Department of Puppetry Michael Meschke, 

       3,5 vuoden ammattikoulutus, 

       päätoiminen tuntiopettaja, organisaattori 

 

1999 - 2004   Turun taideakatemia, nukketeatteri: tuntiopettaja, tutor 

 

                         Turun ammattikorkeakoulu/täydennyskoulutus: 

1998 - 1999  Huomispäivän lastenohjelmat, käsikirjoittajat; kouluttaja 

2002 - 2003  Tekniikat hallussa, nukenrakentajien koulutus; kouluttaja 

2008  Löytöretki nukkien maailmaan, kouluttaja 

 

 

 

TEATTERINUKKENÄYTTELYT mm. 

 

1987 Turun kulttturikeskus 

1988 Vanha Suurtori; nukkeja, lavastuksia 



 Brahen galleria; Daniel Hjort 

1989-93 Brinkkalan talo, Turun nukketeatterin tilat; lukuisia näyttelyitä 

1992 Kansallisteatteri, Lavastusliiton juhlanäyttely; nukkeja 

1993 Galleria Bellarte; marionetteja 

1993  Galleria Kahdeksan tuolia; nukkeja, kollaaseja 

1994 Villa Haga; Jäähyväiset Ruissalolle, nukkeja, naamioita, kollaaseja 

1994 - 2003        installaatioita, naamioita, tilateoksia ym. sekä Suomessa että Ruotsissa 

 

2002 Kulttuuritalo Poleeni, Pieksämäki: Tekniikat hallussa -nukkenäyttely 

2004 Ullakkogalleria: Kitan ja Kurren suuri joulukalenteri 

2005 Ullakkogalleria: Piparipaperi Turku, Turun historia 

2005 Uudenkaupungin kulttuurikeskus: Kepan ja Kurren suuri joulukalenteri 

2005 Ullakkogalleria: Marionettien taikaa, oppilasnäyttely 

2007 Ullakkogalleria: Löytöretki nukketeatterin maailmaan, oppilasnäyttely 

2007 Brinkkalan galleria: Kitta Sara matkalla jouluun 

2009 Brinkkalan galleria: Teatterinuket näyttäytyvät 

2010 Ullakkogalleria: Unia ullakolla, 25-vuotistaiteilijajuhlanäyttely 

2011 Uudenkaupungin kulttuurikeskus: Kerttu Aaltosen taiteilijajuhlanäyttely 

 

APURAHOJA 

 

Opetusministeriö 1984 

Turun kaupunki 1984, 1985, 1987, 1989, 1990, 1991 

Svenska kulturfonden, Suomitalo-apuraha 1986 

Turun nukketeatterin stipendit 1987, 1988 

Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto 1987 

Aboa-palkinto 1987 

Turun kaupunginhallitus 1989 

Turun ja Porin läänin taidetoimikunta, taiteilija-apuraha 1989 

Varsinais-Suomen kulttuurirahasto 1990 

 

OPINTOMATKOJA JA KANSAINVÄLISTÄ TOIMINTAA 

1984 – 2000 mm. Saksoihin, Eestiin, Ruotsiin, Japaniin, Neuvostoliittoon, Norjaan, Venäjälle, 

Puolaan, Tshekin tasavaltaan, Ranskaan, Unkariin sekä alan festivaaleille ja koulutustapahtumiin 

Suomessa 

  

………………………………………………………………………………………………………… 

                      

LÄHTEET:  

 

Kitta Saran haastattelu 9.4.2011 Turussa, haastattelijana Marjut (Maiju) Tawast 

Päivi Aherto: Toivo on nukeissa ja nuorissa – henkilökuva Kitta Sarasta ja Daniel Hjort-                                

projekti vuosina 1987-1988 (opinnäytetyö/Turun taideakatemia 2003) 

Kitta Saran arkistot ja cv 

Nukketeatteri Piironginlaatikon nettisivut 

Marjut Tawastin arkistot 

 

 

 

 


