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Suomalainen nukketeatteri on erityisesti 2000-luvulla noussut täysivaltaisena muiden esittävien taiteiden jouk-
koon, mutta alan resursointi ja näkyvyys kulkevat edelleenkin jälkijunassa. Tästä syystä Suomen Unima – kan-
sainvälisen nukketeatteriliiton Union Internationale de la Marionette Suomen keskus – päätti käynnistää selvitys-
hankkeen, jossa tarkastellaan mahdollisimman perusteellisesti suomalaisen nukketeatterin tilannetta ja statusta. 
Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi 13.12.2012 Suomen Unimalle 50 000 euron erityisavustuksen selvitystyö-
hön nukketeatterin tiedotuksen ja näkyvyyden parantamiseksi.  

Selvitystyön aineiston kerääminen käynnistyi toukokuussa 2013. Keskeiset kysymykset* olivat:

1. Tiedotustoiminnan kehittäminen kotimaassa
2. Nukketeatterikentän volyymin selvittäminen
3. Jäsenkunnan tarpeiden selvittäminen
4. Toiminnan kehittäminen liittymällä Tinfon jäseneksi
5. Kansainvälisen yhteistyön ja kulttuuriviennin kehittäminen
6. Nukketeatterialan työllisyystilanteen selvittäminen 
7. Nukketeatterin tiedotuskeskuksen perustaminen
8. Toimet alan näkyvyyden parantamiseksi

Selvityksessä keskityttiin lisäksi alan koulutukseen. Selvitykseen pyydettiin myös useita asiantuntijalausuntoja. 
*Selvitystyön tehtävät ja kohteet on eritelty tarkemmin liitteessä 1

Näitä koko alaa koskevia kysymyksiä ei ollut aiemmin perusteellisesti selvitetty, joten selvitystyö osoittautui 
haastavaksi. Projektipäällikkö eli allekirjoittanut vastasi huhtikuusta 2014 lähtien koko mittavan selvitysaineiston 
laatimisesta muistioksi liitteineen Opetus- ja kulttuuriministeriölle ja Taiteen edistämiskeskukselle.

Selvityssuunnitelman laati vuonna 2013 Suomen Uniman silloinen puheenjohtaja Teija Sivula. Seuraava halli-
tus tarkensi suunnitelmaa ja palkkasi projektipäälliköksi ja selvityksen kirjoittajaksi järjestön uuden puheenjohta-
jan Marjut Tawastin. Tietoja ja tilastoja on koonnut Uniman silloinen järjestö-tiedotussihteeri Arja Hokkanen.

Selvitystyön rinnalla ja lomassa suunniteltiin, käynnistettiin ja toteutettiin Suomen Uniman 30-vuotisjuhla-
vuosi lukuisine tapahtumineen, joilla edistettiin nukketeatterin näkyvyyttä ja asemaa täysivaltaisena taiteenlajina.  

Vuonna 1999, jolloin Suomen Unima täytti 15 vuotta, Opetusministeriö asetti työryhmän, jonka tehtäväksi tuli 
tehdä esitys nukketeatterin aseman kehittämiseksi. Nukketeatterit 2000 -muistio kehittämisehdotuksineen ilmes-
tyi vuonna 2000. Sitä ennen eduskunnassa tehtiin vuonna 1999 kirjallinen kysymys nukketeatterin merkityksestä 
ja sen aseman kehittämisestä. 

Tämän jälkeen alan tilannetta ei ole tutkittu kokonaisvaltaisesti. Tässä, vuonna 2013 aloitetussa selvitystyössä 
on tarkasteltu laajasti 2010-luvun suomalaisen nukketeatterin koko kenttää, resursointia, koulutusta, kotimaista 
ja kansainvälistä toimintaa, joiden kehittämiseksi selvityksessä on ehdotuksia. Erityistä huomiota tässä selvityk-
sessä on kiinnitetty rahoituslain ulkopuoliseen vapaaseen kenttään, jolle 2000-luvulla on syntynyt kymmeniä 
uusia nukketeattereita, ryhmiä ja sooloteattereita sekä uusia yhteenliittymiä. Faktat ja tilastot perustuvat pääosin 
vuoden 2012 tietoihin. 

Nukketeatteri-käsite kattaa tässä selvityksessä muun muassa nukke-, esine-, väline- ja varjoteatterin, näyttä-
möanimaation, objektiperformansseja, visuaalista teatteria sekä moni- ja poikkitaiteellisia esityksiä, joita nukke-
teatteri-käsitteen alla tehdään. Taiteellista selostusta tai kannanottoa ei tähän selvitykseen sisälly.

 
Suomen Unima toivoo Nukketeatteri 2013 -selvityksen avaavan alamme tilanteen ja statuksen kaikille kulttuu-
rialalla toimiville, erityisesti päättäjille. Selvityksestä ilmenee, että nukketeatteri on jätetty erityisen eriarvoiseen 
tilanteeseen suhteessa koko esittävän taiteen kenttään. Odotamme, että Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä muut 
tahot kiinnittävät vakavaa huomiota nukketeatterin tilanteeseen ja kohdentavat alalle sen tarvitsemat resurssit, 
joilla turvataan toimintaedellytykset ja rakennetaan tämän erityisen taiteen tulevaisuutta sekä kotimaassa että 
kansainvälisesti. Selvitystyö ja sen pohjalta tehdyt ehdotukset tähtäävät 2020-luvulle, jolloin nukketeatteriala yltää 
samoihin resursseihin ja statukseen kuin muut esittävän taiteen lajit.

Helsingissä 15.12.2014

Marjut Tawast
projektipäällikkö,

Aluksi
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Asiantuntijat
Asiantuntijalausuntoja tätä selvitystä varten on pyydetty vuoden 2013 kuluessa seuraavilta 
nukketeatterialan toimijoilta:

Ari Ahlholm ja Marja Susi, Turun taideakatemian nukketeatterikoulutus, Turku, 
Katriina (Kati) Andrianov, näyttämöanimaation ohjaaja, opettaja ja tutkija, Akaa, 
Roosa Halme, nukketeatterin läänintaiteilija Satakunnassa, Pori, 
Janne Kuustie, Nukketeatteri Akseli Klonk, johtaja, Oulu,
Riku Laakkonen, teatteri-ilmaisun ohjaaja ja nukketeatteritaiteilija, Akaa,
Marja-Liisa Lintunen, Koulutuskeskus Agricolan nukketeatterikoulutuksen vastaava opettaja, Pieksämäki, 
Nukketeatterikeskus Poiju, Satu Paavola, näyttelijä, ohjaaja, kouluttaja, Helsinki, 
Leila Peltonen ja Johanna Salo, Lapin nukketeatteriyhdistys, Teatteri Liikutus, Rovaniemi, 
Aapo Repo, Etelä-Savon nukketeatterin läänintaiteilija, Nukketeatteri Reaktori, Mikkeli, 
Hannu Räisä, Opetushallituksen valtakunnallisen teatteri-, tanssi- ja sirkusalan tutkintotoimikunnan asiantuntija-
jäsen, Hämeen Kuninkaallinen Nukketeatteri, Hämeenlinna, 
Oili Sadeoja, Adultan aRTO-Opiston nukketeatterikoulutuksen vastaava opettaja, Helsinki,
Mansi Stycz, Teatteri Mukamas, johtaja, SteFin lasten- ja nukketeatterineuvottelukunnan puheenjohtaja, Tampere,
Maiju Tainio, Aura of Puppets, Sixgingers Theatre, nukketeatteritaiteilija, Turku,
Jyrki Tamminen, Pohjois-Karjalan taidetoimikunnan lastenkulttuurin ja monikulttuurisen taidetyön läänintaitei-
lija, Joensuu, 
TimoVäntsi, TehdasTeatteri, johtaja, Aura of Puppets, Turku, 

Asiantuntijalausunnot ovat painokustannussyistä saatavissa erillisenä tiedostona.
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Nukketeatterit 2000
Opetusministeriö asetti vuonna 1999, jolloin Suomen Unima täytti 15 vuotta, työryhmän tehtäväksi tehdä esitys 
nukketeatterin aseman kehittämiseksi. Nukketeatterit 2000 -muistio1 toimenpide-ehdotuksineen ilmestyi vuonna 
2000, jolloin eduskunnassa tehtiin kirjallinen kysymys nukketeatterin merkityksestä ja sen aseman kehittämisestä.

Työryhmään tehtävänä oli ”tutkia nukketeattereiden tilannetta ja esittää toimenpide-ehdotuksia nukketeatte-
reiden aseman kehittämiseksi.” Työryhmään kuuluivat puheenjohtajana Samppa Lahdenperä (taiteen keskustoi-
mikunnan lastenkulttuurijaosto) ja jäseninä Ari Ahlholm (Turun ammattikorkeakoulun nukketeatterin suuntau-
tumisvaihtoehdon vastaava), Rainer Kaunisto (näyttelijä, nukketeatteritaiteilija) sekä Mansi Stycz (teatterinjohtaja 
ja ohjaaja). Työryhmän sihteerinä toimi taidesihteeri Marja-Leena Pétas. Työryhmä piti kymmenen kokousta ja 
kuuli useita asiantuntijoita sekä perehtyi tutkimus- ja tilastotietoihin.

Työryhmä tiivisti esityksensä seuraavasti: 
”Työryhmä esittää, että nukketeatterialan koulutus tulee vakiinnuttaa sekä luoda koulutuskokonaisuus perus-

koulutuksesta korkeakoulutasolle, mikä mahdollistaa koulutuksen suunnitelmallisen kehittämisen alan tarpei-
den mukaiseksi. Esiintymistilaisuuksia tarvitaan nukketeatterille lisää, jotta nukketeatteritaiteilijat ja muut alan 
ammattilaiset voisivat työllistyä omassa ammatissaan. Valtion ja kuntien lasten- ja nuorten kulttuuripalveluihin 
suunnattuja määrärahoja tuleekin nostaa merkittävästi, mikä edellyttää eri ministeriöiden ja Suomen Kuntaliiton 
yhteisiä päätöksiä. Työryhmä tekee lisäksi esityksiä nukketeatterin kiertuetoiminnasta aiheutuvien kulujen kat-
tamiseksi sekä korostaa teattereiden ja kulttuurikeskuksien yhteistyömahdollisuuksia nukketeattereiden kanssa. 
Kolmas keskeinen esiin tullut ongelma-alue on apurahojen riittämättömyys tai jakautuminen niin, että nukketeat-
terin tekijät jäävät väliinputoajiksi. 

Esityksen lähtökohta on, että lapsille ja nuorille suunnattu kulttuuritoiminta on tärkeä tulevaisuuden yh-
teiskuntaan ja sen henkisten voimavarojen kasvuun vaikuttava tekijä. Ammattinukketeattereiden saatavuus on 
taattava koko maassa.” (muistion tiivistelmä, kuvailulehdellä)

Kirjallinen kysymys eduskunnassa ja vastaus
Työryhmän perustamista edelsi Eduskunnassa 22.9.1999 tehty kirjallinen kysymys aiheesta Nukketeatterin 
merkitys ja sen aseman kehittäminen, allekirjoittajina olivat SDP´n kansanedustaja Pia Viitanen ja Kokoomuksen 
kansanedustaja Marja Tiura.** Kansanedustajat kiinnittivät huomiota suomalaisen nukketeatterin asemaan, joka 
on jäänyt varjoon julkisuudessa ja rahoituksessa. Valtion ja kuntien neljälle ammattinukketeatterille suuntaama 
rahoitus suhteutettuna vuotuiseen näytösten ja katsojien määrään (1300 näytöstä, 130 000 katsojaa) ei antanut 
nukketeattereille mahdollisuutta kehittyä nykyisestä tilanteesta eteenpäin.  Valtion toiminta-avustusta nauttivien 
yhdeksän lasten- ja nuortenteatterin esityksistä 56 prosenttia oli nukketeatteria, yleisömääristä nukketeatterin 
osuus oli noin 49 prosenttia, mutta neljän vos-nukketeatterin rahoitusosuus vain 26 prosenttia lasten- ja nuorten-
teattereiden kentällä.  Kirjallisen kysymyksen tekijät tähdensivät, että nukketeatterialan taiteellisen työskentelyn 
ja mahdollisuuksien kehittäminen tarvitsee lisärahoitusta. Huomiota kiinnitettiin myös Turun taideakatemian 
nukketeatterikoulutuksesta valmistuvien työllistymistilanteeseen, sillä ammattinukketeattereilla ei ollut mahdol-
lisuutta työllistää uusia tekijöitä tulorahoituksen turvin. Tiura ja Viitanen katsoivat, että muutenkin ammattinuk-
keteatterit tekivät teatteria ja kasvatustyötä äärimmäisen niukoin resurssein. Heidän mielestään olisi perusteltua 
asettaa työryhmä selvittämään nukketeatterin aseman kehittämistä. 

Kirjalliseen kysymykseen vastasi kulttuuriministeri Suvi Lindén3 (kok), joka vetosi siihen, että teattereille ei 
ole voitu maksaa valtionosuuksia niin paljon kuin todelliset henkilötyövuosimäärät edellyttäisivät.  Valtio on 
myöntänyt kuitenkin harkinnanvaraista tukea ja erilaisia apurahoja lain ulkopuolisille ammattiteattereille mukaan 
lukien nukketeatterit. Lindén korosti nukketeattereiden merkitystä kiertuetoiminnassa ja syrjäytymistä ehkäise-
vässä työssä, joihin on osoitettu valtion erityistukea. Nukketeattereiden tekemään arvokkaaseen työhön lasten 
ja nuorten parissa olisi kuntien varattava päiväkodeille ja kouluille riittävästi resursseja, jotka mahdollistaisivat 
nukketeattereiden palveluiden käytön.  Lindénin mielestä ”Turun taideakatemiasta valmistuvat nukketeatterin 
ammattilaiset vahvistavat alan osaamista teatterikentässä entisestään nyt ja tulevaisuudessa”.  Vastauksensa lopus-
sa kulttuuriministeri totesi, että ”Opetusministeriö päättänyt antaa Taiteen keskustoimikunnan lastenkulttuuri-
jaostolle tehtäväksi tehdä esitys nukketeatterin aseman kehittämiseksi”.

1 NUKKETEATTERIT 2000 Opetusministeriön työryhmien muistioita 27 : 2000. Nukketeatterityöryhmä luovutti muistion 12.12.2000 Ope-
tusministeriön käyttöön. 
2 KIRJALLINEN KYSYMYS 479/1999 vp Tarkistettu versio 2.0 KK 479/1999 vp (liite 2)
3 KULTTUURIMINISTERI SUVI LINDENIN VASTAUS (liite 3)
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2000-luvun kehityksestä lyhyesti
Nukketeatterin asemasta tehdyn kirjallisen kysymyksen ja Nukketeatterit 2000 -muistion luovuttamisen jälkeen 
ala on muuttunut voimakkaasti ja laajentunut sekä taiteellisesti, koulutuksellisesti että määrällisesti. Alalle on 
perustettu erityisesti 2000-luvun taitteesta lähtien kymmeniä uusia nukketeatteriryhmiä ja sooloteattereita, joista 
valtaosa on vakiinnuttanut toimintansa. Samassa ajassa alalta on poistunut yksi teatteri- ja orkesterilain mukaista 
valtionosuutta nauttiva nukketeatteri (Vihreä Omena) sekä useita 1980- ja 1990-luvulla aloittaneita toimijoita. 

Muistiossa vuodelta 2000 luetellaan neljä valtionosuutta nauttivaa nukketeatteria ja kahdeksan muuta amma-
tillista nukketeatteria sekä kolmisenkymmentä harrastajanukketeatteria ja neljä nukketeatterin toimintakeskusta 
(yksityistä nukketeatteritaloa). Nukketeatterifestivaaleista esitellään yksi, vuonna 1999 käynnistynyt Mukamas – 
Kansainvälinen nukketeatterifestivaali. 

Tällä hetkellä Suomessa toimii kolme 1970-luvulla perustettua valtionosuutta nauttivaa nukketeatteria (Teatteri 
Hevosenkenkä, Teatteri Mukamas ja Nukketeatteri Sampo), kolme 2000-luvun taitteesta lähtien perustettua har-
kinnanvaraista valtionavustusta nauttivaa toimijaa (Nukketeatteri Akseli Klonk, Nukketeatterikeskus Poiju ja mo-
nitaiteinen Mustan ja Valkoisen Teatteri). Vapaalla kentällä toimii 13 (kolmetoista) 1980- ja 1990-luvulla perustet-
tua nukketeatteria sekä lähes 50 (viisikymmentä) 2000-luvulla perustettua ryhmää ja sooloteatteria, jotka eivät saa 
säännöllisiä avustuksia valtiolta tai kotikunniltaan. Lisäksi nukketeatterikentällä on lukuisia produktiokohtaisesti 
ja pitempäänkin toimivia sekä muuttuvien kokoonpanojen työryhmiä, jotka koostuvat alan ammattilaisista ja 
eri taidealojen tekijöistä. Kentällä toimii kymmeniä vapaita ammattilaisia, jotka työskentelevät freelancereina 
yksittäisissä produktioissa sekä teattereissa ohjaajina, käsikirjoittajina, näyttelijöinä, lavastajina ja visualisteina, 
nukentekijöinä ja muissa ammateissa. Alalle on syntynyt uusia yhteenliittymiä, kuten Nukketeatterikeskus Poiju 
(perustettu vuonna 2007 Helsinkiin) ja Aura of Puppets (perustettu vuonna 2011 Turkuun), jotka kokoavat sa-
teenvarjojensa alle kymmeniä alan ammattitoimijoita. Lapin nukketeatteriyhdistykseen (perustettu vuonna 2007 
Rovaniemelle) kuuluu sekä ammattilaisia että harrastajia. Vuodesta 2001 lähtien eri puolilla Suomea on toiminut 
kuusi nukketeatterin/lastenkulttuurin läänintaiteilijaa, jotka ovat edistäneet toimialueillaan nukketeatteria mm. 
monin projektein ja koulutuksin. Yksittäisille nukketeatteritaiteilijoille on 2000-luvulla alettu myöntää valtion 
taiteilija-apurahoja.

2000-luvulla nukketeatteri on noussut Suomessa dynaamisena taidelajina koko esittävän taiteen kentälle. 
Alalla on tapahtunut ja tapahtumassa samanlainen murros kuin 1990-luvulla tanssissa ja sirkuksessa sekä koko 
vapaalla kentällä. Taiteellisten tulokulmien, tekijöiden, esitysten ja yleisön määrä ovat kasvaneet moninkertaisiksi. 
Ammattinukketeattereiden vuotuiset katsojamäärät hätyyttelevät kohta neljännesmiljoonan rajaa ja tilastoidut 
esitysmäärät (vuonna 2012 lähes 2800) yltävät jo tanssikentän lukuihin. Suomessa toimii tällä hetkellä noin 160 
-180 nukketeatteriammattilaista, joista valtaosa työskentelee rahoituslain ulkopuolisella nukketeatterikentällä. 
Suurimmissa produktioissa on viime vuosina ollut yli 20 nukketeatterintekijää. Esitysten ja erityisesti kantaesi-
tysten määrä nukketeatterialalla on moninkertaistunut viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana. Kanta- ja 
ensiesityksiä alalla on 50–60 vuosittain ja niistä noin puolet on nykyisin suunnattu aikuisyleisöille. 

Perinteisen nukketeatterin rinnalle on ilmaantunut monitaiteellinen uusi ja nykynukketeatteri, joiden myötä 
2000-luvulla esityksiin on alkanut virrata uutta yleisöä. Vuoden 2000 muistiossa mainittu lasten- ja nuorten-
kulttuuripainotteisuus on toki yhä arkipäivää. Lukuisat erilaiset toimijat tarjoavat nukketeatteria hyvin monin 
eri tekniikoin ja teemoin. Näyttämöillä ja niiden ulkopuolella nähdään nukke-, esine-, väline- ja varjoteatteria 
sekä objektiperformansseja, visuaalista teatteria ja moni- ja poikkitaiteellisia esityksiä. Sirkusta, nykytanssia ja 
tulitaidettakin fuusioidaan esityksiin. Porissa on tekeillä nukketeatteriooppera. Lisäksi alalla tehdään runsaasti 
soveltavaa, yhteisöllistä ja pedagogista nukketeatteria. Eri puolilla Suomea toimivissa Taikalamppu- ja lastenkult-
tuuriverkostossa on myös nukketeatteriin painottuvaa toimintaa ja toimijoita.

Nukketeatteria tehdään myös kiinteissä teattereissa ja vapailla näyttämöillä, tanssiteattereissa ja sirkusnäyttä-
möilläkin. Esityksiä näkee yhä enenevässä määrin näyttämöiden ulkopuolella, kuten taidegallerioissa, vanhusten-
taloissa ja vastaanottokeskuksissa. Nukketeatteria tehdään ja käytetään monissa muissakin tarkoituksissa, muun 
muassa taidekasvatuksessa, terapiassa ja hoitotyössä, maahanmuuttajatyössä, varhaiskasvatuksessa, vanhustyössä, 
museopedagogiikassa ja opetuksessa. Lisäksi Suomessa on lukuisia harrastajanukketeattereita, jotka työllistävät 
myös alan ammattilaisia. Yksityisesti ylläpidettyjä nukketeatteritaloja löytyy viisi eri puolilta Suomea, kuudes 
toimii Pieksämäen kaupungin ja Verso-verkoston* tuella.

Kotimaisia ja kansainvälisiä nukketeatterifestivaaleja on Suomessa on tällä hetkellä lähtien 11, joista yhdeksän 
on syntynyt 2000-luvulla, lisäksi monilla muilla festivaaleilla nukketeatteri on ohjelmiston osana. Kansainvälinen 
toiminta on vilkasta sekä taiteen että koulutuksen saroilla. 

Alan ammattikorkeakoulutasoista koulutusta annetaan Turun taideakatemiassa, mistä on valmistunut nukke-
teatterialalle lähes 70 uutta ammattilaista. Teatterialan ammattitutkintoon valmistavaa nukketeatterikoulutusta 

* Verso-verkosto on yhdentoista kunnan muodostama verkostomainen lastenkulttuurikeskus Pohjois- ja Etelä-Savon alueella.
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järjestetään Pieksämäen Seurakuntaopistossa, missä voi suorittaa myös näyttötutkintoja. Lisäksi järjestetään 
lukuisia lyhytkestoisia kursseja eri puolilla Suomea.

Nukketeatteria käsitteleviä tutkielmia ja väitöskirjoja on tekeillä, alan kirjallisuutta on 2000-luvulla ilmestynyt 
suomeksi useita teoksia (liitteissä kirjallisuusluettelo). Suomessa on myös järjestetty kansainvälisiä näyttämöani-
maatiokonferensseja ja nukketeatteria käsitteleviä symposiumeja yliopistotasolla. 

Suomen Unimassa, nukketeatterialan etujärjestössä, toimii yli 200 nukketeatterin ammattilaista, harrastajaa, 
opiskelijaa, tutkijaa ja tukijaa kaikkialta Suomesta. Järjestö vietti 30-vuotisjuhliaan vuonna 2014 lukuisin tapahtu-
min, joilla edistettiin nukketeatterin näkyvyyttä ja tunnettuutta. 

Tulevaisuuden turvaaminen
Huolimatta 2000-luvun mittavista edistysaskelista ja kehityksestä tämän selvitystyön kuluessa ilmeni solmukoh-
tia, ongelmia ja painopistealueita, joihin on kiinnitettävä vakavaa huomiota.

Eduskunnassa vuonna 1999 nukketeatterin asemasta tehdyn kirjallisen kysymyksen ja Nukketeatterit 2000 
-muistion jälkeen ala on kehittynyt voimakkaasti, mutta 14 kuluneen vuoden aikana ehdotukset alan kehittä-
miseksi eivät ole valtaosiltaan edenneet tai toteutuneet. Ala on kuitenkin laajentunut 2000-luvun kuluessa sekä 
taiteellisesti, koulutuksellisesti että määrällisesti merkittäväksi tekijäksi kotimaassa ja kansainvälisesti. Nukketeat-
teri täyttää kaikki esittävän taiteen ammattikentän tunnusmerkit, mutta resursoinnissa se on jätetty marginaaliin. 
Nukketeatteri ei ole päässyt samalle viivalle muiden esittävän taiteen toimijoiden kanssa julkista tukea jaettaessa. 

Nukketeatterikenttä on taloudellisesti erityisen eriarvoisessa tilanteessa suhteessa koko esittävän taiteen kent-
tään: Tilastoituja esityksiä ammattinukketeattereilla oli vuonna 2012 yli 2700, mikä tekee 14 % kaikesta tilastoi-
dusta teatterista. Julkista tukea tilastoidut nukketeatterit saivat 0,2 % määrärahoista. Tilastojen ulkopuolelle jäävät 
vielä kymmenet ammattitoimijat. Yksikään kymmenistä vapaan kentän nukketeatteritoimijoista ei ole päässyt 
teatteri- ja orkesterilain takaaman rahoitusjärjestelmän piiriin vuoden 1993 jälkeen. 

Alalla tarvitaan lisää julkista rahoitusta ja resursseja, nukketeatterin ammatillisen toiminnan vahvistamista 
sekä sen näkyvyyden, saavutettavuuden ja arvostuksen lisäämistä. Nukketeatterialan kehittäminen ja sen 
tulevaisuuden varmistaminen ovat keskeisessä asemassa alan toimintaedellytysten turvaamisessa, jotka ovat 
vapaiden toimijoiden suhteen lähes kriittisessä tilassa. 

Lähitulevaisuuden tärkeimmät tehtävät nukketeatterialalla ovat sirpaleisen ja vähäresurssisen alan rahoituk-
sen lisääminen ja koulutuksen turvaaminen, alueellisen toiminnan kehittäminen, yhteistyön ja tiedotuksen 
parantaminen, tuotannollisen osaamisen ja siihen erikoistuneen henkilöstön vahvistaminen vapaalla kentäl-
lä sekä kotimainen ja kansainvälinen verkostoituminen. 

Haasteena koko nukketeatterikentällä on saavuttaa tasavertainen asema esittävien taiteiden kentällä, tehdä tun-
netuksi nukketeatteria uudistuvana taidelajina ja taata alan toimijoiden työllisyys. Tällä edistetään myös taiteen 
saavutettavuutta kaikkialla Suomessa. 

Toimenpide-ehdotuksia nukketeatterin aseman,  
näkyvyyden ja toimintaedellytysten pysyvään parantamiseen
Nukketeatterille tulisi kohdentaa erityistä rahoitusta, joka takaa alan tulevaisuuden ja täysivaltaisen aseman 
muiden esittävien taiteiden rinnalla. Tämä edellyttää nukketeatterin tunnustamista päättäjienkin taholta oma-
lakiseksi esittävän taiteen alaksi, kuten tanssi ja nykysirkus, sekä sen resursoinnin kasvattamista vähintäänkin 
näitä taidealoja vastaavaksi.

Alan tulevaisuuden ja kehityksen varmistamiseksi on taattava resurssit kaikille toimijoille: valtionosuutta naut-
tivien nukketeattereiden rahoitus on turvattava, harkinnanvaraista valtionavustusta saavien nukketeattereiden 
määrää on kasvatettava, rahoituslain ulkopuolisille teattereille on löydettävä taloudellisia ja tuotannollisia 
resursseja. 

Vapaalle nukketeatterikentälle tulisi kehittää uudenlaisia rahoitusmalleja, jotka takaavat rahoituslain ulkopuo-
lella olevien ja perinteisistä malleista poikkeavasti toimivien teattereiden taloudelliset ja tuotannolliset resurs-
sit. Nukketeatteriammattilaisten palkkaus- ja työehtoasioihin tulisi saada yhteneväinen sopimusjärjestelmä, 
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joka huomioi kiertävien ammattiteattereiden erityistarpeet ja erityisammattilaisten, kuten nukenrakentajien, 
työstään saamat korvaukset.

Alan koulutus kaikilla tasoilla on elinehto koko alan kehittymiselle. Turun taideakatemian nukketeatterikou-
lutuksen tulevaisuus on turvattava ja saatava alan koulutusta myös Taideyliopiston teatterikorkeakouluun 
maisteritasolle. Alan koulutuksella ja kehittymisellä on orgaaninen yhteys. Teatterikeskuksen selvityksessä 
vuodelta 2013 todetaan: ”Tarkasteltaessa teatteri- ja orkesterilain ulkopuolisten ammattiteattereiden katsojia 
nukketeatterin suosio ja tarjonnan määrä selittyy pitkälti kasvaneella nukketeatterikoulutuksella. Nukketeat-
terin suosio katsojien keskuudessa kasvaa teatteri- ja orkesterilain ulkopuolisissa teattereissa samalla kun juuri 
tähän taidemuotoon erikoistuneiden pienten teattereiden ja teatteriryhmien määrä kasvaa. ”

Suomen Unima ehdottaa Opetusministeriölle alan ammattikoulutusta käsittelevän työryhmän perustamista, 
joka tarkastelisi perusteellisesti Nukketeatterit 2000 -muistiossa tehtyä ehdotusta koko alan koulutuksen kehit-
tämisestä peruskoulutuksesta korkeakoulutasolle yhteistyössä alan eri toimijoiden kanssa.

Nukketeatterialan kohdennettu työllistäminen on yksi lähitulevaisuuden haastavista tehtävistä. Tähän tar-
vitaan yhteistyötä valtionosuutta nauttivien kiinteiden teattereiden ja muiden kulttuuritoimijoiden kanssa. 
Vapaan kentän tuotannollisia ja taloudellisia rakenteita on vahvistettava alan työllisyyden kehittämiseksi. 
Harkinnanvaraista valtionavustusta nauttivien nukketeattereiden merkitystä työllistäjinä on kehitettävä erityis-
toimin ja taattava valtionosuutta nauttivien nukketeattereiden mahdollisuudet työllistää sekä alalle valmistuvia 
että vierailevia taiteilijoita.

Kansainvälisen toiminnan tehostaminen on yksi tärkeimmistä tulevaisuuden tehtävistä. Kansainvälistä yhteis-
työtä, liikkuvuutta ja kulttuurivientiä koskevaan kehitystoimintaan sekä festivaali- ja residenssiyhteistyöhön 
on kohdennettava määrärahoja ja resursseja, sillä suomalaisella nukketeatterilla on potentiaalia kasvaa myös 
kansainväliseksi kulttuurivientituotteeksi. 

Alueellisen toiminnan vahvistaminen ja resursointi ovat yksi lähitulevaisuuden haasteista, paine nukketeat-
terin aluekeskuksien perustamiseen kasvaa. Aluekeskukset toimisivat erityisesti alan työllistämisen ja tuotan-
torakenteiden kehittäjinä sekä innovaatio- ja osaamiskeskuksina. Alueellisen toiminnan tukemisella voidaan 
merkittävästi edistää alan työllistymisnäkymiä.

Nukketeatterialalle on perustettava keskitetty kehittämisorganisaatio. Alalta puuttuu oma, tarvittavin resurs-
sein toimiva tiedotuskeskus, joka keskittyisi koko nopeasti kasvavan, sirpaleisen alan kehittämiseen, näky-
vyyteen, tiedonkeruuseen, kulttuuripoliittiseen vaikuttamiseen ja kansainvälistymiseen. Nukketeatterialan 
tiedotuskeskus voidaan niveltää itsenäisenä organisaationa jo olemassa olevan toimijan yhteyteen.
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Nukketeatterialan kokonaiskuvan kartoittaminen on ollut haastava tehtävä, sillä toimijoita on monia ja monenlai-
sia eri puolilla Suomea. Tässä luvussa pyritään antamaan kuva Suomen nukketeatterikentästä ja sen resursseista, 
joita ei ole aikaisemmin kokonaisvaltaisesti kartoitettu.  Ensin kuvataan mitä ammattitoimijoita kentällä on, missä 
ne sijaitsevat ja milloin ne ovat aloittaneet toimintansa sekä millä volyymilla ne toimivat. Seuraavaksi tarkastel-
laan alan resursointia ja asemaa esittävän taiteen kentällä. 

Lukuun on koottu tilastoja ja faktoja, jotka antavat tiivistettyä tietoa alan esitys- ja katsojamääristä. Nukketeat-
terialan volyymia tarkastellaan myös suhteessa puheteatteri-, sirkus- ja tanssikenttään. Luvut perustuvat Tinfon 
vuoden 2012 tilastoihin ja Suomen Uniman kentältä saatuihin tilastoihin ja tietoihin. Tilastojen ulkopuolelle 
jäävät vielä kymmenet toimijat.

Esitysmääristä
2000-luvun taitteesta lähtien nukketeatterialan esitysmäärät ovat kasvaneet huomattavasti niin sanotun vapaan 
kentän mittavan kasvun myötä. Tinfon tilastoista ilmenee, että kolmella valtionosuutta nauttivalla nukketeatterilla 
(Mukamas, Hevosenkenkä ja Sampo), joilla on omat näyttämöt, on vuonna 2012 ollut yhteensä 780 esitystä. Nel-
jällä valtion harkinnanvaraista toiminta-avustusta nauttivalla teatterilla (Akseli Klonk, Nukketeatterikeskus Poiju, 
Mustan ja Valkoisen teatteri sekä TehdasTeatterin nukketeatteritoiminta) oli 1024 esitystä. Ilman toiminta-avus-
tuksia toimivilla tilastoiduilla ryhmillä ja sooloteattereilla oli 921 esitystä vuonna 2012. Nämä kaikki tekevät 
yhteensä 2722 esitystä, mikä on 14 % kaikista Tinfon tilastoimista teatteriesityksistä.

Ennätystä vuotuisissa esitysmäärissä pitää hallussaan oululainen Nukketeatteri Akseli Klonk, jolla oli 549 esi-
tystä vuonna 2012. Helsinkiläinen Nukketeatterikeskus Poiju tulee kakkosena 380 esityksellään. Kolmantena on 
espoolainen Teatteri Hevosenkenkä 303 esityksellään. 

Katsojamääristä
Nukketeatteriesitysten katsojamäärät ovat kasvaneet huomattavasti 2000-luvun kuluessa. Suomalaisilla ammatti-
nukketeattereilla ja -toimijoilla on tällä hetkellä saatavissa olevien tilastojen perusteella 214 085 katsojaa vuodessa 
eli yli 7 % kaikista tilastoiduista teatterikatsojista. VOS-nukketeattereilla on hieman yli 80 000 katsojaa ja rahoi-
tuslain ulkopuolisella niin sanotulla vapaalla kentällä tilastojen mukaan lähes 134 000 katsojaa. 

Vuotuinen katsojamäärä pelkästään nukketeatterin ammattikentällä yltää arviolta 235 000–245 000 katsojaan. 
Lisäksi alalla on runsaasti harrastajaryhmien esityksiä, joista ei ole saatavilla kattavaa tilastointia.
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arviolta 20 000–30 000 katsojaa. Nämä 
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921

780

103 921

29
 8

13

80 351

VA
LT

IO
K

U
N

N
A

T

VA
LT

IO
K

U
N

N
A

T

1 Tilastoimattomilla ammattiryhmillä ja sooloteattereilla on lisäksi arviolta 550–600 nukketeatteriesitystä vuodessa. Nämä mukaan lukien 
vuotuinen esitysmäärä ammattinukketeattereissa oli vuonna 2012 arviolta yli 3200.  
Nukketeatterikentän yhteinen esitysmäärä on Tinfon tilastoissa samaa luokkaa kuin tanssialan esitysmäärä ja lähes kolminkertainen verrattu-
na nykysirkuksen 1150 esitykseen vuonna 2012.
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Vertailua
Sirkustaiteen esityksiä oli 1150 vuonna 2012 ja katsojia kertyi 243 304, tanssialan VOS-teatterit ja -keskukset 
– joita vuonna 2012 oli kymmenen – sekä vapaat ryhmät keräsivät yhteensä 2769 esitystä ja 427 791 katsojaa. 
Näiden lukujen valossa nukketeatteri on esitysmäärällisesti samassa sarjassa kuin tanssi, katsojamäärissä ala on 
sirkuksen liepeillä. 

NUKKETEATTERIN, SIRKUKSEN JA TANSSIN KATSOJAMÄÄRÄT SUOMESSA 2012
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Harrastajanukketeatterit eivät sisälly selvityksessä olevaan kartastoon. Niistä on oma lukunsa myöhem-
min tässä selvityksessä. Ammatti- ja harrastajateattereiden osoitteisto löytyy liitesivuilta. 
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ESITYKSIÄ VUONNA 2013
TOP10
Nukketeatteri Akseli Klonk, Oulu 549
Nukketeatterikeskus Poiju, Helsinki 380
Teatteri Hevosenkenkä, Espoo 303
Teatteri Mukamas, Tampere 257
Nukketeatteri Sytkyt, Helsinki 237
Nukketeatteri Sampo, Helsinki 220
Nukketeatteri Sananjalka, Parikkala 163
Pikku Aasin Nukketeatteri, Vaasa 91
Sixfingers Theatre, Turku 61 
Vekkulikettu, Tampere 59

*esitysmäärät perustuvat TinFon ja teattereiden omiin tilastoihin

AMMATTINUKKETEATTERIT KAUPUNGEITTAIN 2014
ESPOO: Teatteri Hevosenkenkä (1975), Mervis Nordiska dockteater (1982)
HELSINKI: BläkPox (2007), Hotvasa (2014), Kalteva Company (2008), Kirahvikollektiivi 
(2012), Maria Barič Company (2008), Marina Motaleffs Dockteater (1990), 
Matkalaukkuteatteri (1989), Nukkehallitus (2005),  Nukketeatteri-Annos (2006), Teatteri 
Lähde (2004), Nukketeatterikeskus Poiju (2007), NT Sampo (1977), 
NT Helmi (2004), NT PikkuKulkuri (2007), Rasa Group (2004), 
Marionettiteatteri Bojan Barič (2007), NT Katputli (2004), NT 
Pinokkio (1984), NT Sytkyt (1985), Sagateater (2010), Teatteri 
Waloa lapsille(2005), Rauni O. (2012), Nukketeatteri Rooma 
(1982)
HÄMEENLINNA: Hämeen kuninkaallinen NT (2005)
IMATRA: Mustan ja valkoisen teatteri (2002)
JOROINEN: Vauva- ja taaperoteatteri AEIOU (2010)
JYVÄSKYLÄ: Teatteri Capelle(2002)
KEMI: NT Keminmaahinen (2000)
LAPPEENRANTA: NT Karelus (2006)
LAPPILA: NT Mitima (2007)
MIKKELI: NT Reaktori (2007)
OULU: NT Akseli Klonk (1998), Teatteri Airopik (2003), PROtotyypit (2006)
PARIKKALA: Nukketeatteri Sananjalka (1990)
PIEKSÄMÄKI: Salainen teatteri (1998)
PORI: Palikkateatteri (2011)
PORVOO: NT Ofelia (2006)
ROVANIEMI: Teatteri Liikutus
SIPOO: NT Karoliina (1996)
SYSMÄ: NT Musta ja Valkea Ratsu (1973)
TAMPERE: Teatteri Mooria (2003), Teatteri Mukamas VOS (1979), Teatteri 
Toinen Varasija (2010), Vekkulikettu( 2007), Teatteri Valaja (2004)
TURKU: Aura of Puppets (2011), Hox Company (2007), Kuuma Ankanpoikanen 
(2006), Marionettiteatteri Mundo (1997), Nukketeatteri Luuviulu (2013), RahtiTeatteri 
(2009), Teatteri Objekti (2009), Teatteri Qo (2012), TEHDAS Teatteri (2002/2012), TIP- 
Connection (2006), Sixfingers Theatre (2005), Livsmedel (2014), Teatteri SudenEnne 
(2007), Teatteri Taiga- Matto (1999), Kollaasi Corp. (2014), Hiidenteatteri (2014)
TUUSULA: Teatteri Lempi (2004)
UUSIKAUPUNKI: NT Piironginlaatikko (1984)
VAASA: Pikku aasin nukketeatteri (2006), Teatteri Soiva Sammakko (2011)
VAMMALA: NT Marrasmaakari 
VIHTELJÄRVI: NT Annan Nuket (2007)
TURKU-TANSKA: Nordic Puppet Ambassadors (2011)
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Ammattikentän volyymi Suomessa
Suomalaisella nukketeatterikentällä toimii tällä hetkellä kolme teatteri- ja orkesterilain mukaista valtionosuutta 
saavaa VOS-nukketeatteria, kolme valtion toiminta-avustusta (VTA) saavaa nukketeatteria sekä valtion toimin-
ta-avustusta monialaiseen toimintaansa saava TEHDAS Teatteri, joka on vuodesta 2012 lähtien toiminut turku-
laisen nukketeatterin näyttämönä. Niin sanotulla vapaalla kentällä nukketeattereita ja nukketeatteriryhmiä sekä 
sooloteattereita toimii yli 60, joista suurin osa on hyvinkin aktiivisia, osa toimii sykäyksittäin tai vasta aloittelee 
toimintaansa. Alalla on myös produktiokohtaisesti ja pitempäänkin toimivia sekä muuttuvien kokoonpanojen 
työryhmiä, jotka koostuvat alan ammattilaisista ja eri taidealojen tekijöistä. Lisäksi kentällä toimii kymmeniä va-
paita ammattilaisia, jotka työskentelevät eri produktioissa ja teattereissa ohjaajina, käsikirjoittajina, näyttelijöinä, 
visualisteina, nukentekijöinä ja muissa ammateissa. 

Neljä keskittymää
Suomessa on neljä huomattavaa nukketeatterikeskittymää: Pääkaupunkiseudulle on keskittynyt noin 60 nukke-
teatterialalla työskentelevää kahteen valtionosuutta nauttivaan teatteriin (espoolainen Hevosenkenkä ja Sampo 
Helsingissä), harkinnanvaraista valtionosuutta saavaan Nukketeatterikeskus Poijuun sekä vapaalle kentälle, jolle 
virtaa uusia toimijoita.

Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella toimii toistakymmentä ammattinukketeatteria ja useita yksittäisiä 
toimijoita, yhteensä yli 30 ammattilaista, joita yhdistää Aura of Puppets, ammattilaisten sateenvarjo-organisaa-
tio. Lisäksi Turussa toimii TIP-Connection ry (The Turku International Puppetry Connection ry), joka järjestää 
esitys- ja työpajatoimintaa sekä kansainvälisen TIP-Festin vuosittain.

Hämeessä ja Pirkanmaalla toimii noin 20 nukketeatterin ammattilaista, jotka sijoittuvat valtionosuutta nautti-
vaan Teatteri Mukamakseen ja vapaan kentän nukketeattereihin. Lisäksi Tampereella ja ympäristökunnissa toimii 
yksittäisiä nukketeatterintekijöitä. 

Pohjois-Suomessa toimii toistakymmentä nukketeatterin ammattilaista, joiden suurin työllistäjä on oululainen, 
harkinnanvaraista valtion toiminta-avustusta nauttiva Nukketeatteri Akseli Klonk. Lapin nukketeatteriyhdistyk-
seen kuuluu sekä ammattilaisia että harrastajia.

Muualta Suomesta löytyy lukuisia yksittäisiä ammattinukketeattereita ja soolotaiteilijoita. Lisäksi alalla on pro-
duktiokohtaisesti ja pitempäänkin toimivia sekä muuttuvien kokoonpanojen työryhmiä, jotka koostuvat alan am-
mattilaisista ja eri taidealojen tekijöistä, kuten tuore turkulainen Kollaasi Corp.  Moni nukketeatteritaiteilija toimii 
myös muulla taidekentällä ja soveltavan teatterin alueella. Osa taiteilijoista ”talvehtii” muun muassa perhesyistä 
palatakseen kentälle jälleen aktiivisena toimijana. Useat nukketeatterin tekijät työskentelevät myös ulkomailla 
lyhyissä ja pitemmissä jaksoissa sekä vakituisesti. Alalle on syntynyt 2010-luvulla kansainvälisiä ryhmiä, kuten 
Nordic Puppet Ambassadors, johon kuuluu sekä suomalaisia että tanskalaisia taiteilijoita.

Ammattiteattereiden lukuja
Seuraavassa on mahdollisimman kattava lista kaikista alalla toimivista ammattiteattereista, joiden toiminnan 
volyymista tilastoidut luvut antavat kuvaa. Esitys- ja katsojaluvut perustuvat vuoden 2012 tilastoihin, joita ovat 
keränneet Tinfo (T = 13 nukketeatterin tiedot) ja Suomen Unima (U = 14 nukketeatterilta saadut tiedot).  Osa 
listan teattereista kuuluu uusiin sateenvarjo-organisaatioihin: Nukketeatterikeskus Poiju (P), jonka toimijoista 
enemmistö on listassa Poijun kokonaistilastossa* ja Aura of Puppets (A).  Kaikista teattereista ei ole saatu esitys- 
ja katsojatilastoja. Osa teattereista vasta aloittelee toimintaansa, jotkut toimijoista talvehtivat eri syistä. 

VOS-teatterit   perustettu paikkakunta esityksiä (2012)  katsojia 

Teatteri Hevosenkenkä   1975  Espoo   303   31 466 T 
Teatteri Mukamas  1979  Tampere   257   24 066 T
Nukketeatteri Sampo   1977  Helsinki   220   24 819 T
            
    yhteensä     780   80 451
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Valtion toiminta-avustusta  perustettu paikkakunta esityksiä (2012)  katsojia 
saavat teatterit

Nukketeatteri Akseli Klonk  1998  Oulu   549  46 084 T
Mustan ja Valkoisen teatteri* 2002  Imatra     49    7 130 T
Nukketeatterikeskus Poiju (P)** 2007  Helsinki   380  48 867 T
TehdasTeatteri***  2000  Turku     46*    1 840* U
                
    yhteensä     1024  103 921

* Rahoituskriteereissä ollut nukketeatteri, vaikka käytännössä ei toiminnassaan enää keskity nukketeatteriin.
*Nukketeatterikeskus Poiju on sateenvarjo-organisaatio noin 40 alan toimijalle (ryhmiä, sooloteattereita ja yksittäisiä taiteilijoita), joita 
löytyy alla olevassa listasta merkinnällä (P).  Poijulla on kokonaistilasto.
**TehdasTeatterin omat nukketeatterituotannot omalla näyttämöllä vuonna 2012, jolloin teatteri profiloitui nukketeatterin näyttämöksi

Muut ammattinukketeatterit  perustettu paikkakunta esityksiä (2012)  katsojia   

P = Nukketeatterikeskus Poijun jäsen, Poijun tilastossa*  A= Aura of Puppetsin jäsen

Alma Rajala/Teatteri Valaja   2013  Tre – Turku 6  229 U
BläkPox (P)*     2007  Helsinki
Hox Company (A)    2007  Turku
Hämeen Kuninkaallinen Nukketeatteri 2005  Hämeenlinna 32  1 900 T
Kalteva Company (P)*   2008  Helsinki
Kirahvikollektiivi    2012   Helsinki
Kollaasi Corp.    2014   Turku
Kuuma Ankanpoikanen (A)  2006  Turku  46  1 766 U
Livsmedlet    2014  Turku
Marionettiteatteri Bojan Barič (P)* 2007  Kirkkonummi
Maria Barič Company   2008  Helsinki
Matkalaukkuteatteri   1989  Helsinki
Nordic Puppet Ambassadors  2011  Turku-Tanska 4     120 U
Nukkehallitus (P)*   2005  Helsinki
Nukketeatteri-Annos (P)*  2006  Helsinki
Nukketeatteri Karelus   2006  Lappeenranta
Nukketeatteri Katputli (P)  2004  Helsinki    7       303 U
Nukketeatteri Musta ja Valkea Ratsu  1973  Sysmä
Nukketeatteri Ofelia (P)*  2006  Porvoo
Nukketeatteri PikkuKulkuri (P)*  2007  Helsinki
Nukketeatteri Reaktori (P)  2007  Mikkeli   18    1 750 U
Nukketeatteri Rooma (P)   1982   Helsinki           
Nukketeatteri Sananjalka  1990  Parikkala 163  12 913 U
Nukketeatteri Sytkyt   1985  Helsinki  237  14 194 T
Palikkateatteri (A)   2011  Pori   18       640 U
Pikku Aasin Nukketeatteri  2006  Vaasa  91    7 000 U
PROtotyypit(P)   2006  Oulu     6       380 U
RahtiTeatteri/FraktTeatern  2009  Parainen
Rasa Group (P)*   2004  Helsinki
Sagateater    2010  Helsinki
Salainen teatteri   1998  Pieksämäki   4      100 U
Sixfingers Theatre (A)   2005  Turku   61    1 845 T
Teatteri Airopik   2003  Oulu
Teatteri Capelle (A)   2002  Jyväskylä  53    3 058 T
Teatteri Helmi (P)*   2004  Tuusula
Teatteri Lempi (P)   2004  Helsinki
Teatteri Liikutus    2012  Rovaniemi  12       400 U
Teatteri Mooria (P)*   2003  Tampere
Teatteri Objekti (A)   2009  Turku

Teatteri SudenEnne (A)   2007  Turku   13     255  T
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Teatteri Taiga-Matto   1999  Turku   28     1 645  T
Vauva- ja taaperoteatteri AEIOU (P)* 2010  Joroinen
Vekkulikettu (P)   2007  Tampere   59     5 490  T
 

Kausiluonteisesti toimivia    perustettu paikkakunta esityksiä (2012)  katsojia
ammatillisia nukketeattereita 

Marina Motaleffs  Dockteater  1990  Helsinki
Marionettiteatteri Mundo  1997  Turku
Mervis Nordiska dockteater  1982  Espoo
Nukketeatteri Marrasmaakarit  2003  Vammala
Nukketeatteri Annan Nuket  2007  Ikaalinen 8  227 U
Nukketeatteri Mitima    2007  Lappila
Nukketeatteri Keminmaahinen  2000  Keminmaa 1   60 U
Nukketeatteri Musta ja Valkea Ratsu 1973  Sysmä
Nukketeatteri Piironginlaatikko   1984  Uusikaupunki
Nukketeatteri Pinokkio   1984  Helsinki
Nukketeatteri Karoliina   1996  Sipoo
Teatteri Lähde    2004  Helsinki
Teatteri Soiva Sammakko  2011  Vaasa
Teatteri Waloa lapsille   2005  Helsinki

Uusia ammatillisia ryhmiä  perustettu paikkakunta esityksiä (2012)  katsojia

Hiidenteatteri    2014   Turku
Hotvasa    2012  Helsinki
Nukketeatteri Luuviulu   2013  Turku
RauniO    2012  Helsinki
Teatteri Qo    2012  Turku
Toinen Varasija   2010  Tampere

Muita alan organisaatioita   perustettu paikkakunta esityksiä (2012)  katsojia

Aura of Puppets (A)*   2011  Turku
TIP- Connection ry**   2006  Turku   51  1 770 U
Puppet Studio***   2008  Turku
Näyttämöanimaation tutkimuskeskus 2007  Akaa 
Nasty Puppet Promotions  2009   Hämeenlinna
Nukkero ry****   2007  Noormarkku
Lapin nukketeatteriyhdistys*****  2006  Rovaniemi

HUOM: Turun nukketeatteritoiminnasta ei ole tällä hetkellä saatavissa yhtenäistä tilastoa, mutta vuonna 2010 Puppet Studio ilmoitti 
jäsentensä toteuttaneen 207 esitystä 40 207 katsojalle.

* turkulainen sateenvarjo-organisaatio noin 30 alan ammattitoimijalle 
** The Turku International Puppetry Connection ry, esitys- ja työpajatoimintaa sekä TIP-Festin järjestävä yhdistys
***turkulaisten nukketeatterintekijöiden verstas- ja harjoitustilayhdistys
****satakuntalainen nukketeatterikulttuurin puolesta toimiva yhdistys
***** yhdistykseen kuuluu 20 jäsentä sekä ammatti- että harrastajakentältä

Edellä mainittujen toimijoiden lisäksi alalla toimii kymmeniä freelancereita, jotka tekevät omia produktioitaan 
ja/tai osallistuvat yhteistuotantoihin sekä työskentelevät mm. vapaille näyttämöille ja kiinteille teattereille. Alalla 
toimii myös nukketeatterin/lastenkulttuurin läänintaiteilijoita, joiden tehtäväkenttä ja toimenkuvat ovat laajoja. 
Läänintaiteilijoista kerrotaan tässä selvityksessä myöhemmin, aluekeskusten jälkeen. 

Harrastajanukketeattereista on oma lukunsa tämän selvityksen loppupuolella. 
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Nukketeatterifestivaalit
Kotimaisia ja kansainvälisiä nukketeatterifestivaaleja on tällä hetkellä Suomessa 11, joista yhdeksän on käynnisty-
nyt 2000-luvulla. Lisäksi seitsemällä muulla festivaalilla nukketeatteri on ohjelmiston osana.

Nukketeatterifestivaalit ovat merkittäviä kulttuuritapahtumia, jotka kokoavat alan toimijoita sekä kotimaas-
ta että ulkomailta. Niillä solmitaan yhteyksiä ja kehitellään projekteja sekä kotimaisin että ulkomaisin voimin. 
Tapahtumat tarjoavat laajalle yleisölle, tuhansille aikuisille ja lapsille, näkymiä nukketeatteritaiteeseen ja alan kou-
lutuksen aikaansaannoksiin. Lisäksi tapahtumien aikana pidetään alan kursseja sekä ammattilaisille master class 
-tasolla että nukketeatterista kiinnostuneille. Festivaalien kuluessa järjestetään myös nukketeatterialan kokouksia 
ja seminaareja. Festivaalien vaikutus ja medianäkyvyys yltävät kotimaan lisäksi myös ulkomaille. 

Tapahtumien rahoitus on hyvinkin eritasoista. Kaksi festivaaleista, kansainvälinen Mukamas-nukketeatteri-
festivaali Tampereella sekä monitaiteinen Mustan ja Valkoisen teatterin festivaali Imatralla ovat yltäneet valta-
kunnallisesti merkittävien kulttuuritapahtumien julkiseen tukeen ja niillä on palkattu tuottaja. Muut toimivat 
vaihtelevan julkisen ja yksityisen sekä huomattavan oman rahoituksen varassa. Muutamalla festivaalilla, kuten 
turkulaisella TIP-Festillä on osa-aikainen tuottaja, tai toimessa oleva nukketeatterin läänintaiteilija vastaa ta-
pahtuman toteuttamisesta yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa, kuten tällä hetkellä esimerkiksi PIP-Fest 
Porissa ja ympäristökunnissa sekä Satujen sateenvarjo -festivaali Mikkelissä. Suomen Uniman organisoima Nuk-
keteatterin Näyteikkuna Helsingissä toteutetaan pääosin vapaaehtoisvoimin ja vuosittain vaihtelevien avustusten 
turvin.

Nukketeatterifestivaaleja Suomessa

Nukketeatterin näyteikkuna, Helsinki, maaliskuu, 1000 katsojaa                 

PIP-Fest – Pori International Puppetry Festival, Pori, maalis-joulukuu*, 1800 katsojaa 

Fanatik Figuras – Turun taideakatemian nukketeatterilinjan päättötyöt, toukokuu, 1200 kats. 

Kangasalan nukketeatteripäivät, toukokuu, 400 – 500 katsojaa

Mukamas – Kansainvälinen Nukketeatterifestivaali, Tampere, toukokuu, 1800 katsojaa

Satujen sateenvarjo – kansainvälinen nukketeatterifestivaali, Mikkeli, elokuu, 1450–1500 kats.

7 Sooloa – Kansainvälinen soolonukketeatterifestivaali, Rovaniemi, elo-syyskuu, 2200 katsojaa

Valtakunnalliset harrastajanukketeatteripäivät, Pori, syyskuu (1. kerran 2014), 100 katsojaa

LUMOUS – Nukketeatteria aikuisille, Vantaa, lokakuu (1. kerran 2013), 150 katsojaa Kesäaika päättyy – 

Kansainvälinen teatterifestivaali, Oulu, lokakuu, 1000 katsojaa ** 

TIP-Fest – Turku International Puppetry Festival, Turku, marraskuu, 1400 katsojaa 

Festivaaleja, joissa nukketeatteripainotus

Lasten ja nuorten teatterifestivaali, Oulu, tammikuu

Bravo! Kansainvälinen lasten ja nuorten teatterifestivaali, pääkaupunkiseutu, maaliskuu 

Hurraa! Lasten ja nuorten teatterifestivaali, pääkaupunkiseutu, maaliskuu

Mustan ja valkoisen teatterifestivaali, Imatra, toukokuu, 1000 katsojaa nukketeatteriesityksillä



23SUOMALAISEN NUKKETEATTERIN TILANNE 2010-LUVULLA – MITÄ, MISSÄ, MILLOIN

Kuulas - Kansainvälinen lastenteatteritapahtuma, Kouvola, toukokuu

Hippalot - Lasten taidefestivaali, Hämeenlinna, heinä-elokuu

Valo, Joensuu, marraskuu, 1300 katsojaa nukketeatteriesityksillä 

(festivaaleilla yhteensä noin 14 000 katsojaa nukketeatteriesityksissä)

HUOM: Katsojamäärät perustuvat festivaalien omiin ilmoituksiin ja arvioihin vuosina 2013–2014

*Vuodesta 2011 TIP-Connection on järjestänyt satakuntalaisen Nukkero ry:n sekä muiden yhteistyötahojen kanssa Satakuntaan Nuk-
keteatterijuhla PIP-Festiä (Pori International Puppetry Festival), joka syntyi TIP-Festin sisarfestivaaliksi.
** nukketeatteriesityksissä 

Nukketeatteritalot
Eri puolilla Suomea toimii kuusi nukketeatteritaloa, joista viisi on yksityisiä.  

Nukketeatteritalo Musta ja Valkea Ratsu, Sysmä, perustettu 1973, ylläpitäjä Nukketeatteri Musta & Valkea 
Ratsu

Pieksämäen Nukkekoti, perustettu 1984, ylläpitäjä Pieksämäen kaupunki yhteistyössä Lastenkulttuurikeskus 
Verson kanssa

Rovaniemen nukketeatteritalo, perustettu 1998, ylläpitäjä Lapin nukketeatteriyhdistys

Teatteritalo Parvula, Kangasala, perustettu 2000, ylläpitäjä Nukketeatteri Hupilainen

Nukketeatteritalo Mundo, Turku, perustettu 2008, ylläpitäjä Marionettiteatteri Mundo ja TIP-Connection ry

Nuketteri (Kulttuuritalo Levola), Perniö, perustettu 2009, ylläpitäjä Kaisa-Leena Kaarlonen ja seudun nuk-
keteatterit

Nukketeatteritaloissa järjestetään esitys-, taidekasvatus- ja kurssitoimintaa sekä alan tapahtumia ja kokoontu-
misia. Osa taloista toimii myös nukketeatterifestivaalien periodisina päämajoina vuosittain. Viisi taloa kuudesta 
(Musta ja Valkea Ratsu, Rovaniemen nukketeatteritalo, Teatteritalo Parvula, Nukketeatteritalo Mundo, Nuketteri) 
ei saa julkisia avustuksia eikä niissä ole vakituista, palkattua henkilökuntaa, vaan paikalliset nukketeatteriaktiivit 
hoitavat toimintoja omien päätoimiensa ohella. 

Poikkeuksena on vuonna 1987 paikallisten nukketeatteritoimijoiden, Pinukke ry:n, perustama Pieksämäen 
Nukkekoti, jonka nykyistä lastenkulttuuriin suuntautuvaa toimintaa rahoittaa ja organisoi Pieksämäen kaupun-
ki yhteistyössä Lastenkulttuurikeskus Verson kanssa. Se on kotikaupunkinsa mainostama ja osin rahoittama 
tapahtumakeskus ja matkailukohde. Nukkekodin yhteistyökumppanina toimii myös nukketeatterialan koulutusta 
antava Seurakuntaopisto, jonka opiskelijat ovat järjestäneet talossa esitys- ja kurssitoimintaa. Pinukke ry järjesti 
1990-luvun lopulle saakka Nukkekodissa yhdeksän kertaa Nukkemäki-festivaalin, johon osallistui harrastajanuk-
keteattereita kaikkialta Suomesta. Vuosina 2001–2008 Pieksämäellä toimi Tarinamäen taikaa -projekti, joka järjes-
ti Nukkekodille esityksiä ja festivaaleja. Nukkekoti siirtyi projektirahoituksen loputtua Pieksämäen kaupungin ja 
Lastenkulttuurikeskus Verson hallinnoitavaksi muuttuen samalla lastenkulttuurin tapahtumakeskukseksi. 

Sysmässä sijaitseva, vuodesta 1985 lähtien toiminut Nukketeatteritalo Musta ja Valkea Ratsu onnistui jo 
1990-luvulla luomaan kiinteän statuksen kulttuurimatkailun kohteena. Sen toiminta, joka on perustunut yksi-
tyisyritteliäisyyteen, viime vuosina yhden hengen työpanoksella, on kuitenkin loppumassa ilman kotikunnan ja 
muuta julkista tukea. Talossa on vaalittu Eeva-Liisa Holma-Kinnusen ja Raimo J. Kinnusen nukketeatteriperintöä 
mittavalla teatterinukkenäyttelyllä ja kävijöille etenkin kesäkaudella suunnatuilla esityksillä. Lisäksi pihapiirissä 
ovat toimineet Puisto Jättienmaa ja Metkamuistomyymälä.

Nukketeatteritaloissa ei ole suuria katsomo- ja näyttämötiloja, vaan tilat soveltuvat parhaiten pienimuotoiseen 
esitys-, taidekasvatus-, kurssi- ja kokoustoimintaan. Tämä ei kuitenkaan tarkoita pientä toiminnan volyymia. 
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Esimerkiksi Rovaniemen nukketeatteritalossa on läpi vuoden esityksiä sekä paikallisin voimin että vierailunäy-
töksinä kotimaasta ja ulkomailta, alan kursseja, kokouksia, seminaareja ja muuta toimintaa. Se toimii myös kan-
sainvälisen Seitsemän sooloa -nukketeatterifestivaalin päämajana vuosittain syyskuussa. Rovaniemen nukketeat-
teritalolla ei ole palkattua henkilökuntaa, vaan toiminta hoidetaan vapaaehtoisvoimin, kuten myös Nukketeatteri 
Hupilaisen ylläpitämässä Kangasalan Teatteritalo Parvulassa. Parvula on ympärivuotisen esitys- ja kurssitoimin-
nan lisäksi Kangasalan nukketeatteripäivien päämaja toukokuussa.

Marionettiteatteri Mundon perustama Nukketeatteritalo Mundo sijaitsee Turussa. Tällä hetkellä sen päätoi-
mijana on TIP-Connection ry, jonka kokous- ja harjoittelutilana purku-uhan alaisen talon päätytilat toimivat. 
Talossa on pidetty myös seminaareja ja muuta toimintaa sekä periodista esitystoimintaa. Perniössä Nuketteri on 
toiminut vuodesta 2009 lähtien yksityisessä Kulttuuritalo Levolassa kolmen Salon seudun harrastajanukketeatte-
rin kotinäyttämönä sekä kotimaisten ja ulkomaisten nukketeattereiden vierailuteatterina. Talossa on taidegalleria, 
vaihtuvia taidenäyttelyitä, nukketeatterinäyttely ja kurssitoimintaa sekä taidealan tapahtumia. 

Nukketeatteritalojen toiminta alueellisina tapahtumakeskuksina ja kulttuurimatkailun kohteina edellyttäisi 
julkista rahoitusta ja yhteistyösopimuksia oman paikkakuntansa sivistys- ja matkailutoimen kanssa. Nukketeatte-
ritaloilla olisi potentiaalisia mahdollisuuksia toimia työllistäjinä, mikäli niiden kotikunnat haluavat tukea talojen 
toimintaa ja sen kehittämistä. Kurssi- ja esitystoiminnan laajentamisella ja säännöllistämisellä yhteistyössä paikal-
listen toimijoiden kanssa voitaisiin työllistää nukketeatterialan ammattilaisia nukketeatteritaloihin. 

Nukketeatterialan kehitys 1970-luvulta 2000-luvulle
Teattereiden listassa ja luvuissa sekä seuraavan luvun kohdassa Nukketeattereiden julkinen tuki näkyy nukke-
teatterialan resurssien kehitys: 1970-luvulla perustetut ammattiteatterit pääsivät vuonna 1993 valtion teatteri- ja 
orkesterilain mukaisten valtionosuuksien piiriin; 2000-luvun taitteesta lähtien harkinnanvaraista valtionavustusta 
on myönnetty kolmelle toimijalle; muut kymmenet nukketeatteriryhmät ja sooloteatterit, joita on perustettu 
erityisesti 2000-luvulla eivät ole päässeet valtion tai kotikuntiensa rahoituksen piiriin. Katsoja- ja näytösmäärät 
painottuvat valtionosuutta ja harkinnanvaraista valtionavustusta nauttiville nukketeattereille. 

Nukketeatterin suosion kasvu alkoi kuitenkin jo 1980-luvulla, jolloin alan uranuurtajat, viisi 1970-luvulla pe-
rustettua ammattinukketeatteria (joista kolme toimii yhä) vakiinnuttivat sekä asemansa että suhteensa päättäjiin 
ja suureen yleisöön. Kentälle perustettiin lisäksi useita uusia ryhmiä ja sooloteattereita, jotka entisestään laajen-
sivat ammattinukketeattereiden toimintakenttää ja volyymia 1990-luvulle tultaessa. Uuden aallon nukketeatterit 
ovat 2000-luvun vaihteesta lähtien tehneet uusia aluevaltauksia ja tavoittaneet uusia yleisöryhmiä, erityisesti 
aikuiskatsojia.  Tässä Turun taideakatemian nukketeatterikoulutuksella on ollut merkittävä roolinsa. 

Teatterikeskuksen selvityksessä vuodelta 2013 vedetään johtopäätös: ”Tarkasteltaessa teatteri- ja orkesterilain 
ulkopuolisten ammattiteattereiden katsojia nukketeatterin suosio ja tarjonnan määrä selittyy pitkälti kasvaneella 
nukketeatterikoulutuksella. Nukketeatterin suosio katsojien keskuudessa kasvaa teatteri- ja orkesterilain ulkopuo-
lisissa teattereissa samalla kun juuri tähän taidemuotoon erikoistuneiden pienten teattereiden ja teatteriryhmien 
määrä kasvaa”. (Teatteri liikkeessä ja lähellä – suomalaisen teatterin kehittämisohjelma 2013, Teatterikeskus ry, s. 
16) Koulutukseen kanavoitu rahoitus on kuitenkin vähentynyt huomattavasti 2000-luvun aikana.

Uudenlainen järjestäytyminen vapaan kentän ammattilaisia yhdistävien organisaatioiden (Nukketeatterikeskus 
Poiju ja Aura of Puppets) alle, joilla on sekä tuotannollisia että markkinointivalmiuksia ja keskitetty tiedotus, on 
entisestään kasvattanut nukketeatterin tunnettuutta ja volyymin kasvua. 

Nukketeatterin läänintaiteilijoiden laaja työ 2000-luvulla on myös juurruttanut nukketeatteria kautta Suo-
men ja kansainvälisiin yhteyksiin. 2000-luvun 11 kotimaista ja kansainvälistä nukketeatterifestivaalia eri puolilla 
Suomea ovat olleet erittäin tärkeä tekijä nukketeatterin näkyvyyden ja suosion kasvussa. Alan voimakas kehitys ja 
kasvu eivät kuitenkaan ole saaneet osakseen vastaavaa julkista tukea, minkä tanssi- ja sirkusala saavuttivat lyödes-
sään läpi 1990-luvulla.
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Nukketeatterialaa on pidetty Suomessa pienenä ja marginaalisena. Tarkasteltaessa koko kentän volyymia sekä 
katsoja- ja esitystilastoja tämä ei näytä pitävän paikkaansa. Marginaalisuus ilmenee alalle annetuissa resursseissa, 
jotka ovat vapaiden ryhmien osalta tällä hetkellä lähes kriittisessä tilassa.  

Kaiken kaikkiaan nukketeatterialalle on myönnetty vuonna 2012 valtion ja kuntien avustuksia lähes 2,4 mil-
joonaa euroa. Tämä on 0,2 prosenttia valtion teatterimäärärahoista.

 

Vuonna 2012 nukketeatterilla oli

14 % osuus kaikista puheteatteriesityksistä
7 % osuus kaikista puheteatterin katsojista
0,2 % osuus valtion teatterimäärärahoista

(lähteet: Tinfon ja Suomen Uniman tilastot 2012)

Valtionosuudet nukketeatterialalla
Suomeen perustettiin 1970-luvulla viisi ammattinukketeatteria: Nukketeatteri Vihreä Omena (1971, Helsinki), 
Teatteri Hevosenkenkä (1975, Espoo), Teatteri Peukalopotti (1976 Vaasa), Nukketeatteri Sampo (1977 Helsinki) 
ja Teatteri Mukamas (1979 Tampere). Nämä teatterit vakiinnuttivat toimintansa ja pääsivät vuonna 1993 val-
tion orkesteri- ja teatterilain piiriin, mikä takasi teattereille kasvavat valtionosuudet ja henkilötyövuodet. Myös 
teattereiden kotikunnat myönsivät nukketeattereille mittavia toiminta-avustuksia, joiden avulla teatterit pystyivät 
kasvattamaan toimintaansa ja palkkaamaan lisää vakinaista henkilökuntaa sekä noudattamaan teatterialan työeh-
tosopimuksia. VOS-nukketeattereiden toiminnan peruspilareiksi muodostuivat omat näyttämöt, laaja repertuaari 
ja yleisötyö nukketeatterikursseineen, kansainvälinen yhteistyö sekä kiertueet Suomessa ja ulkomailla.

VOS-nukketeattereista toimintansa ovat lopettaneet Peukalopotti vuonna 1996 sekä Vihreä Omena vuonna 
2003, joiden valtion- ja kuntienavustuksia sekä henkilötyövuosia ei jaettu edelleen nukketeatterikentälle.  Nukke-
teatterikentälle suunnattu julkinen tuki väheni noin 40 %.

Henkilötyövuodet vähissä
Suomen Teatterit ry:n tuoreen lastenteatteriselvityksen* (2014) mukaan kaikille suomalaisille lastenteattereille – joi-
den joukkoon ko. selvityksessä lasketaan vain kolme valtionosuutta nauttivaa nukketeatteria, Hevosenkenkä, Sampo 
ja Mukamas – osoitettujen henkilötyövuosien määrä on vähentynyt vuodesta 1995 vuoteen 2013 yhteensä 43 pro-
sentilla, 119 henkilötyövuodesta 68:een. (*Lastenteatteriselvitys: Katsaus valtionosuuden piirissä olevien lastenteatte-
reiden tilanteessa tapahtuneisiin muutoksiin vuosina 1995-2011, s. 6 -7, Iida Turpeinen, Suomen Teatterit ry, 2014) 

NUKKE- JA TANSSITEATTERIN RESURSSIVERTAILU 2012

Nukketeatteri

Tanssiteatteri

HENKILÖTYÖVUODET VALTION AVUSTUS

145

41
1 072 555

3 334 769
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Näistä 38 henkilötyövuotta on tällä hetkellä edellä mainituilla kolmella VOS-nukketeatterilla, jotka saavat 
yhteensä lähes 1,8 miljoonaa euroa julkista tukea (valtion ja kotikuntien avustukset yhteenlaskettuina). Julkiset 
avustukset, jotka muodostavat lähes puolet näiden teattereiden kaikista tuloista mahdollistavat näiden teatterei-
den toiminnan alansa merkittävinä työllistäjinä. Lisäksi Nukketeatteri Akseli Klonk työllistää kolme vakinaista 
henkilöä, joten alalla on yhteensä 41 henkilötyövuotta. Nukketeatterikeskus Poiju ilmoittaa lisäksi vuonna 2012 
kertyneen 10 henkilötyövuotta. Nukketeatteriala on jäänyt esittävän taiteen kentällä vähäisesti resursoiduksi ver-
rattuna esimerkiksi tanssialaan, jolla henkilötyövuosia on 145.

Harkinnanvaraisten valtionavustusten varassa tai ilman julkista tukea
1980- ja 1990-luvuilla Suomeen perustettiin monia uusia nukketeatteriryhmiä ja sooloteattereita, jotka toimi-
vat satunnaisten apurahoitusten, keikkatulojen ja koulutustoiminnan varassa. Teatteri Peukalopotin lopetettua 
toimintansa vuonna 1996 ja Nukketeatteri Vihreän Omenan suljettua ovensa vuonna 2004 näiden kahden am-
mattinukketeatterin valtionavustukset ja niiden myötä henkilötyövuodet jätettiin jakamatta kentälle. Helsingin 
kaupunki suuntasi murto-osan Vihreältä Omenalta vapautuneesta rahoituksesta vuosina 2004–2008 toimineelle 
Nukketeatterihautomolle, joka tuki yksittäisiä produktioita kolmen vuoden ajan. Pysyvää julkista rahoitusta nuk-
keteatterialan lukuisat uudet ja vanhat vapaan kentän toimijat eivät saaneet. 2000-luvun taitteesta lähtien Suomes-
sa on perustettu kymmeniä uusia ammattiryhmiä ja sooloteattereita sekä työryhmiä.

Valtionrahoitus nukketeatterialalle on kasvanut hyvin lievästi. Harkinnanvaraisia valtionavustuksia on myön-
netty 2000-luvulta lähtien kolmelle uudelle toimijalle: vuonna 1998 perustettu oululainen Nukketeatteri Akseli 
Klonk pääsi vuonna 2005 harkinnanvaraisen toiminta-avustuksen piiriin 10 000 eurolla.  Yhdeksässä vuodessa 
Akseli Klonkin valtionavustus on noussut 30 000 euroon. Nukketeatterina aloittanut, nykyään monitaiteinen 
imatralainen Mustan ja Valkoisen teatteri nousi vuonna 2009 samalle momentille ja saa nykyään 20 000 euroa 
valtionavustusta. Vuonna 2008 Nukketeatterikeskus Poijulle myönnettiin 20 000 valtion toiminta-avustusta. Sum-
ma on noussut 160 000 euroon vuonna 2012. 

Näille kolmelle nukketeatterille on myönnetty vuonna 2012 yhteensä hieman yli 450 000 euroa valtion ja koti-
kuntiensa toiminta-avustuksia. Lisäksi turkulainen TEHDAS Teatteri, joka on vuodesta 2012 lähtien profiloitunut 
nukketeatterin näyttämöksi, saa harkinnanvaraista avustusta 70 000 euroa koko laajaan toimintaansa, josta osa 
ohjautuu nukketeatterille. 

Harkinnanvaraisia valtionavustuksia on anottava uudelleen joka vuosi, joten niiden varaan ei voi rakentaa pit-
kän tähtäimen toiminta- ja työllistämissuunnitelmia. Ne eivät myöskään riitä työehtosopimusten mukaisten palk-
kojen maksamiseen, mistä syystä vapaan kentän ryhmät eivät täytä edellytyksiä teatterilain piiriin pääsemiseksi. 
Tilanne on ollut noidankehässä erityisesti Nukketeatteri Akseli Klonkin kohdalla jo 15 vuoden ajan. Ongelmaksi 
koko esittävän taiteen kentällä ja erityisesti nukketeatterikentällä on muodostunut nykyinen tukijärjestelmä, joka 
perustuu vanhaa teatterijärjestelmää tukevaan rahoitukseen. Teatterin tekemisen uudet muodot ja muodostelmat, 
erityisesti nuoren polven teatteriryhmät, eivät saa tukea vanhojen kriteerien mukaisesti.

Kymmenet uudet vapaan kentän nukketeatterin tekijät ovat edelleenkin samassa tilanteessa kuin nykytanssi ja 
nykysirkus 1990-luvulla: vailla julkista ja säännöllistä rahoitusta, keikkatulojen ja satunnaisten avustusten varassa, 
ilman vakinaisia esitys- ja toimitiloja. Yksikään vapaan kentän ns. lainsuojattomista nukketeatteritoimijoista ei ole 
vuoden 1993 jälkeen päässyt teatteri- ja orkesterilain takaaman VOS-rahoitusjärjestelmän piiriin. 

Nukketeatterikeskus Poiju haki valtionosuuden piiriin vuonna 2013. Opetus- ja kulttuuriministeriö totesi Nuk-
keteatterikeskus Poijun olevan valtionosuuskelpoinen, mutta rahoitusta ei toistaiseksi ole järjestynyt.

Taloudellinen eriarvoisuus nukketeatterikentällä kärjistynyt
Tilastojen perusteella VOS-nukketeatterit saavat julkisia avustuksia pääsylippua kohden 22 euroa, valtion harkin-
nanvaraista toiminta-avustusta saavat neljä teatteria neljä euroa per pääsylippu ja loput nolla euroa. Keskimää-
räiset julkiset avustukset pääsylippua kohden ovat nukketeatterissa alle seitsemän euroa. Puheteatterin puolella 
julkiset avustukset vuonna 2012 olivat per katsoja lähes 30 euroa. 

Koko nukketeatteriala saa yhteensä hieman yli 1,3 miljoonaa euroa valtion avustuksia; tanssitaiteelle on 
myönnetty yli 5,7 miljoonaa (aluekeskuksineen). Vuonna 2014 valtionosuusjärjestelmän piiriin hyväksytty 
sirkustaide sai vuonna 2012 julkista tukea (Cirkon ja Tinfon tilastojen perusteella) 550 000 euroa (ks. seuraava 
sivu).

Riitta Seppälä on kirjoittanut teatterikentän taloudellisesta eriarvoisuudesta tutkimuksessaan TEATTERI-
NAAPURIT – TEATERGRANNAR Selvitys suomalais-ruotsalaisesta teatteriyhteistyöstä ja sen kehittämisestä 
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(Hanasaaren kulttuurikeskus & Riksteatern 2010):
”Suomalaisen teatterikentän taloudellinen eriarvoisuus on suuri. Teatteri- ja orkesterilaki turvaa 57:lle sen 

piirissä olevalle teatterille henkilötyövuosiin perustuvan kohtuullisen valtionosuuden sekä mahdollisuuden hakea 
opetusministeriöltä yksinomaan VOS-teattereille korvamerkittyjä harkinnanvaraisia lisätukia (tukea ruotsinkie-
lisen toiminnan, lastenteatteritoiminnan, tanssiteatteritoiminnan, kiertuetoiminnan tai alueellisen toiminnan 
johdosta, tukea kehittämishankkeisiin, tukea perusparannuksiin ja -korjauksiin). Lisäksi kaikki VOS-teatterit 
saavat kunnallista tukea, monet enemmän kuin valtion tukea.

Sen sijaan ns. lainsuojaton kenttä kärvistelee valtion näyttämötaidetoimikunnan myöntämien toiminta-avus-
tusten tai projektitukien varassa ja hakee epätoivoisesti lisätukea suomalaisilta rahastoilta. Vain pieni osa lain-
suojattomasta kentästä saa kunnallista tukea, nekin varsin vähän. (…) Tähän ongelmaan ei ole muuta ratkaisua 
kuin edelleen kasvattaa vapaan kentän teatteriryhmien perusrahoitusta ja suunnata sitä niille ryhmille, joiden 
tulisi taiteellisen tasonsa ja pitkäjänteisen toimintansa perusteella päästä lain piiriin. Lain piiriin hakee vuosittain 
toistakymmentä ryhmää. Laki ei parhaimmillaankaan koske kuin pientä osaa ryhmäkentästä. Perusrahoituksen ja 
projektirahoituksen valtiolta tulee kasvaa koko ryhmäkentälle. Sen lisäksi tarvitaan muita ratkaisuja.” (s.14 )

Teatterikeskuksen julkaisemassa Teatteri liikkeessä ja lähellä – suomalaisen teatterin kehittämisohjelma 2013 
ehdotetaan seuraavaa: 

”Turvataan nykyinen rahoitusjärjestelmä.  Lisätään henkilötyövuosien määrää määrätietoisesti niin, että uusia 
teattereita voidaan tulevaisuudessa nostaa teatteri- ja orkesterilain piiriin ilman, että jo VOS-tuen piirissä olevat 
teatterit menettävät mahdollisuuden henkilötyövuosien korotukseen henkilökustannusten noustessa.

Ammattiteatterikentän rahoituksen parantaminen merkitsee uudenlaisten rahoitusmallien kehittämistä ja 
jo olemassa olevien parantamista vastaamaan teattereiden kehittämisen tarpeita. Tavoitteeksi ei asetu kaikkien 
toimijoiden kohdalla pääsy VOS-lain piiriin, vaan uudenlaisen pitkäjänteisen rahoitusmallin kehittäminen, teat-
tereiden omarahoitusosuuden kasvattaminen sekä toiminnan kehittämisen että laaja-alaista yhteistyötä tukevien 
uusien rahoitusmuotojen avulla.” (s.28) 

Nukketeatterikentällä pätevät yllä olevat huomiot teatterikentän taloudellisesta eriarvoisuudesta, joka on vielä 
kärjistyneempi suhteessa muihin taiteenaloihin (ala saa vain 0,2 % valtion teatterimäärärahoista). Valtaosa alan 
ammattilaisista toimii lyhytkestoisten projektirahoitusten varassa, jotka ovat riittämättömiä ryhmien ja soolotai-
teilijoiden työllisyyden ja toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi. 

Nukketeatterin toimintakenttä ja volyymi ovat mittavat: alan yli 3000 esitystä vuodessa keräävät 240 000 katso-
jaa, ammattikoulutusta annetaan Turun taideakatemiassa ja näyttötutkintoon johtavaa koulutusta Pieksämäellä, 
kentällä on vilkasta kotimaista ja kansainvälistä toimintaa, läänintaiteilijoita ja noin 160 ammattilaista. 

Nukketeatteri täyttää kaikki esittävän taiteen ammattikentän tunnusmerkit, mutta resursoinnissa se on 
jätetty marginaaliin. Alalla tarvitaan lisää julkista rahoitusta ja resursseja, nukketeatterin ammatillisen 
toiminnan vahvistamista sekä sen näkyvyyden, saavutettavuuden ja arvostuksen lisäämistä. Sirpaleisen ja 
aliresursoidun alan tulevaisuuden turvaaminen edellyttää pikaisia toimenpiteitä, joista tärkein olisi lähitule-
vaisuudessa perustettava keskitetty kehittämisorganisaatio, Nukketeatterin tiedotuskeskus.

Esittävän taiteen tiedotuskeskukset
Esittävän taiteen kentällä on kolme valtion tukemaa tiedotuskeskusta. Vuonna 2012 Teatterin tiedotuskeskus sai 
490 000 euroa valtion tukea, Tanssin tiedotuskeskus 310 000 euroa ja Sirkuksen tiedotuskeskus 320 000 euroa. 
Näillä kolmella on lukuisia työntekijöitä ja toimitilat Helsingin keskustan tuntumassa. Nukketeatterialan tiedotus-
ta ja muita kotimaisia ja kansainvälisiä toimintoja on vuodesta 1984 lähtien hoitanut etujärjestö Suomen Unima, 
joka sai vuonna 2012 valtionavustusta 9 000. 

Nukketeatterialalta puuttuu oma, tarvittavin resurssein toimiva tiedotuskeskus, joka keskittyisi koko no-
peasti kasvavan alan kehittämiseen, näkyvyyteen, tiedonkeruuseen, kulttuuripoliittiseen vaikuttamiseen ja 
kansainvälistymiseen. 

Käytännössä Suomen Unima on erityisesti vuonna 2013 hoitanut alan tiedotuskeskukselle kuuluvia tehtä-
viä, hyvin vähillä resursseilla. Järjestöllä on ollut yksi osa-aikainen, palkkatuettu työntekijä. Nukketeatterilla ei 
myöskään ole aluekeskuksia. Nukketeatterialan tiedotuksesta, näkyvyyden parantamisesta ja tiedotuskeskuksen 
tarpeellisuudesta sekä aluekeskussuunnitelmista kerrotaan toisaalla tässä selvityksessä.
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Kokonaistilasto ammattikentän tuista (Tinfon ja Uniman tilastoista)
Edellä mainitut luvut, taulukot ja vertailu perustuvat alla olevaan tilastointiin, johon on ensimmäistä kertaa 
koottu saatavilla olevat ammattinukketeattereiden esitys- ja katsojamäärät sekä julkiset avustukset. Vapaan kentän 
nukketeattereista ei ole saatu kaikkia tietoja esimerkiksi rahoituksesta.  Harrastajateattereista ei ole saatavissa 
yhtenäistä tilastointia. Tilastossa oleviin lukuihin ei sisälly soveltava nukketeatteri, jota tehdään huomattavassa 
määrin mm. lasten, nuorten, vanhusten, vammaisten, maahanmuuttajien tai päihde- ja mielenterveyskuntoutuji-
en kanssa sekä taideterapiassa ja museopedagogiikassa. 

AMMATTINUKKETEATTEREIDEN PERUSTAMISMÄÄRÄT VUOSIKYMMENITTÄIN
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Muita avustuksia vuonna 2012
Edellä mainittujen lisäksi erilaisia julkisia apurahoja ja avustuksia nukketeatterialalle on vuonna 2012 myönnetty 
seuraavasti*:

Julkinen tuki
Valtion näyttämötaidetoimikunta myönsi taiteilija-apurahat neljälle nukketeatteritaiteilijalle (yksi kolmivuotinen 
ja kolme puolivuotista, 1 649,77 € / kk per hakija Helsingistä, Porvoosta ja Turusta); kahdelle valtakunnallisesti 
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*luvuissa ovat Suomen Uniman tietoon tulleet apurahat ja avustukset, tilastointi on puutteellista.  
Liitteessä 4 on listaa julkisten apurahojen saajista.

merkittävälle kulttuuritapahtumalle (Mustan ja Valkoisen Teatterin 9. kansainvälisen teatterifestivaalin järjestämi-
seen Imatralla ja Mukamas-teatteritapahtuman järjestämiseen Tampereella) yhteensä 41 000 euroa; kantaesitys-
tukea kahdelle työryhmälle Turusta yhteensä 3 088 euroa, sekä kohdeapurahoja kuudelle hakijalle paikkakunnilta 
Parainen, Liminka, Porvoo, Turku ja Helsinki yhteensä euroa 22 000 euroa. 

Varsinais-Suomen, Pohjanmaan ja Uudenmaan taidetoimikunnat myönsivät yhteensä 9 000 euroa apurahoja 
ja yhden taidepalkinnon neljälle nukketeatteritoimijalle paikkakunnilta Vaasa, Helsinki ja Turku. Lisäksi Turun ja 
Vaasan kulttuurilautakunnat sekä Vaasan kaupunginhallitus myönsivät yhteensä 22 500 euroa viidelle nukketeat-
teritoimijalle, joiden joukossa oli Aura of Puppets -projektin 15 000 euron suuruinen jatkorahoitus Turussa. 

Yhteensä Uniman tietoon tulleita julkisia apurahoja (lukuun ottamatta taiteilija-apurahoja, jotka jakautuvat eri 
vuosille) on myönnetty julkisista varoista 97 588 euroa. Näiden apurahojen saajista (22 kpl) 98 % sijoittuu länti-
seen ja eteläiseen Suomeen. Linjan Vaasa-Imatra yläpuolelta avustusta on saanut vain yksi nukketeatteritoimija. 
Taiteelliseen toimintaan on myönnetty työryhmälle tai yksittäiselle taiteilijalle keskimäärin 2829 euroa, pienin 
avustussumma on ollut 500 euroa.

Yksityinen tuki
Nukketeatterikenttä on saanut julkisen rahoituksen lisäksi tukea vuosittain vaihtelevina apurahoina ja avustuksi-
na yksityisiltä rahastoilta, säätiöiltä ja muilta tahoilta. Vuonna 2012 näiden myöntämät (Suomen Uniman tietoon 
tulleet) apurahat ja avustukset ylsivät 375 733 euroon, joilla on rahoitettu 40 työryhmän ja yksittäisen taiteilijan 
taiteellista työskentelyä ja työpajatoimintaa, kolmen festivaalin järjestämistä, projekteja ja muuta nukketeatteriin 
liittyvää toimintaa. Avustusten ja apurahojen suuruus on vaihdellut: pienin myönnetty avustus on ollut 220 euroa, 
suurin 35 000 euroa. Keskimääräiseksi avustussummaksi tulee 9333 euroa, joka on useimmiten jakaantunut use-
ammalle tekijälle työryhmässä. Suurin apurahaa saavista työryhmistä on ollut yli 20 hengen suuruinen (Shakes-
pearen Myrsky Turussa), pienin yksikkö on ollut yksittäinen taiteilija. Eniten avustuksia nukketeatteritoimintaan 
– ja suurimmat apurahat – on myöntänyt Suomen kulttuurirahasto (122 000 euroa), toiseksi eniten Koneen säätiö 
(112 763 euroa) ja kolmanneksi eniten Wihurin rahasto (94 000 euroa). Yksityisen tahon myöntäjiä ovat olleet 
Suomen Uniman saamien tietojen mukaan myös Svenska kulturfonden (7 000 euroa), Kordelinin rahasto (42 000 
euroa), Tieteen ja taiteen kristillinen tukisäätiö 3 000 euroa), TinFO (220 euroa) sekä Vaasan Aktia ja Vaasan 
osuuspankki (yhteensä 750 euroa). **

Kansainväliseen toimintaan avustuksia on saanut kolme toimijaa kolmeen projektiin: Suomen ja Liettuan 
yhteisprojektiin, Venäjän Karjalassa tapahtuvaan ohjaajavierailuun ja Rovaniemellä järjestettyyn kansainväliseen 
nukketeatterifestivaaliin. 

Yksityisten rahastojen, säätiöiden ja muiden tahojen myöntämä tuki nukketeatteritaiteelle on kasvanut merkit-
tävästi 2010-luvun kuluessa ja se on tällä hetkellä vapaan nukketeatterikentän pääasiallinen rahoittaja. Apurahoja 
myönnetään vain murto-osalle nukketeatterialan toimijoista. Luvuissa ovat ainoastaan Suomen Uniman tietoon 
tulleet apurahat ja avustukset, tilastointi on puutteellista.  **Liitteessä 5 on listaa yksityisten apurahojen saajista

Edellä luetellut apurahoitukset eivät kuitenkaan riitä kattamaan kymmenien ammattitaiteilijoiden päätoimista 
toimeentuloa ja työehtosopimusten mukaisia palkkoja. Vuosittain vaihtelevat apurahapäätökset, joista suurin osa 
on epääviä, eivät takaa taiteentekijöille jatkumoa työssään. Jokainen vapaan kentän tuotanto, yksittäisen taiteilijan 
työskentely, projekti, tai kansainvälinen yhteistyö on jatkuvasti ”katkolla”. 

Nukketeatteritoiminnan kehittäminen ja tulevaisuuden turvaaminen edellyttävät säännöllistä julkista ja 
yksityistä tukea, joka kohdennetaan useammalle vuodelle. Valtion harkinnanvaraisten avustusten ja muun 
apurahoituksen määrätietoinen kehittäminen yhteistyössä nukketeatterikentän asiantuntijoiden kanssa 
tulisi käynnistää, tähtäimenä 2020-luku, jolloin nukketeatteri yltäisi samaan resursointiin kuin nykytanssi ja 
nykysirkus. 
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36 37NUKKETEATTERIN TIEDOTUSKESKUS

Nukketeatterialalta puuttuu oma, tarvittavin resurssein toimiva tiedotuskeskus, joka keskittyisi tarvittavin 
resurssein koko nopeasti kasvavan, sirpaleisen alan kehittämiseen, näkyvyyteen, tiedonkeruuseen, kulttuuri-
poliittiseen vaikuttamiseen ja kansainvälistymiseen. Tiedotuskeskuksen perustamista asianmukaisine resurs-
seineen on harkittava vakavasti taloudellisesta ja kulttuuripoliittisesta tilanteesta huolimatta. Tavoitteena on 
nukketeatteritaiteen aseman parantaminen sekä kotimaassa että kansainvälisissä yhteyksissä. Tanssin ja sirkuk-
sen tiedotuskeskusten rinnalle olisi lähitulevaisuudessa saatava nukketeatterin tiedotuskeskus asianmukaisine 
resursseineen.

Unima tiedotuskeskuksen tehtävien hoitajana
Nukketeatterialan etujärjestö Suomen Unima on pyrkinyt vuodesta 1984 lähtien hoitamaan alan sekä kotimaisia 
että kansainvälisiä tehtäviä. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää nukketeatteria eri tavoin Suomessa ja ulkomail-
la sekä kehittää nukketeatterialan kansainvälistä yhteistyötä. Suomen Uniman tärkein tehtävä on ollut koota tietoa 
ja tiedottaa nukketeatterialasta sekä vaikuttaa alan kehitykseen ja resursointiin. 

Unima mm. tiedottaa jäsenistölleen alan tapahtumista, julkaisee Nukketeatteri-lehteä, edustaa jäsenistöä 
kulttuuripoliittisissa kysymyksissä, erityisesti nukketeatteria koskevissa asioissa, edistää nukketeatteritaiteilijoiden 
ammatillista edunvalvontaa TeMen nukketeatterikillan kautta, toimii yhteistyössä alan koti- ja ulkomaisten jär-
jestöjen kanssa sekä järjestää alan tapahtumia, mm. Nukketeatterin näyteikkuna -festivaalia. Tärkeimmät kanavat 
ovat järjestön sisäinen ja ulkoinen tiedotus, joita varten ovat järjestön nettisivut osoitteessa www.unima.fi sekä 
vuonna 2013 perustettu facebook-sivusto, jäsenistölle sekä sähköisesti että postitse toimitettavat säännölliset jä-
senkirjeet ja Nukketeatteri-lehti, joka ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Lisäksi järjestö lähettää lehdistötiedotteita, 
kannanottoja ja reagoi ajankohtaisiin asioihin erityisesti nukketeatterialan ja kulttuuripolitiikan suhteen. Suomen 
Unima myös pyrkii keräämään ja toimittamaan tietoa alan rahoituksesta ja volyymista resurssiensa rajoissa. Vuo-
sien 2013 ja 2014 kuluessa Suomen Unima toimi käytännössä alan tiedotuskeskuksena tehostaen mm. tiedotus-
toimintaa ja tietojen keruuta kotimaassa sekä toimia alan näkyvyyden parantamiseksi.

Näiden tehtävien hoitamiseen Suomen Unimalla on ollut käytettävissään erittäin niukat resurssit. Vuodesta 
1984 vuoteen 2004 järjestön tiedotus- ja jäsensihteeri toimi vapaaehtoispohjalta oman teatteritoimensa ohella. 
Vuotuiset Opetusministeriöltä saadut vaatimattomat toiminta-avustukset eivät ole mahdollistaneet kokopäivätoi-
misen tiedottaja-järjestösihteerin tai muidenkaan toimihenkilöiden palkkaamista. Vuodesta 2005 lähtien Suomen 
Uniman tiedotus- ja järjestösihteerin toimessa on työskennellyt osa-aikaisia työllistettyjä henkilöitä työvoimatoi-
mistojen (nykyään TE-toimistot) palkkatuella lähinnä 10 kuukauden periodeilla. Tämä on merkinnyt aina uuden 
henkilön kouluttamista tehtäviin ja perehdyttämistä sekä kotimaisen että kansainvälisen toiminnan kenttään.  
Osa-aikaisuus ei ole riittänyt järjestön kaikkien tehtävien hoitamiseen ja pitkän tähtäimen työ on aina katkennut 
palkkatuen loppumiseen. Järjestö on 10 kuukauden välein joutunut ”katkolle”, mikä on huomattavasti hankaloit-
tanut valtakunnallisten ja kansainvälisten tehtävien hoitamista.

Yhdistyksellä on tälläkin hetkellä ainoastaan yksi osa-aikainen työntekijä, järjestö-tiedotussihteeri, joka hoitaa 
kaikki juoksevat tehtävät: talouden, tiedotuksen, kotimaiset ja kansainväliset järjestöasiat sekä festivaalituotan-
non. Työntekijä työskentelee teollisuuskiinteistön yläkerrasta alivuokratussa pienessä toimistohuoneessa. Yhdis-
tyksessä ei näillä resursseilla pystytä pitkäjänteiseen suunnittelu- ja kehitystyöhön. Myös kansainvälisen toimin-
nan suunnitelmallisuus ja vahvistaminen edellyttäisivät vakituista henkilökuntaa.

Opetusministeriö on myöntänyt järjestölle vuotuista toiminta-avustusta 9 000 euroa, millä summalla ei ole 
voitu palkata kaiken laajan toiminnan edellyttämiä toimihenkilöitä saati satsata mittavasti tiedotukseen ja näky-
vyyteen. Nukketeatteri-lehdelle on saatu 2 500 euroa kulttuurilehtitukea, millä summalla on maksettu päätoimit-
tajalle ja taittajalle nimelliset korvaukset sekä lehden painatus- ja postituskulut.

Nukketeatterijärjestölle myönnetyt resurssit ovat olemattomat verrattuna sirkus- ja tanssialan vastaaviin 
organisaatioihin. Teatterin tiedotuskeskus sai vuonna 2012 toimintaansa 490 000 euroa, Tanssin tiedotuskeskus 
310 000 euroa ja Sirkuksen tiedotuskeskus 320 000 euroa, Suomen Unima sai koko toiminnalleen vuonna 2012 
valtionavustusta 9 000 euroa. Sirkus- ja tanssialan järjestöissä ja tiedotuskeskuksissa kokopäiväisiä työntekijöitä 
on 4–8 henkilöä, jotka työskentelevät asianmukaisissa toimitiloissa Helsingin keskustassa tai sen tuntumassa. 
Nukketeatterialalla ei vastaavia resursseja ole. Muut esittävän taiteen tiedotuskeskukset ovat jo toiminnallaan 
osoittaneet, miten tärkeä keskitetty kehittämisorganisaatio on taidealan kehitykselle ja tulevaisuudelle.

Nukketeatteri-lehti
Tiedotuksen avaintekijänä on Suomen Uniman julkaisema Nukketeatteri-lehti, alan ainoa kotimainen julkaisu, 
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jonka potentiaalinen lukijakunta on reilusti nykyistä suurempi. Nukketeatteriesityksissä käy vuosittain yli 240 000 
katsojaa, lisäksi alaa seuraavat esittävien taiteiden opiskelijat, kouluttajat ja tutkijat sekä muu teatteriyleisö ja teat-
terintekijät unohtamatta kriitikoita ja muita taiteista kirjoittavia henkilöitä sekä kulttuurialan päättäjiä. 

Tällä hetkellä Nukketeatteri-lehden resurssit ovat lähes olemattomat. Sille myönnetyllä 2500 euron suuruisella 
kulttuurilehtituella ei pystytä palkkaamaan tarvittavia toimihenkilöitä eikä maksamaan artikkeleista palkkioita. 
Lehden uusi päätoimittaja on lokakuun alusta 2013 ollut nukketeatteriin erikoistunut vapaa toimittaja ja kriitik-
ko Silja Ylitalo, joka tekee lehteä vaatimattomalla palkkiosummalla. Nukketeatteri-lehden uudesta visuaalisesta 
ilmeestä ja taitosta vastaa (lähes vapaaehtoispohjalta) viestintäalan ammattilainen Jani Sipilä.

Vuonna 2013 Nukketeatteri-lehdessä käynnistyi laaja uudistusprojekti, johon kuuluvat mm. lehden ulkoasun 
ja sisällön uudistaminen, mainosmyynnin tehostaminen ja levikin kasvattaminen sekä nettisivujen ja blogin luo-
minen. Tarkoituksena on luoda lehdestä visuaalisesti houkutteleva, journalistisesti toimitettu ja suurelle yleisölle 
suunnattu taidealan julkaisu, joka kertoo nukketeatterista, sen lähialoista ja ajankohtaisesta taidekeskustelusta 
sekä alan tutkimuksesta alan ammattilaisten ja harrastajien lisäksi myös suurempaa yleisöä houkuttelevalla taval-
la. 

Uudistusprojektin tuloksista ovat jo näkyneet kolmessa vuosina 2013 ja 2014 ilmestyneessä Nukketeatteri-leh-
dessä. Lehden lukijakunta on laajentunut ja levikkiä on tehostettu mm. toimittamalla lehteä eri pisteisiin myytä-
väksi mm. Tampereella. 

Ongelmana alan ainoan lehden kehittämisessä ja levikin nostamisessa ovat edelleenkin hyvin pienet määrära-
hat, joiden lisäämisellä turvattaisiin sekä päätoimittajan, taittajan että avustajien palkkiot.

Alan kaikki toimijat mukana tiedotuksessa ja näkyvyydessä
Nukketeatterialan näkyvyydestä ovat huolehtineet osaltaan myös alan eri toimijat, kuten Nukketeatterikeskus 
Poiju, Aura of Puppets, Lapin nukketeatteriyhdistys ja läänintaiteilijat eri puolilla Suomea omien resurssiensa 
mukaisesti. Kukin alalla toimiva ammattiteatteri, -ryhmä tai sooloteatteri on lisäksi lyönyt rumpua toiminnas-
taan omilla paikkakunnillaan ja kiertueilla sekä kotimaassa että ulkomailla. Useimmilla vapaan kentän ryhmillä 
tai sooloteattereilla ei kuitenkaan ole lainkaan resursseja ammattitaitoiseen tiedotukseen ja elävien yhteyksien 
pitämiseen kulttuuritoimittajiin päin. Sen sijaan valtionosuutta nauttivilla kolmella nukketeatterilla (Sampo, 
Hevosenkenkä, Mukamas) on kullakin markkinointi-tiedotushenkilönsä, jotka hoitavat teatterin julkisuutta ja 
näkyvyyttä kokopäivätoimisesti. VOS-nukketeatterit ovat monikymmenvuotisella toiminnallaan tehneet suoma-
laista nukketeatteria tunnetuksi lähes neljälle miljoonalle katsojalle kotimaassa ja ulkomailla.

Uusista toimijoista sateenvarjo-organisaatiot Nukketeatterikeskus Poiju ja Aura of Puppets ovat pystyneet 
merkittävästi panostamaan omasta toiminnastaan tiedottamiseen, markkinointiin ja näkyvyyteen. Niiden netti-
sivuilta saa keskitetysti tietoa vapaan kentän nukketeatteritoimijoista, produktioista, projekteista ja tapahtumista. 
Nukketeatterikeskus Poijulla on tuotantoassistentti ja Aura of Puppetsilla tuotantokoordinaattori. Turussa nukke-
teatterin tiedotusta ja näkyvyyttä on lisäksi parantanut TehdasTeatterin profiloituminen nukketeatterinäyttämöksi 
vuodesta 2012 lähtien. Sillä on omat, joskin niukat resurssit markkinointiin ja tiedotukseen.  Myös Lapin nukke-
teatteriyhdistys toimii aktiivisesti alueellaan.

Vuosittain järjestettävät lukuisat nukketeatterifestivaalit ja -tapahtumat, kuten Nukketeatterin Näyteikkuna 
Helsingissä, TIP-Fest Turussa, Satujen sateenvarjo Mikkelissä, 7 sooloa Rovaniemellä ja Kansainvälinen Mukamas 
-nukketeatterifestivaali Tampereella tuovat nostetta ja näkyvyyttä tapahtumien ajankohtana nukketeatterialalle. 
Näiden tapahtumien järjestäjillä on keskenään hyvinkin erilaiset resurssit tiedotukseen ja markkinointiin, mutta 
tapahtumat toimivat merkittävinä alan näkyvyyden nostajina. 

Alalta puuttuu kuitenkin resursseja keskitettyyn ja tavoitteelliseen tiedotukseen ja näkyvyyden nostamiseen 
sekä kokonaisvaltaiseen kulttuuripoliittiseen vaikuttamiseen. Nukketeatterin tiedotuskeskus luonnollisesti toisi 
ratkaisun näihin kysymyksiin.

Nukketeatterin muu medianäkyvyys
Alan koko näkyvyydestä ja sen parantumisesta ei ole vielä tehty kattavaa tutkimusta, mutta joitakin signaaleja 
on jo huomattavissa. Suomalainen nukketeatteri on viimeisten kahden vuoden kuluessa ollut näkyvästi, joskin 
harvakseltaan esillä valtamedioissa kuten Ylellä ja Helsingin Sanomissa. Myös muut valtakunnalliset lehdet, kuten 
Demokraatti ja Kansan Uutiset, ovat julkaisseet mittaviakin artikkeleita nukketeatteriproduktioista. Radioiden 
ajankohtais- ja kulttuuritoimitukset ovat haastatelleet nukketeatterintekijöitä. Nukketeatteri on ollut usein esillä 
myös maakunnallisissa sanomalehdissä, erityisesti Turun Sanomissa mutta myös muun muassa Aamulehdessä, 
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Kalevassa ja Lapin Kansassa. Teatteri&Tanssi-lehdessä on julkaistu joitakin lyhyitä arvosteluja ajankohtaisista pro-
duktioista, mutta nukketeatterille tämä esittävän taiteen lehti ei ole muuten juuri lämmennyt. Muissakin mediois-
sa kiinnostus nukketeatteria kohtaan on jälleen laantunut.

Suhteellisesti nukketeatteri on jäänyt medianäkyvyydessä paitsioon, sillä valtamediat keskittyvät esittävien 
taiteiden alueella lähes yksinomaan puheteatteriin, tanssiin sekä nykysirkukseen. Ongelmana medianäkyvyydessä 
on toimittajien perehtymättömyys nukketeatteriin taiteena. Tämä korostuu erityisesti teatterikriitikoiden koh-
dalla.  Riku Laakkonen korostaa lausunnossaan, että suomalaisen nukketeatterin tulisi osata kertoa itsestään ja 
avautua. Hän korostaa, että ”Suomalainen nukketeatteri tarvitsee kipeästi ammattitaitoisia kriitikoita, tutkijoita ja 
sovellusten kehittäjiä”. Suomen Unima järjestää resurssiensa mukaisesti näille kohderyhmille seminaareja, sympo-
siumeja ja muita tilaisuuksia. 

Nukketeatterin tiedotuskeskuksen tehtäväkenttä
Nukketeatterin tiedotuskeskukselle asettuisi monia, elintärkeitä tehtäviä: Se toimisi alansa kotimaisena ja kan-
sainvälisenä asiantuntijana, joka kerää ja välittää suomalaista nukketeatteria koskevaa tietoa. Organisaatio toimisi 
välittäjänä koko nukketeatterialan ja julkisten päättäjien välillä. Nukketeatterin tiedotuskeskus suuntaisi toimin-
tansa alan ammattilaisille, opiskelijoille ja tutkijoille sekä ns. suurelle yleisölle, kulttuuripoliittisille toimijoille ja 
päättäjille, medialle ja alan kansainvälisille toimijoille. Toimintamuotoina olisivat palvelu- ja neuvontatyö sekä 
nukketeatterialan tapahtumista tiedottaminen. Tiedotuskeskus järjestäisi seminaareja ja koulutustilaisuuksia alan 
ammattilaisille sekä nukketeatteria esitteleviä yleisötilaisuuksia. Se koordinoisi nukketeatterialan vientihanketta, 
jonka kautta verkostoiduttaisiin määrätietoisesti ja järjestelmällisesti alan kansainväliseen toimintakenttään. Tie-
dotuskeskuksessa olisi alan kirjasto ja esitystallenteita sekä nukketeatterin perusnäyttely. 

Nukketeatterialalta puuttuu keskitetty valtakunnallinen tiedonkeruujärjestelmä, jonka pohjalta voisi luoda 
suomalaisen nukketeatterin oman tietokannan. Tällä hetkellä tiedot ovat hajallaan ja vaillinaisia: Tinfon tilastoi-
hin päätyvät 13 nukketeatterin tiedot, Suomen Unimalla on 14 toimijan tilastoja ja loput arviolta 50 toimijan ovat 
tilastoimatta resurssipulan vuoksi. Nukketeatterin tiedotuskeskus tekisi alan toiminnasta tilastoja ja selontekoja, 
joilla vaikutetaan kulttuuripoliittiseen päätöksentekoon.

Tiedotuskeskus tarvitsee toimintaansa tukea opetus- ja kulttuuriministeriöltä sekä muilta tahoilta ja asianmu-
kaiset resurssit: alkuvaiheessa vähintäänkin kaksi kokopäiväistä työntekijää sekä toimisto-, neuvottelu-, kirjasto- 
ja koulutustilat.

Mahdollisuudet tiedotuskeskuksen perustamiseen
Suomen Unimassa ja alan toimijoiden keskuudessa ymmärretään, että koko teatterialaa vuodesta 2014 lähtien 
koskevien leikkauspäätösten vuoksi nukketeatterialakin on tällä hetkellä jäätyneessä rahoitustilanteessa. Tämä 
koskee myös uusien tiedotuskeskuksien perustamista esittävien taiteiden alalla. Nukketeatterin tiedotuskeskuksen 
perustamisesta tullaan kuitenkin keskustelemaan sekä alan toimijoiden että päättäjien kanssa lähitulevaisuudessa.  

Nukketeatterialan tiedotuskeskus voidaan niveltää itsenäisenä organisaationa jo olemassa olevan toimijan 
yhteyteen. Helsingissä toimiva Nukketeatterikeskus Poiju aluekeskussuunnitelmineen voisi olla luonnollinen 
yhteistyökumppani, jonka valtion- ja kunnanrahoitus sekä organisaatio ovat viime vuosina kehittyneet voimak-
kaasti. Suomen Unima olisi Nukketeatterialan tiedotuskeskuksen perustajayhteisö pitkällä ja syvällisellä asiantun-
temuksellaan. Jäsenyhteisöiksi tulisivat nukketeatterialan organisaatiot ja eri kenttien edustajat, kuten VOS-nuk-
keteatterit, Nukketeatterikeskus Poiju, Aura of Puppets, Lapin nukketeatteriyhdistys sekä muut keskeiset toimijat 
alalta ja yhteistyökumppanit esittävien taiteiden kentällä. 

Nukketeatterialan tiedotuskeskuksen perustamisessa voitaisiin tähdätä vuoteen 2017, jolloin itsenäinen Suomi 
täyttää 100 vuotta. Varsinaisen toiminnan käynnistämisen tähtäin voisi olla vuodessa 2020, johon mennessä Suo-
men nukketeatterikenttä saanee tasavertaisen statuksen esittävien taiteiden joukossa.  
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TIP-Connection, Turun taideakatemian nukketeatterilinja ja Engineering Theatre Akhe (RUS): 
Abduction of Europa © Kari Vainio 2011
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Esittävän taiteen aluekeskuksia on viiden viime vuoden aikana perustettu kolme eri puolille Suomea opetusminis-
teriön sekä alueiden ja kaupunkien yhteistyöllä. Esille! Esittävän taiteen aluekeskusten pilottihankesuunnitelma 
2009–2013* määrittelee aluekeskusten toimintaperiaatteita seuraavasti: ”Pilottihankkeen aluekeskukset toimivat 
sateenvarjo-organisaationa esittävän taiteen uusien alojen vahvistamiseksi. Kukin aluekeskus tutkii ja kehittää 
oman alueensa ja taiteellisen alansa mukaista toimintaa ja yhteistyömalleja. Kehitettäviä toiminnan osa-alueita 
ovat muun muassa markkinointiyhteistyön ja tiedotuksen parantaminen, tuotannollisen osaamisen kehittäminen, 
monikulttuurisen työn tukeminen, kulttuurikentän ja yhteiskunnan muiden sektoreiden välisen yhteistyön kehit-
täminen sekä kansainvälinen verkostoituminen. Aluekeskusten avulla pyritään lisäämään alueellista tasa-arvoa ja 
saavutettavuutta esittävien taiteiden osalta.”  

Aluekeskuksia on ollut tarkoitus perustaa useita eri puolille Suomea**: ”Valtion näyttämötaidetoimikunta on 
tehnyt opetusministeriölle esityksen esittävän taiteen aluekeskusten pilottihankkeesta. Hanke ajoittuu vuosille 
2009–2013. Pilottivaiheessa perustetaan kolme esittävän taiteen aluekeskusta, Turkuun, Pohjois-Karjalaan ja Hel-
sinkiin. Pilottivaiheen jälkeen aluekeskusverkostoa on tarkoitus laajentaa myös muuhun Suomeen.” Vuoden 2013 
jälkeen muualle Suomeen ei ole perustettu lisää aluekeskuksia, eikä nukketeatterilla ole omia aluekeskuksia. 

Tanssin kuusi aluekeskusta sekä esittävän taiteen 
aluekeskukset Cirko ja Framil 
Tanssin aluekeskustoiminta käynnistettiin kymmenen vuotta sitten, vuonna 2004. Aluekeskukset ovat parantaneet 
tanssitaiteen toimintaedellytyksiä ja lisänneet tanssitaiteilijoiden työtilaisuuksia sekä laajentaneet kulttuuritoimin-
taa valtakunnallisesti.  Organisaatiot ovat keskittyneet tanssiteosten tuottamisen, esittämisen, kierrättämisen, vie-
railuttamisen ja täydentävän koulutuksen kehittämiseen sekä nykytanssin tunnetuksi tekemiseen. Aluekeskusten 
rahoitus koostuu valtionavustuksesta, alueellisesta ja paikallisesta rahoituksesta sekä oman toiminnan tuotoista.

Tanssin aluekeskuksia on kuusi: Itäinen tanssin aluekeskus, Läntinen tanssin aluekeskus, Pohjanmaan tans-
sin aluekeskus, Pohjoinen tanssin aluekeskus, Sisä-Suomen tanssin aluekeskus, ja Tanssin aluekeskus Helsinki / 
Zodiak – Uuden tanssin keskus. 

 Cirko – uuden sirkuksen keskus ry on toiminut vuodesta 2002 lähtien Helsingissä. Cirkon tehtäviä ovat 
mm. sirkuksen ammattitaiteilijoiden ja -ryhmien toimintaedellytysten parantaminen ja työllistymisen tukeminen; 
sirkuksen soveltava käyttäminen sosiaalisessa ja monikulttuurisessa työssä, liikeyritysten kanssa tehtävä yhteistyö, 
yhteistyö esittävän taiteen lähimuotojen (mm. fyysinen teatteri, naamioteatteri, tanssitaide, musiikki) kanssa sekä 
kansainvälinen verkostoituminen. Helsingin Suvilahteen avattiin vuonna 2011 sirkustalo, jossa on 1400 neliötä 
työskentely- ja esitystiloja uudelle sirkukselle. Suvilahden Cirko-talossa toimivat myös Sirkuksen Tiedotuskeskus 
ry, Suomen Nuorisosirkusliitto ry, Sirkus Magenta, Circo Aereo ja Sairaalaklovnit.

Cirko kertoo toiminnan tuloksista verkkosivuillaan mm: ”CIRKO – sirkuksen alueellinen toimintakeskus on 
vuoteen 2010 mennessä luonut vakiintuneen toimintamallin, jonka tuloksena sirkuksen monipuoliset taiteelli-
set, kulttuuriset ja sosiaaliset vahvuudet on tunnistettu ja otettu käyttöön. Keskuksen toimialojen yhteisvaikutus 
synnyttää synergiaa ja uusia kulttuuri- ja sosiaalipoliittisia innovaatioita.”

Framil ry on Varsinais-Suomen näyttämö- ja esitystaiteen yhteenliittymä. ”Syksyllä 2006 perustettu Framil 
toimii teatterin vapaan kentän, sirkuksen, nukketeatterin, performanssin ja soveltavan draaman tekijöiden omana 
äänenä. Framil kehittää esittävän taiteen ammattilaisten toiminta- ja työmahdollisuuksia projektien ja koulutus-
ten avulla. Framil nostaa esiin seudun esittävän taiteen korkealaatuista tarjontaa mm. julkaisemalla neljä kertaa 
vuodessa teatterien yhteistä Illan Ohjelma -kalenteria”, kerrotaan keskuksen verkkosivuilla. Framil-keskuksen toi-
minnot ovat organisaation mukaan jo olennaisesti parantaneet ammattilaisten työllistymistä, synnyttäneet uusia 
malleja esittävän taiteen käytölle ja rikastuttaneet koko esittävän taiteen kenttää maakunnassa.

Framil ry on toiminut nukketeatterin sisällöllisessä kehittämisessä. Framil-keskuksen tilat ovat tarjonneet 
vapaan kentän toimijoille tärkeitä harjoitus- ja toimistotiloja. Organisaation toiminta on myös parantanut 
näyttämö- ja esitystaiteen alueellista ja tasa-arvoista saatavuutta. Framil ry on toiminut myös nukketeatterin 
sisällöllisessä kehittämisessä: Syksyllä 2007 järjestettiin Niilo, nukketeatterin sparrausrinki, jossa vapaan kentän 
viisi nukketeatteriesitystä sai erityiskonsultointia mm. dramaturgiassa, lavastuksessa ja tuottamisessa. Vastaavalla 
metodilla Framil toteutti vuonna 2009 Lasse, lastenteatterin kehittämisringin, jossa oli niin ikään mukana kehit-
teillä olevia nukketeatterituotantoja. Vuosina 2010 - 2012 Framil ry on ollut mukana Euroopan Sosiaalirahaston 
rahoittamassa Kulho-hankkeessa, jossa tuotetaan ja kehitetään hyvinvointi- ja kulttuuripalveluita turkulaisille 
vanhuksille mm. nukketeatterin keinoin. 

*Esille! Esittävän taiteen aluekeskusten pilottihankesuunnitelma 2009 – 2013 Taiteen keskustoimikunta 2008 (s. 35)
** Taiteen keskustoimikunnan tiedote 2008 
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Nukketeatterille omia aluekeskuksia
Kaikki edellä mainitut Cirkon ja Framil ry:n ydintehtävät ja osaamisalueet ovat myös nukketeatterialan tehtäviä, 
jotka edellyttävät asianmukaisia resursseja, organisaatioita ja toimitiloja. 

Lähitulevaisuuden tehtävät nukketeatterialalla ovat sirpaleisen ja vähäresurssisen alan alueellisen toiminnan 
vahvistaminen, markkinointiyhteistyön ja tiedotuksen parantaminen, tuotannollisen osaamisen kehittämi-
nen sekä kotimainen ja kansainvälinen verkostoituminen. Nukketeatterin aluekeskukset toimisivat erityi-
sesti alan työllistämisen ja tuotantorakenteiden kehittäjinä sekä innovaatio- ja osaamiskeskuksina. Nuk-
keteatterin aluekeskusten perustamisessa on syytä nojata myös nukketeatterin läänintaiteilijoiden laajaan 
asiantuntemukseen (läänintaiteilijoista jäljempänä).

Suomeen on 2000-luvulla perustettu kaksi nukketeatterialan ammattilaisia kokoavaa sateenvarjo-organisaatio-
ta, jotka asiantuntemuksensa, toimijoidensa ja toimintakenttänsä pohjalta voisivat toimia alustana nukketeatterin 
aluekeskuksille: Nukketeatterikeskus Poiju Helsingissä ja Aura of Puppets Turussa.

Nukketeatterikeskus Poiju Helsingissä
Nukketeatterikeskus Poiju perustettiin vuonna 2007 Helsinkiin kokoamaan yhteen alan ammattitaiteilijoita sekä 
tuotantoteatteriksi, jonka tehtävänä on myös kehittää alalle uusia innovatiivisia palveluja, toimintamuotoja ja tuo-
tantorakenteita. Seitsemän ensimmäisen toimintavuotensa aikana Nukketeatterikeskus Poiju on vakiinnuttanut 
asemansa vapaan kentän tuotantokeskuksena, jonka päämäärä on edistää nukketeatteritaiteilijoiden ja -ryhmien 
toimintaedellytyksiä. Poijulla on laajat verkostot sekä kotimaisten että ulkomaisten toimijoiden kanssa.

Poijun toimintakenttään kuuluvat: tuotantoteatterina toimiminen ja yhteistuotantohankkeet, korkeakoulu-
yhteistyö, koulutus ja taidekasvatus, PoijuPaikka-toiminta, johon on liittynyt kymmeniä nukketeatterintekijöitä, 
teksti- ja ideahautomo, järjestöyhteistyö, yhteistyö ja hankkeet Helsingin kulttuurikeskuksen kanssa, tiedotus, 
markkinointi ja PoijuPäivät -esityssarja pääkaupunkiseudun kulttuuritaloissa, omat tuotannot ja kansainvälinen 
toiminta. Poijun toiminta ulottuu kiertue-esityksinä eri puolille Suomea. Poijulla on vuosittain useita projekteja 
mm. vanhustyön alueella sekä alan kurssitarjontaa ja koulutusyhteistyötä Seurakuntaopiston nukketeatterikoulu-
tuksen kanssa.

Vuonna 2009 Nukketeatterikeskus Poiju solmi kolmivuotisen kehittämissopimuksen vuosille 2009–2011 
Helsingin kaupungin kanssa nukketeatterialan kehittämisestä ja laati siihen liittyvän suunnitelman. Helsingin 
kaupunki on rahoittanut suunnitelmaan liittyvää toimintaa 30 000 eurolla vuosittain. Vuonna 2012 Nukketeat-
terikeskus Poiju on ollut mukana Tutkivan teatterityön keskuksen hallinnoimassa TEKIJÄ -hankkeessa, jossa 
kehitettiin kiinteiden teattereiden ja vapaiden ryhmien kiertuejärjestelmää ja yhteistoimintaa vuosina 2011–2013. 
Yksi Nukketeatterikeskus Poijun toiminnan osa-alueista on yhteistuotannot muiden ammattiteattereiden, sekä 
vapaiden että VOS-teattereiden, kanssa. Tähän kuuluu muun muassa vuonna 2012 alkanut yhteistyö Suomen 
Kansallisteatterin kanssa, mikä odottaa jatkoaan.

Vuoden 2012 esitysmäärä Poijussa oli 380 esitystä ja noin 50 työpajaa. Katsojia oli 48 867. Noin 30 % Nukke-
teatterikeskus Poijun esityksistä, 34 % katsojista sekä kaikki ensi-illat olivat Helsingissä. Vuonna 2012 Nukketeat-
terikeskus Poijun ohjelmistossa oli 22 kiertuevalmista esitystä, joista kolmen ensi-ilta oli toimintavuoden aikana. 
Poijun toimijoihin kuuluu tällä hetkellä yli 40 alan ammattilaista sekä pääkaupunkiseudulta että muualta Suomes-
ta. 

Organisaatio on saanut vuonna 2012 Opetus- ja kulttuuriministeriön harkinnanvaraista toiminta-avustusta 
160 000 euroa, Helsingin kaupungin toiminta-avustusta 40 000 euroa sekä Helsingin kaupungin projektirahoi-
tusta 28 000 euroa. Vakituisia työntekijöitä Poijulla on kaksi hallinnollisella puolella, taiteellisella puolella Poiju 
työllistää vakituisesti neljä taiteilijaa ja produktiopohjaisesti lukuisia vierailijoita. Henkilötyövuosia Poiju ilmoit-
taa vuonna 2012 kertyneen 10. Nukketeatterikeskus Poiju haki valtionosuuden piiriin vuonna 2013. Opetus- ja 
kulttuuriministeriö on todennut Nukketeatterikeskus Poijun olevan valtionosuuskelpoinen, mutta rahoitusta ei 
vuodelle 2014 vielä järjestynyt.

Vuonna 2012 Nukketeatterikeskus Poiju teki Helsingin kaupungille selvityksen nukketeatterin integroimisesta 
osaksi Helsingin kaupungin kulttuuritarjontaa, jossa visioidaan elävää ja toimivaa nukketeatterikeskusta Helsin-
kiin. Satu Paavola kertoo lausunnossaan hankkeesta seuraavasti:

”Vuonna 2009 Nukketeatterikeskus Poiju solmi kolmivuotisen kehittämissopimuksen vuosille 2009 - 2011 Hel-
singin kulttuurikeskuksen kanssa nukketeatterialan kehittämisestä Helsingissä. Kehittämissopimuksen loppura-
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porttina Nukketeatterikeskus Poiju laati Helsingin kulttuurikeskuksen pyynnöstä selvityksen nukketeatterikeskit-
tymän rakentamisesta Helsinkiin. Helsingin kulttuurikeskus julkaisi ’Langat käsissä – tavoitteena nukketeatterin 
ammattilaisten toimintaedellytysten kehittäminen’ -selvityksen keväällä 2012. 

Selvityksen ydin oli Nukketeatterikeskus Poijun visio elävästä nukketeatterin aluekeskuksesta Helsingissä. 
Nukketeatterikeskus palvelisi kaikkia pääkaupunkiseudun nukketeatterin ja näyttämötaiteiden ammattilaisia, 
tuottajia, järjestöjä ja matkailijoita. Nukketeatterikeskus olisi osaamisklusteri, joka synnyttäisi innovatiivisia ja 
poikkitaiteellisia yhteistyöhankkeita keskuksessa toimivien nukketeatteri-, näyttämö-, ja animaatiotaiteilijoiden 
välillä ja edistäisi helsinkiläistä nukketeatteritaidetta ja -kulttuuria. Nukketeatterikeskus toimisi myös tuotantotoi-
mistona, joka palvelisi kaikkia keskuksessa toimivia taiteilijoita

Vuonna 2013 tavoitteena oli selvityksen mukaisten asioiden eteenpäin vieminen, mutta hanke ei saanut rahoi-
tusta. Olemme hakeneet rahoitusta sekä Helsingin kaupungilta että opetus- ja kulttuuriministeriöltä, mutta emme 
ole saaneet mitään. Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että esim. Helsingin kaupunki ei ole kiinnostunut hankkeesta 
eikä myöskään OKM. Helsingin kulttuurikeskuksen tilanne on ollut käymisvaiheessa Marianna Kajantien jäätyä 
eläkkeelle ja OKM:ltä on tullut viestiä, että uusia aluekeskuksia ei enää haluta perustaa eli hankkeella ei ole resurs-
seja eikä se siten etene.”

Aura of Puppets Turussa
Turkulainen Aura of Puppets (AofP), turkulaisen ammattinukketeatterin edistämishanke, on vuodesta 2011 
lähtien toiminut ensin kolmivuotisena hankkeena, sitten jatkuvana Turun ammattinukketeatterikentän yhteisenä 
tiedotus-, markkinointi- ja tuotanto-organisaationa. Aura of Puppetsin toiminta käynnistyi Turku 2011-säätiön ja 
Turun kaupungin tuella. Vuonna 2013 hankkeen ohjausryhmä laati selvityksen Aura of Puppets – Nukketeatteria 
Turussa -selvitys 2013.

Aura of Puppets -hankkeen vaikutuspiirissä ovat kaikki yli 30 turkulaista nukketeatteriammattilaista (kymme-
nen nukketeatteria, lukuisia vapaita alan taitelijoita ja työryhmiä), TIP-Connection ry ja Puppet Studio, Taidea-
katemian nukketeatterilinjalta valmistuvat opiskelijat sekä Turussa vierailevat esitykset. Aura of Puppetsin ja 
muiden turkulaisten nukketeatterintekijöiden tarjonnassa on tällä hetkellä lähes 50 nukketeatteriesitystä, joista 
valtaosa on aikuisille suunnattuja tuotantoja. Kantaesityksiä turkulaisella nukketeatterilla on vuosittain 15–20 
kappaletta. Aura of Puppetsin toimijoilla on aktiivista kansainvälistä toimintaa ja projekteja. 

Suurhanke Turku Euroopan Kulttuuripääkaupunki 2011 sisälsi runsaasti nukketeatteria, suurtuotantoja ja yk-
sittäisiä produktioita, esityskokonaisuuksia ja festivaaleja. Nukketeatterin keinoja käytettiin myös monissa muun 
alan tuotannoissa itse esityksen osana tai työmuotona yleisölle suunnatuissa työpajoissa. 

Aura of Puppetsin käynnistyessä vuonna 2011 tavoitteena oli myös perustaa Turkuun kansainvälinen nukke-
teatteritalo, joka tarjoaisi yleisölle monipuolista nukketeatteriesityksiä läpi vuoden. Asia eteni, kun turkulainen 
vapaan kentän teatteri TEHDAS Teatteri asetti vuonna 2012 uuden nukketeatterin yhdeksi tärkeäksi taiteellisek-
si painopisteekseen ja tarjosi näyttämönsä nukketeatteriesityksille. AofP:n ohjausryhmä on toiminut hanketta 
vuoden 2013 loppuun saakka hallinnoineen Framil ry:n alaisena. Vuoden 2013 alusta AofP -hanke siirtyi uusiin 
käsiin TEHDAS Teatterille. Aura of Puppetsilla on osa-aikainen tuottaja.

AofP:n yksi toimijoista on vuonna 2005 perustettu TIP-Connection, The Turku International Puppetry Con-
nection ry, jonka tavoitteena on tukea ja kehittää nukketeatteritaidetta Suomessa ja tuoda suomalaista nukketeat-
teria esille ulkomailla. Yhdistyksen näkyvin toimintamuoto on vuosittain Turussa järjestettävä kansainvälinen 
nukketeatterifestivaali TIP-Fest. Lisäksi TIP-Connection järjestää kaikille avoimia Q&A -haastatteluiltoja sekä 
työpajoja, seminaareja ja kansainvälisiä teatteriprojekteja. Yhdistys on perustanut kansainvälisen The TIP-Con-
nection Company -teatteriryhmän, jonka ohjelmistossa on visuaalisen teatterin esityksiä aikuisille ja lapsille 
sekä kotimaisina että kansainvälisinä tuotantoina. Vuonna 2012 ryhmällä oli 51 esitystä eri tiloissa, mm. Turun 
kaupunginteatterissa. The TIP-Connection Company vierailee aktiivisesti sekä kansainvälisillä että kotimaisilla 
festivaaleilla ja näyttämöillä. 

Turussa toimii myös vuonna 2007 perustettu nukketaiteilijayhdistys Puppet Studio ry, jonka verstas- ja harjoi-
tustiloissa työskentelee tällä hetkellä aktiivisesti 12 nukketeatteritaiteilijaa. Vuosien 2009 - 2014 kuluessa Puppet 
Studion tiloissa on valmisteltu yli 100 esitystä, työpajaa tai tapahtumaa. Vuonna 2010 sekä kokonaan että osittain 
Puppet Studiolla valmistuneita esityksiä esitettiin 207 kertaa ja katsojia näissä oli 40 207. Ensi-iltoja oli 11. Puppet 
Studio -yhdistys on ollut myös alullepanijana nukketeatterikentän yhteisessä Aura of Puppets -hankkeessa sekä 
nukketeatterifestivaali TIP-Festin organisoinnissa ja toteutuksessa.

Sen paremmin Aura of Puppets, TIP-Connection kuin Puppet Studiokaan eivät ole saaneet hankkeilleen ja 
produktioilleen säännöllistä ja jatkuvaa rahoitusta. Yhdellekään Varsinais-Suomen ammattinukketeattereista ei 
ole myönnetty valtionosuutta tai harkinnanvaraista valtionavustusta, jonka varaan voitaisiin perustaa kiinteitä 
työsuhteita ja pysyviä tuotannollisia rakenteita.
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Turkulaiset toimijat tähtäävät nukketeatterin aluekeskukseen, jonka toiminta nivoutuisi luontevasti nukketeat-
teripainotteiseen TEHDAS Teatteriin. Kansainvälinen nukketeatterifestivaali TIP-Fest ja Pohjoismaiden ainoa 
ammattiin johtava, nelivuotinen nukketeatterikoulutus Turun Ammattikorkeakoulun Taideakatemiassa olisivat 
olennainen osa keskuksen toimintakenttää. Turun kaupunki on suhtautunut kiinnostuksella nukketeatterin nou-
suun kaupungissaan. Turku otti osaa ranskalaisen nukketeatterikaupungin Charleville-Mézièresin kampanjaan, 
jossa Turku muiden nukketeatterikaupunkien mukana julistautui Nukketeatteriystävälliseksi kaupungiksi (Puppet 
friendly city). Tämä julistautuminen ei nukketeatterintekijöiden kannalta vielä ole ilmennyt alan resurssien 
lisääntymisenä kaupungin taholta.

Turkulainen Aura of Puppetsin toimija Maiju Tainio kiteyttää lausunnossaan 
näkemyksiä alan kehittämisestä ja lähitulevaisuuden tehtävistä

”Jotta nukketeatteri saadaan nostettua suuren yleisön tietoisuuteen pysyvästi, tarvitaan lisää tiloja ja tuotan-
nollisia rakenteita, kuten myös riskinottokykyä ja uudistuvaa ajattelua - sekä taiteilijoilta että päättäjiltä.
Suomessa tulisi olla useampi valtion tukema nukketeatterikeskus. Aura of Puppets Turussa ja Nukketeatte-
rikeskus Poiju Helsingissä pyrkivät molemmat toiminnallaan pitkäjänteisesti kohti paikallisen nukketeatte-
rikeskuksen avaamista. Näiden keskusten toiminnallisena esimerkkinä voidaan käyttää esimerkiksi Uuden 
sirkuksen keskus Cirkoa: http://www.cirko.fi

Otan tässä vapauden eritellä hieman tarpeita välittämättä siitä, mikä nähdään tällä hetkellä realistisena tai 
mahdollisena toteuttaa - eli haaveilla. Nukketeatterin todellisen potentiaalin esiin saamiseksi näissä keskuk-
sissa olisi hyvä olla vakiona ainakin:

• tarpeeksi monta eri tarkoituksiin sopivaa näyttämöä (2-3)
• kokopäiväiset tuottaja, tiedottaja, myyjä ja yleisötyövastaava
• kokopäiväiset lavasterakentaja, nukenrakentaja/puvustaja, valo- ja ääniteknikko ja näyttämömies
• ei ohjelmistoteatteria vaan katto mahdollisimman korkealla monen ryhmän ja soolotaiteilijan
• esityksille diversiteetin säilymiseksi (silti markkinoinnillinen linja ja näkemys, jotta vältetään sillisalaat-

ti-efekti)
• säännöllistä, tutkivaa ja innostavaa yleisötyötä kouluille ja päiväkodeille
• tuotannollisessa yhteistyössä kunnan kanssa ja mahdollisesti synkronoituna
• opetussisältöihin
• koulutuksia, kursseja, kerhoja, yleisötilaisuuksia, klubeja, festivaaleja, katutapahtumia 
• osallistavaa toimintaa eri kohderyhmille
• nukke- ja lavasterakentamo/paja ja ompelimo, joita voi käyttää myös kursseihin ja työpajoihin
• kiertuekalustoa ja pakettiauto aktiiviseen kiertuetoimintaan
• kirjasto ja nukkenäyttely
• residenssitoimintaa, kansainvälisiä vierailuja
• olohuonemainen lämpiöravintola, johon on helppo tulla.” 

Lapin esittävien taiteiden keskuksessa mukana nukketeatteri
Pohjois-Suomessa nukketeatteritaiteilijat ovat mukana Lapin esittävien taiteiden keskuksessa Letkessä, joka on 
vuonna 2009 perustettu ”esittävän taiteen vapaan kentän ammattilaisten katto-organisaatio, jonka tehtävänä on 
edistää vapaan kentän toimintamahdollisuuksia erityisesti Lapissa. Kulttuuripoliittisen vaikuttamisen ja hanketoi-
minnan lisäksi yksi Letken tärkeimmistä tehtävistä on kiertuetoiminnan kehittäminen Lapissa sekä pohjoiskalo-
tin alueella.” Lapin nukketeatteriyhdistys on yksi Letken perustajajäsenistä.

Tällä hetkellä Letkellä on meneillään Kulttuurirakka-jatkohanke 2012 – 2014, ”jonka tavoitteena on edistää 
esittävän taiteen harrastusmahdollisuuksia Lapin maakunnassa sekä työllistää alan ammattilaisia. Lisäksi pyritään 
kehittämään Lapin esittävien taiteiden keskuksen toimintaorganisaatiota sekä kehittämään yhteistyötä esittävien 
taiteiden ammattilaisten sekä yritys- ja matkailusektorin välille.” Nukketeatterin ammattilaisista Teatteri Liiku-
tuksen Johanna Salo Lapin nukketeatteriyhdistyksestä on pitänyt useita työpajoja ja kiertänyt esityksillään Lapin 
kunnissa. Kulttuurirakka-projekti on jo vaikuttanut 17 lappilaisen kunnan alueella ja työllistänyt noin 30 esittävän 
taiteen ammattilaista. Työpajoihin on osallistunut kaikkiaan 1436 henkilöä. (www.letke.fi)

Vuonna 2007 perustettu Lapin nukketeatteriyhdistys, johon kuuluu noin 20 alan ammattilaista ja harrastajaa, 
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ylläpitää Rovaniemellä Nukketeatteritaloa, joka on alueellinen toimintakeskus. Talossa on esityksiä kautta vuoden 
sekä paikallisin voimin että vierailunäytöksinä kotimaasta ja ulkomailta, alan kursseja, kokouksia, seminaareja ja 
muuta toimintaa. Se on myös kansainvälisen 7 sooloa -nukketeatterifestivaalin päämaja vuosittain. Lapin nukke-
teatteriyhdistys on mukana vuonna 1996 perustetussa Barentsin alueen nukketeatteriverkostossa. Rovaniemen 
nukketeatteritalolla ei ole vakituista, palkattua henkilökuntaa, vaan se toimii vapaaehtoisvoimin.

Pohjoisen alueen nukketeatteritoiminta tarvitsee tukea sekä työllistämiseen, tiedotukseen että alan tuotannol-
listen rakenteiden kehittämiseen ja kansainväliseen toimintaan.

Alueellista nukketeatterityötä ovat 2000-luvulla tehneet myös ja erityisesti nukketeatterin läänintaiteilijat, jotka 
ovat toimineet yhteistyössä esittävien taiteiden keskusten kanssa mm. Varsinais-Suomessa ja Lapissa-
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Läänintaiteilijat
Ammattinukketeatterintekijöiden joukosta on vuodesta 2001 lähtien valittu kuusi nukketeatterin läänintaiteilijaa, 
jotka ovat edistäneet nukketeatteria omilla toimialueillaan lukuisten kotimaisten ja kansainvälisten projektien ja 
esitysten muodossa. Vuonna 2013 ko. viroissa olivat Aapo Repo, Etelä-Savon läänintaiteilija 2009–2014 ja Roosa 
Halme, Satakunnan läänintaiteilija 2012–2015.

Lisäksi nukketeatteriin painottunutta työtä ovat tehneet muutkin tahot, kuten Etelä- ja Keski-Savossa toimiva 
lastenkulttuurikeskus Verso sekä Taikalamppu-lastenkulttuuriverkosto eri puolilla Suomea.  Verso-verkoston 
nukketeatteritoiminnasta lisää luvussa työllistävyys.

2000-luvulla alueelliset taidetoimikunnat ovat nimittäneet eri puolille Suomea 
kuusi nukketeatterin ja lastenkulttuurin läänintaiteilijaa:

Leila Peltonen   2001–2006 Lapin läänintaiteilija, nukketeatteri ja lastenkulttuuri

Hannu Räisä   2002–2009 Hämeen läänintaiteilija, nukketeatteri

Timo Väntsi  2007–2009 Varsinais-Suomen läänintaiteilija, nukketeatteri

Jyrki Tamminen  2008–2013 Pohjois-Karjalan läänintaiteilija, lastenkulttuuri ja  
   monikulttuurinen taidetyö

Aapo Repo  2009–2014 Etelä-Savon läänintaiteilija, nukketeatteri 

Roosa Halme  2012–2015 Satakunnan läänintaiteilija, nukketeatteri

Läänintaiteilijat ovat työskennelleet alueellisten taidetoimikuntien palkkaamina edistäen nukketeatterin ja sen 
tekijöiden asemaa sekä kotimaisissa että kansainvälisissä hankkeissa ja projekteissa. Työnkuvaan ovat kuuluneet 
myös verkostoituminen ja yhteistyö alueen kulttuuritoimijoiden ja taiteilijoiden kanssa, alueelliset yhteistyöpro-
jektit sekä kurssien ja seminaarien järjestämiseen. Päätavoitteena kaikilla on ollut lisätä tietämystä ja osaamista 
nukketeatterin suhteen sekä tehdä tätä taidetta tunnetuksi. Läänintaiteilijat ovat tehneet toimikausiensa aikana 
myös taiteellista ja taiteidenvälistä työtä. 

Lapin läänintaiteilija Leila Peltosen kauteen 2001–2006 sisältyi nukketeatterin perusteiden opetusta lapsille ja 
nuorille ja heidän kanssaan työskenteleville aikuisille. Hän ohjasi eri puolilla Lappia kymmeniä nukketeatterin 
työpajoja, kursseja, esityksiä ja taideprojekteja. Vuonna 2006 Leila Peltonen toteutti rovaniemeläisen Matkalauk-
kuteatterin ja Rovaniemen teatteri/ Lapin alueteatterin yhteistyöprojektin Sammakkoprinsessa, jonka yhtenä 
tavoitteena oli ammatillisen nukketeatterin kehittäminen Lapissa. Mukana oli myös Turun taideakatemian 
nukketeatterikoulutuksen oppilaita. Vuonna 2006 perustettiin Lapin nukketeatteriyhdistys ry, joka tukee sekä 
nukketeatterin harrastaja- että ammattitoimintaa Lapissa ja hankkii rahoitusta erilaisille nukketeatterin kehittä-
mishankkeille.  

Kansainvälinen toiminta oli oleellinen osa Peltosen työtä läänintaiteilijana: vuodesta 1996 alkanut työ Barent-
sin nukketeatteriverkoston koordinaattorina jatkui läänintaiteilijana. Kauteen sisältyivät mm. Barentsin nukke-
teatterifestivaalien järjestäminen 2003 Oulussa ja 2005 Kalixissa, Ruotsissa sekä muita alueen yhteishankkeita. 
STARTING POINTS – taiteidenvälinen yhteisötaiteen työpaja suunnattiiin Barentsin alueen ammattitaiteilijoille 
ja taideopiskelijoille, LIVING STORIES – Barentsin alueen koululaisille, jossa taiteellisina asiantuntijoina toimi 
kuusi taiteilijaa englantilaisesta Welfare State International -taideyhteisöstä. Leila Peltosen läänintaiteilijakaudella 
käynnistyi vuonna 2006 Rovaniemellä myös kansainvälinen soolonukketeatterifestivaali 7+7 sooloa!. Kauteen 
sisältyi myös osallistuminen Kansainvälisen Uniman toimintaan Suomen Uniman hallituksen jäsenenä, varapu-
heenjohtajana sekä kansainvälisen Uniman edustajiston ja Eurooppa- ja Afrikka- komissioiden jäsenenä.

Hämeen läänintaiteilija Hannu Räisän työ jakautui vuosina 2002–2009 alueelliseen, valtakunnalliseen ja kan-
sainväliseen toimintaan sekä julkaisutoimintaan. Yhteistyökumppaneina olivat alueen teatterit, lastenkulttuurin 
ja nukketeatterin tekijät sekä kulttuuritoimijat ja taiteilijat. Painopistealueena olivat nukketeatterin tunnetuksi 
tekeminen ja säännölliset, vuosittain toteutetut koulutukset ja kurssit nukketeatterialan ja teatterialan ammattilai-
sille sekä lasten parissa työskenteleville aikuisille. Nukketeatterikoulutusta toteutettiin mm. kouluissa ja päiväko-
deissa. Yhteistyökumppaneina läänintaiteilijatyössä olivat Hämeenlinnan Lasten ja Nuorten kulttuurikeskus ARX 
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sekä lähikaupungit ja kunnat. Hannu Räisä oli läänin taidetoimikunnan Kummikylä-hankkeen vastuuhenkilönä 
2006–2009, jolloin tuettiin kylien jo olemassa olevaa kulttuuritarjontaa sekä tarjottiin uusia taidekokemuksia 
taideleireillä ja erilaisissa työpajoissa. Toiminnan avulla tuettiin alueen taiteilijoiden työmahdollisuuksia. Lisäksi 
Hannu Räisä opetti nukketeatteria eri oppilaitoksissa ja vastaanotti alan näyttöjä.

Kansainväliseen toimintaan sisältyivät mm. kansainvälinen lastenkulttuuriseminaari vuonna 2006 sekä kan-
sainväliset Hippalot-lastenkulttuurifestivaalit, osallistuminen kansainvälisen (ja Suomen) Uniman toimintaan.

Turussa läänintaiteilija Timo Väntsi oli vuodesta 2007 lähtien mukana kehittämässä Framil ry:n työtä, joka 
tähtäsi Varsinais-Suomen esittävän taiteen aluekeskuksen perustamiseen. Nukketeatterin ammattikenttä näh-
tiin olennaisena osana aluekeskuksen toimintaa ja alan ammattilaiset olivat mukana Framilin kehittäjänä osaten 
myös hyödyntää keskuksen luomia hankkeita ja projekteja omaa työllistymistään silmällä pitäen mm. soveltavan 
nukketeatterin alueella.

Turkulainen nukketeatterikenttä oli nousukiidossa ja läänintaiteilijan tehtäväksi tuli hitsata yhteen ammatti-
laisia, jotka perustivat yhteisen työhuoneen, Puppet Studion vakiinnuttamaan toimintaa. Läänintaiteilija perusti 
myös nukketeatterin kehittämishankkeita, kuten Niilo – nukketeatterin sparrausringin, jossa viisi nukketeatteri-
esityksen aihiota otettiin tuotekehittelyyn. Ne saivat eri alojen ammattilaisilta mm. dramaturgista tukea. Kiertue-
hanke Pyörre oli toinen kehittämishanke, jossa oli mukana kaksi nukketeatteriesitystä. Kolmas hanke oli Lasse 
– lastenteatterin sparrausrinki, jossa oli mukana nukketeatteriesityksiä. Ammattinukketeatterintekijät olivat myös 
mukana soveltavan teatterin EU-rahoitteisessa Hymykuopat-hankkeessa, joka suunnattiin vanhuksille ja erityis-
lapsille. Väntsin läänintaiteilijakaudella varsinaissuomalainen ammattinukketeatteri vakiintui, sai paljon tukea 
ja peeärrää. Lisäksi vuonna 2011 virallisesti perustettu nukketeatterin kehittämishanke ja yhteistyöorganisaatio 
Aura of Puppets -hanke saatiin käynnistettyä Framilin tuella.

Pohjois-Karjalan läänintaiteilija Jyrki Tammisen työsarkana olivat 2008–2013 lastenkulttuuri ja monikulttuuri-
nen taidetyö, jossa tavoitteina oli myös edistää nukketeatterin ja sen tekijöiden asemaa maakunnan taidekentässä 
erilaisten yhteistyömallien, koulutuksen ja verkostoitumisen avulla. Lastenteatterin teemavuoden juhlaviikko 
koulutuksineen toteutettiin vuonna 2008 ja siitä sai alkunsa Valo-lastenteatteritapahtuma maakunnassa, joka 
järjestettiin eri teemoin vuosittain yhtenä painopisteenään nukketeatteri. Operaatio Nukkehallitus puolestaan 
tähtäsi kentän aktivointiin koulutuksen, työpajojen ja vierailujen avulla, yhteistyökumppaninaan oululainen Nuk-
keteatteri Akseli Klonk. Kaverikatsoja-projektissa Jyrki Tamminen edisti kahden nukketeatteriesityksen ideointia 
ja toteutumista vuonna 2009: Nukketeatteri Reaktorin Nenä Mikkelissä ja joensuulaisen Satuteatteri Punahilkan 
pöytäteatteriesitys Hyppivä prinsessa.

Kansainvälisessä toiminnassa käynnistyi Tammisen kaudella rajat ylittävä monikulttuurinen nukketeatteri-
hanke Silta-Most-Mostar, josta julistettiin nukketeatterikirjoituskilpailu syksyllä 2008 Mostarin kaupungissa. 
Rauhankasvatus- ja nukketeatteriprojektista kuoriutui näytelmä Kohti aamunkoittoa, joka toteutettiin 2010 
yhteistyössä Karjalan tasavallan (Petroskoin) nukketeatterin kanssa ja Satuteatteri Punahilkan kanssa. Näytelmäs-
tä avautui uusi yhteistyö rajan molemmin puolin, joka on jatkunut sekä Satuteatteri Punahilkan että Petroskoin 
nukketeatterin vierailuina että yhteisprojektina katunukketeatterihanke Kurjuusooppera. Yhteistyösuunnitelmia 
on laadittu vuoteen 2015 ulottuvaan näytäntökauteen.

Jyrki Tammisen toimintaan Pohjois-Karjalassa ovat kuuluneet myös Taivaanrannan maalarit -tapahtumaket-
ju, Onnellinen prinssi näytelmän ohjaus Joensuun Kaupunginteatteriin, teatterikasvatusprojekti Satupuukuu, Jo-
ensuun Pakkahuoneella toimiva Esittävän taiteen tila ry:n taidekasvatuskerho, nukketeatterinäyttely Näkymätön 
käsi Pohjois-Karjalan museossa, museo-opas Rauni Rauniorotta Pohjois-Karjalan museon ja taidetoimikunnan 
yhteistyönä. Lisäksi hän on ohjannut Gulliverin jäljillä kantaesityksen 2010 Hämeenlinnan teatteriin, Nukketeat-
teri Reaktorille Ovimikko-esityksen, Teatteri Mukamakseen Mitä kuuluu, Hanhiemo? (yhdessä Anne Välinoron 
kanssa) ja Sammol – lappalaisen 2013 Karjalan tasavallan valtiollisen nukketeatteriin.

Läänintaiteilijakauden yhteistyöprojektina oli myös kolmen itäisen taidetoimikunnan läänintaiteilijayhteistyö-
nä suunniteltu ja toteutettu nukketeatterikonsertti Leikin soitto – soiton leikki, jota esitettiin sekä Mikkelissä että 
Joensuussa. Joensuun Kaupunginorkesterin konserttisarjassa olivat mukana Satuteatteri Punahilkan näyttelijät, 
tanssitaiteilija Mikkelistä ja Etelä-Savon läänintaiteilija Aapo Repo. 

Etelä-Savon nukketeatterin läänintaiteilija Aapo Repo astui toimeensa 1.1.2009, jolloin Itä-Suomen taidetoimi-
kunnat muodostivat yhdessä lastenkulttuurin LAKU-työryhmän viemään kentälle kulttuuriteesejä lapsen oikeuk-
sista kulttuuriin. Läänintaiteilijat Antti Raekallio (muusikko /Pohjois-Savo), Aapo Repo (nukketeatteri, esiintyjä /
Etelä-Savo) ja Jyrki Tamminen (nukketeatteri, ohjaaja /Pohjois-Karjala) ryhtyivät ’leikkitarkastajiksi’, jotka loivat 
uudenlaista lähestymistä esittävään taiteeseen nimenomaan nukketeatterin kautta. Yhteistyö Aapo Revon ja Jyrki 
Tammisen välillä jatkui T.U.H.N.U. -projektina, jossa koulutettiin harrastajia nukketeatterin tekemiseen eri puo-
lilla Itä-Suomea. 

Aapo Repo koulutti vuosina 2011 ja 2012 nukketeatterin tekemiseen noin 50 päiväkotien ja peruskoulujen 
opettajaa Itä-Suomen alueella sekä kävi päiväkodeissa, kouluissa ja myös sairaalakouluissa nukketeatterin mer-
keissä. Satujen sateenvarjo, nukketeatteriin painottunut monitaidefestivaali on kuulunut vuodesta 2011 lähtien 
Etelä-Savon nukketeatterin läänintaiteilijan tehtäviin. Läänintaiteilijakautensa kuluessa Aapo Repo teki myös 
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omia nukketeatteriesityksiä sekä osallistunut Nordic Puppet Ambassadors -ryhmän kansainväliseen esitykseen 
Odotushuone ja nukketeatterikonserttiin Leikin soitto – soiton leikki, joiden kantaesitykset olivat vuonna 2011 
Mikkelissä.  Lisäksi hän ohjasi Savonlinnan taidelukion OMUTE eli ooppera- ja musiikkiteatterilinjalle Hannun 
ja Kertun. 

Roosa Halme aloitti 1.1.2012 kolmivuotisen kautensa Satakunnan nukketeatterin läänintaiteilijana. Hänen 
työnsä pääpaino on ollut erilaisten hankkeiden suunnittelussa ja toteuttamisessa, erityisesti uuden nukketeat-
terioopperan työstämisessä ja nukketeatterin terapeuttisten mahdollisuuksien kehittämisessä. Roosa Halme 
järjestää paikallisten toimijoiden kanssa yhteistyössä mm. monimuotoista Nukketeatterijuhla PIP-Festiä (Pori 
International Puppetry Festival), yhteisöllisiä jättinukketyöpajoja ja -kulkueita, Varjolaboratorio -varjoteatteri-
työpajoja sekä tuottajabrunsseja sekä Pop Up -apurahapäiviä. Lisäksi hän vetää aikuisten nukketeatterikurssia 
ja ohjaa esityksiä. Läänintaiteilijana Halme toimii myös turkulaisen Nukketeatterijuhla TIP-Festin taiteellisessa 
työryhmässä sekä Aura of Puppets -yhteisön johtoryhmässä. 

Halmeen vuoden 2014 projekteja ovat olleet nukketeatterin vieminen kirjastoauton matkassa ympäri Satakun-
taa sekä ensimmäisten harrastajanukketeatteripäivien järjestäminen syyskuussa 2014 yhteistyössä Suomen Uni-
man ja Nukkero ry:n kanssa. Nukketeatteriooppera -hanke (Puppet Opera Project) sisältää mestarikurssin nukke-
teatteritaiteilijoille, säveltäjille ja muusikoille, avoimia seminaareja sekä varsinaisen uuden nukketeatterioopperan 
valmistuksen kantaesitykseen vuodeksi 2016 yhteistyössä  Pori Sinfonietan ja Porin oopperan kanssa. 

Nukketeatteri terapian maailmassa -hanke käynnistyi jo 2012. Sen puitteissa on järjestetty hyvinvointihan-
ke sekä soveltavaa nukketeatteria ja sen terapeuttisia mahdollisuuksia käsittelevä koulutus, josta lisää Soveltava 
nukketeatteri -luvussa. Lisäksi Halme toimii yhteistyössä Nukkero ry:n, satakuntalaista nukketeatterikulttuuria 
edistävän yhdistyksen kanssa. Hän on ollut myös mukana Porin lastenkulttuurikeskuksen ja Satakunnan lasten-
kulttuuriverkoston Taiteilija koulussa -hankkeessa viiden muun eri alan taiteilijan kera. Läänintaiteilijakaudellaan 
Halme on kehittänyt Palikkateatterin, visuaalisen teatterin muodon, jonka pääosassa esiintyvät kuvataiteilija Kai 
Ruohosen suunnittelemat, eri puulajeista veistetyt palikat. Palikkateatteri on osa Nukketeatteri terapian maail-
massa -hanketta, jonka tavoitteena on tutkia nukketeatteritaiteen mahdollisuuksia terapian ja hyvinvointityön 
alueilla Suomessa ja luoda pohjaa alan pitkäjänteiselle koulutukselle yhteistyössä Matthew Bernierin kanssa.

Nukketeatterin läänintaiteilijoiden asiantuntemusta on syytä hyödyntää myös kansainvälisessä toiminnassa, 
joka on kasvanut merkittäväksi tekijäksi nukketeatterikentällä. 
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Järjestötasolla
Suomen Unima on mukana monissa kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa. Tärkeimmät niistä ovat Kansainvä-
lisen Uniman (Union Internationale de la Marionnette) jäsenyys, Barentsin alueen verkosto festivaaleineen ja 
projekteineen sekä Itämeren alueen yhteistyöverkosto, nykyään NEECPA (The Northern and Eastern European 
Centre for Puppet Arts). Suomen Uniman rooli kansainvälisessä toiminnassa on ollut näiden kansainvälisten 
järjestöjen toimintaan osallistuminen sekä tiedottaminen muun muassa kansainvälisistä esiintymis- ja koulutus-
mahdollisuuksista, festivaaleista ja järjestötyöstä.

Kansainvälisessä nukketeatteriliitto Unimassa (Union Internationale de la Marionnette, perustettu 1929), 
johon kuuluu yli 90 maata viideltä eri mantereelta, Suomen Unimalla on ollut tärkeitä tehtäviä jo 1970-luvulta 
alkaen, jolloin suomalaisen nukketeatterin uranuurtaja Mona Leo nimettiin järjestön kunniajäseneksi. Suomen 
Uniman edustajat tulivat 1980-luvulla mukaan kansainväliseen edustajistoon, joka kokoontuu kahden vuoden 
välein eri puolilla maailmaa. Tällä hetkellä Suomen Unimalla on kolme jäsentä (councillors) edustajistossa: Aapo 
Repo, Kati Andrianov ja Kati-Aurora Kuuskoski, jotka osallistuvat käytettävissä olevien resurssien mukaisesti 
kansainvälisiin kokouksiin ja toimintaan. Viimeksi Suomen Uniman edustaja osallistui huhtikuussa 2014 Kuubas-
sa järjestettyyn Maailmankongressiin.

 Suomi on viime vuosina ollut nukketeatterialan kansainvälisen yhteistyön huipulla: maailmanliiton 
Uniman presidenttinä toimi vuosina 1992–2000 Nukketeatteri Vihreän Omenan johtaja Sirppa Sivori-Asp, ja 
hallituksen jäsenenä työskenteli 2004–2008 Teatteri Mukamaksen taiteellinen johtaja Mansi Stycz, joka on ollut 
Uniman Europe Commissionin jäsen. Tällä hetkellä Mansi Stycz toimii Uniman Women’s Commissionissa. Kati 
Andrianov on Uniman Research Commissionin jäsen, joka järjesti syksyllä 2014 jo toisen kansainvälisen tutki-
jakonferenssin Tampereelle. Pohjoismaisissa yhteyksissä Suomen Uniman edustajat ovat pitäneet Nordic Unima 
Meetings -tapaamisia sekä pohjoismaissa (Bornholm, Tanska 2013) että kansainvälisten kongressien (Chengdu, 
Kiina 2012) yhteydessä. Tapaamisissa on keskusteltu yhteistyöstä, tiedotuksesta ja erityisesti alan koulutuksesta. 

1990-luvun alkuvuosina käynnistyivät Barentsin ja Itämeren alueiden nukketeatteriverkostot, joiden piirissä on 
säännöllisesti järjestetty festivaaleja, projekteja ja koulutustapahtumia vuorovuosina kussakin verkostoon kuulu-
vassa maassa. Suomi, Venäjä, Norja, Ruotsi, Viro, Latvia, Liettua, Tanska, Puola ja Saksa ovat olleet taiteellisessa ja 
koulutuksellisessa vuorovaikutuksessa. 

Suomi on osallistunut vuodesta 1992 lähtien Itämeren maiden nukketeatteriverkoston toimintaan, joka 
käynnistyi Tallinnassa festivaalilla The New Days of Baltic Sea Puppet Theatre. Tapahtumasta kehkeytyi Itämeren 
maissa kiertävä festivaali ja yhteistyöverkosto, joka on järjestänyt yhteisiä kursseja ja festivaaleja, kuten vuonna 
2009 Leinen los -festivaalin Saksassa. Verkosto on järjestänyt koulutusta mm. nuorille nukketeatterintekijöille 
vuonna 2003 Virossa ja Tanskassa. Itämeren maiden nukketeatteriverkoston festivaaleja on pidetty Suomessakin, 
vuonna 1994 Hämeenlinnassa ja 2004 Tampereella. Lokakuussa 2009 verkoston jäseniä kokoontui Oulussa pidet-
tyjen Barentsin alueen festivaalien yhteydessä päättämään seuraavasta festivaalista ja yhteistyöprojekteista.

Vuonna 2011 Itämeren maiden nukketeatteriverkosto organisoitui NEECPA-järjestöksi (The Northern and 
Eastern European Centre for Puppet Arts), johon kuuluu 11 maata. Suomi on osallistunut NEECPAn kokoontu-
misiin, viimeksi kesällä 2013 Tallinnan Teater Treffin yhteydessä. Suomen edustajana NEECPAssa on tällä hetkel-
lä Ilpo Mikkonen Nukketeatterikeskus Poijusta.

Pohjois-Kalotin/Barentsin nukketeatteriverkoston sysäsivät vuonna 1996 liikkeelle rovaniemeläiset nukke-
teatteritaiteilijat Pohjoismaisen ministerineuvoston tuella. Koordinaattorina toimi ensimmäiset seitsemän vuotta 
Lapin läänintaiteilija Leila Peltonen, joka oli mukana luomassa myös kansainvälistä 7 sooloa -festivaalia Rova-
niemelle yhteistyössä Lapin nukketeatteriyhdistyksen kanssa. Pohjoisen ulottuvuuden nukketeatteritapahtumien 
taustavoimina ja toteuttajina ovat olleet myös Lapin taidetoimikunta ja Lapin yliopisto. Suomen, Ruotsin, Norjan 
ja Venäjän kalottialueet järjestävät yhteistyöprojektin merkeissä Barentsin alueen maissa kahden vuoden välein 
kiertävää Pohjois-Kalotin / Barentsinmeren nukketeatterifestivaalia, joka pidettiin vuosina 2002 Rovaniemellä 
sekä 2009 Rovaniemellä ja Oulussa kaksoisfestivaalina. Festivaalien lisäksi Barentsin alueella on toteutettu tasaisin 
välein erilaisia yhteistyöhankkeita, kuten vuonna 2002 Alkupisteet – Starting Points -yhteisötaiteen työpaja ja 
Elävät tarinat – Barentsin koululaisten nukketeatteria, joka jatkuu edelleen lyhyemmissä työpajoissa erityisesti 
festivaalien aikana. Seuraava Barentsin alueen nukketeatterifestivaali järjestetään vuonna 2015 Norjassa. Lapin 
nukketeatteriyhdistys on aktiivisesti mukana Barentsin alueen nukketeatteritoiminnassa.

Lisää resursseja ja määrärahoja kansainväliseen toimintaan
Kansainvälistä yhteistyötä ja kulttuurivientiä koskevaan kehitystoimintaan sekä festivaali- ja residenssiyhteistyö-
hön ja järjestelmälliseen verkostoitumiseen ulkomaisten yhteistyökumppaneiden kanssa Suomen Unimalla ei ole 
tähän mennessä ollut resursseja eikä määrärahoja. Tällä hetkellä kansainvälisistä tehtävistä huolehtivat järjestön 
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jäsentoimijat omilla projekteillaan sekä Uniman kansainvälisen edustajiston jäsenet. Kansainvälisen toiminnan 
tehostaminen on yksi Suomen Uniman tulevista tehtävistä. Kuten Maiju Tainio toteaa lausunnossaan, nukketeat-
terilla on potentiaalia kasvaa myös kansainväliseksi kulttuurivientituotteeksi. Suomen Unima liittyi vuonna 2013 
Teatterin tiedotuskeskuksen Tinfon jäseneksi, mikä avaa uusia mahdollisuuksia kansainväliseen toimintaan ja 
nukketeatterin vienninedistämiseen. 

Tinfo teatterin liikkuvuuden asiantuntijana
TINFOn kautta Suomen Unima ja tuleva Nukketeatterin tiedotuskeskus sekä nukketeatterin aluekeskukset voisi-
vat olla resurssiensa lisäännyttyä mukana myös kulttuuriviennin tukiverkostossa, joka on osa eri ministeriöiden 
yhteistä kulttuurivientihanketta, sekä muissa verkostoissa. Tällä hetkellä kansainvälistä toimintaa harjoittavat 
nukketeatterialan eri toimijat omien tavoitteidensa ja resurssiensa mukaisesti. Suunnitelmallinen kulttuurivienti 
ja kärkihankkeet odottavat toteuttamistaan nukketeatterialalla. 

Teatterialan tiedotuskeskus toteaa teatterialan kansainvälisestä toiminnasta ja liikkuvuudesta mm. seuraavaa: 
”Kansainvälinen liikkuvuus tarjoaa teatterintekijöille mahdollisuuden kehittää osaamistaan ja vahvistaa yhteisöl-
lisiä verkostoja. (…) Kansainvälisyys on keskinäistä dialogia, molemminpuolista vuorovaikutusta, joka avartaa 
teatteria.

Kansainvälisyys on teatterin voimavara ja yksi keino uudistua. (…) Teatterin kansainvälistä verkostoitumista 
edistämällä ja tarjoamalla mahdollisuuksia vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön vahvistetaan taiteilijoiden osaa-
mista ja sosiaalista pääomaa. (…) Opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitteena on, että Suomi vuonna 2020 on 
osaamisen, osallistumisen ja luovuuden kärkimaa. Teatterin, teatterintekijöiden, näytelmien ja esitysten kansain-
välinen liikkuvuus ja yhteistyö ovat yksi niistä keinoista, joilla voidaan edistää näiden tavoitteiden toteutumista. 
(…) Eurooppalainen liikkuvuuspolitiikka korostaa yleisöjen ja markkinoiden laajentamista ja esitysten elinkaaren 
pidentämistä.” (lähde: www.tinfo.fi)

Nämä periaatteet ja tavoitteet tulisi saada myös suomalaisen nukketeatterikentän käyttöön. Jos ja kun alalle 
perustetaan Nukketeatterin tiedotuskeskus, kansainväliset tehtävät siirtyvät tälle organisaatiolle, jonka on saatava 
toimintaansa asianmukaiset resurssit.

Kansainvälisiä festivaaleja Suomessa
Vuonna 1999 Suomi sai lähes kymmenen vuoden tauon jälkeen uuden kansainvälisen nukketeatterifestivaalin, 
jonka järjestäjänä on toiminut tamperelainen Teatteri Mukamas. Festivaalille on saapunut vieraita kaikkialta maa-
ilmalta. Tapahtumaan liittyy myös kansainvälisten ohjaajien antamaa koulutusta ja työpajoja. Turussa vuodesta 
2010 lähtien järjestetty TIP-Fest – Turku International Puppetry Festival tarjoaa vuosittain marraskuussa sekä ko-
timaisia että kansainvälisiä tuotantoja ja kohtaamisia taiteilijoiden kesken. Oulussa monitaiteinen Kesäaika päät-
tyy – Summertime Ends -festivaali, jota on järjestetty loka-marraskuun vaihteessa, on tuonut Suomeen lukuisia 
kansainvälisiä nukke- ja esineteatteriryhmiä sekä poikinut uutta kansainvälistä yhteistyötä. Imatralla vaikuttava 
Mustan ja Valkoisen Teatteri on vuodesta 2002 lähtien järjestänyt Imatralla kansainvälistä teatterifestivaalia, jolle 
kaukaisimmat esiintyjävieraat ovat saapuneet Iranista saakka. Mikkelissä Satujen sateenvarjo – kansainvälinen 
nukketeatterifestivaali kokoaa vuosittain elokuussa sekä kotimaisia että kansainvälisiä taiteilijoita, myös työpajo-
jen merkeissä. Rovaniemellä elo-syyskuussa järjestettävä 7 Sooloa – Kansainvälinen soolonukketeatterifestivaali 
yltää Barentsin alueen lisäksi muualle maailmaan kansainvälisen yhteistyön ja koulutuksen merkeissä. 

Teatterialan tiedotuskeskus toteaa kansainvälisistä teatterifestivaaleista seuraavaa: ”Kansainväliset teatterifesti-
vaalit toimivat yhä useammin yhteistuotantojen alustana ja esitysfoorumina ja yksittäiset esitysvierailut festivaa-
leilla, taiteilijavaihto ja muun vaihtotoiminnan kautta syntyvä yhteistyö tukevat laajempaa liikkuvuuspolitiikkaa.” 
Nukketeatterialalle tarvitaan resursseja ja rahoitusta myös tämän toiminnan kehittämiseen. Kansainvälisestä 
ohjelmistosta ja osaamisesta ei ole pulaa suomalaisella nukketeatterikentällä, joka toimii aktiivisesti sekä tai-
teellisen että koulutuksellisen yhteistyön merkeissä. Yhtenä esimerkkinä alan kansainvälisyydestä toimii Turun 
nukketeatterikenttä. 

Kansainvälistä nukketeatterikoulutusta ja toimintaa Turussa
Nukketeatterialan ammattikoulutus, joka on keskitetty Turun Taideakatemiaan, on jo vuodesta 1994 lähtien ollut 
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kansainvälistä. Ainoan pohjoismaissa toimivan ammattikoulutusohjelman päätoimisena vetäjänä on toiminut Ari 
Ahlholm ja lehtorina teatteritieteen tohtori Anna Ivanova-Brashinskaya Pietarin Teatteriakatemiasta. Koulutus-
ohjelmalla on toimivat ja laajat yhteydet kansainväliseen nukketeatterikenttään, jonka eturivin taiteilijat vieraile-
vat opettamassa ja ohjaamassa Turun taideakatemiassa. Oppilaat ovat suorittaneet työharjoittelujaan ulkomaisissa 
nukketeattereissa ja mm. voittaneet Wrocławin Kansainvälisillä Nukketeatterikoulujen Festivaaleilla pääpalkin-
non parhaasta esityksestä. Nukketeatterilinjalla on opiskellut suomalaisten ja virolaisten lisäksi opiskelijoita Rans-
kasta, Saksasta, Liettuasta ja Japanista. Nukketeatterikoulutuksessa on mm. toteutettu yhteistyöprojekteja mm. 
Jerusalemin visuaalisen draaman koulun ja Pariisin Pompidou-keskuksen kanssa.  Moni opiskelijoista on jatkanut 
opintojaan Ranskassa Ècole internationale de théâtre et de mouvement Jacques Lecoq -teatterikoulussa. Turun 
ammattikoulutuksesta on valmistunut yli 70 nuorta taiteilijaa, jotka ovat perustaneet useita ryhmiä ja sooloteatte-
reita, joiden produktiot ja toiminta ovat sekä taiteiden- että kansainvälisiä. Niiden toiminta yltää pohjoismaiden 
ja Euroopan lisäksi mm. Pohjois- ja Etelä-Amerikkaan. Turkuun on vuonna 2005 perustettu TIP – Turku Inter-
national Puppetry Connection, joka on tuottanut sekä kotimaisia että kansainvälisiä nukketeatterituotantoja ja 
vuosittaisen kansainvälisen nukketeatterifestivaalin, TIP-Festin, joka kokoaa vuosittain kaupunkiin sekä suo-
malaisia että kansainvälisiä nukketeatterintekijöitä.  Turku on muutenkin ollut kansainvälisellä tapetilla vuoden 
2011 kulttuuripääkaupunkina, jolloin kaupungissa oli lukuisia nukketeatteriprojekteja. Niiden jatkona toteutettiin 
vuonna 2013 Turun taideakatemian nukketeatterikoulutuksen, paikallisten ammattitaiteilijoiden ja tshekkiläisen 
Continuo-teatterin voimin yli 30 hengen yhteistyöprojekti Citadel Kakolan entiseen lääninvankilaan.  

Kansainvälistä toimintaa kentällä
Nukketeatterialalla on aina ollut Suomessa hyvin runsaasti kansainvälistä toimintaa, joka on erityisesti 2000-lu-
vulla kasvanut mittavaksi ja elintärkeäksi osaksi suomalaista nukketeatterikenttää. Kansainvälinen toiminta on 
perustunut ammatti- ja harrastajanukketeattereiden sekä uusien yhteenliittymien omaan aktiiviseen toimintaan 
tällä saralla. Nukketeatterin läänintaiteilijat, joista on edellä oma lukunsa tässä selvityksessä, ovat omilla toimialu-
eillaan edistäneet kansainvälistä verkostoitumista ja tapahtumia.

Kansainväliset ohjaajat ja kouluttajat ovat vierailleet Suomessa jo 1970-luvulta lähtien, useimmiten val-
tionosuutta nauttivissa nukketeattereissa, joilla on ollut kiinteät suhteet mm. Yhdysvaltojen, Ruotsin, Tshekin 
tasavallan ja Venäjän ohjaajien kanssa. 2000-luvulla vapaan kentän nukketeatterit ja uudet organisaatiot, kuten 
TIP-Connection ry ja Nukketeatterikeskus Poiju ovat laajentaneet merkittävästi kansainvälistä toimintaa ja kut-
suneet Suomeen alan huipputekijöitä yhteistyökumppaneiksi. VOS-nukketeattereiden toimintaan kansainvälisyys 
on kuulunut alusta alkaen oleellisena osana myös ulkomaisiin festivaaleihin ja projekteihin osallistumisen kautta. 
Esimerkiksi Teatteri Mukamas on ollut mukana Euroopan unionin kulttuurihankkeiden rahoittamassa Culture 
on Street -projektissa, neljän maan (Suomi, Eesti, Liettua, Unkari) katuteatterihankkeessa, jonka esitykset nähtiin 
toukokuussa 2010 Tallinn Teater Treff -festivaalilla.

Ryhmillä ja sooloteattereilla on erittäin paljon työllistävää kansainvälistä yhteistyö- ja esitystoimintaa. Vuonna 
2013 toteutetun Suomen Uniman jäsenkyselyn vastaajat ovat työskennelleet yksin ja ryhmissä Euroopassa (mm. 
Pohjoismaat, Baltian maat, Venäjä, Italia, Ranska, Tshekin tasavalta, Iso-Britannia, Itävalta), Aasiassa (mm. Japa-
ni, Kiina, Taiwan, Thaimaa, Intia), Afrikassa (mm. Sambia, Zimbabwe, Benin), Australiassa ja Pohjois-Amerikas-
sa (USA ja Kanada) ja Etelä-Amerikassa (mm. Brasilia ja Peru). 

Suomalaisten nukketeatterintekijöiden yhteydet ja verkostot ulottuvat monille mantereille. Tuoreimpia esi-
merkkejä 2000-luvulta:

AASIA
Teatteri Hevosenkenkä on vieraillut 2000-luvulla sekä Japanissa, Vietnamissa että Koreassa useilla produktioil-
laan.  Juha Laukkasen Nukketeatteri Sytkyt tekee laajoja vuosittaisia kiertueita Kaakkois-Aasiassa ja on esiintynyt 
esimerkiksi Thaimaassa tsunami-aiheisella nukketeatterinäytelmällään. Iida Vanttaja on vieraillut ja työskennellyt 
Japanissa 2012–2013. Intiakin on ollut suomalaisen nukketeatterikentän yhteistyömaana: Oili Sadeojan vuosina 
2000–2007 aRTO-Opistossa vetämä aikuisille suunnattu nukketeatterikoulutus solmi suhteet intialaiseen Natya 
Chetana – Tietoisuuden Teatteri-yhteisönukketeatteriin, joka vieraili marraskuussa 2005 Suomessa useilla eri 
paikkakunnilla. Lokakuussa 2012 Johanna Piritta Peltonen vietti kuukauden Intian Keralassa residenssitaiteilija-
na.

AFRIKKA
Afrikka on myös suomalaisella nukketeatterikartalla: Suomen Unima toimi Sambian Uniman kummina toista-
kymmentä vuotta edesauttaen paikallisen nukketeatterikulttuurin kehittämistä Leila Peltosen aloitteesta, joka 
työskenteli Sambiassa 1992–94. Nukketeatteri Sampo toteutti vuosina 2004–2005 Keniassa yhteistyöprojektin 
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”Nukketeatteri luovana menetelmänä kehitysyhteistyössä”. Näyttelijä Satu Paavola on nukketeatteritaiteilijana ja 
Assitej´n* edustajana työskennellyt nukketeatterin parissa 2000-luvulla sekä Mosambikissa että Namibiassa. Hä-
nen sooloesityksensä Diagnosis kertoo eurooppalaisesta anorektikkotyttöstä ja afrikkalaisesta HIV-positiivisesta 
pojasta. Iida Vanttaja on työskennellyt vuonna 2010 Tansaniassa kahden kuukauden nukketeatteriprojektissa. 
Johanna Salo on ollut vuonna 2013 Beninissä residenssitaiteilijana.            

YHDYSVALLAT
Europuppets-järjestön jäsen, Turun nukketeatterikoulutuksesta valmistunut Terhi-Tuulia Lintukangas on opiskel-
lut 2010-luvulla ASLA-Fullbright stipendiaattina näyttelijäksi New Yorkissa Actors Studiossa. Barentsin nukke-
teatterifestivaalia isännöivä oululainen Nukketeatteri Akseli Klonk on puolestaan työskennellyt amerikkalaisen 
Drama of Works-ryhmän kanssa, joka on vieraillut ja kouluttanut Suomessa. Amerikkalainen Eric Bass on vierail-
lut Suomessa sekä kouluttajana että esiintyjänä jo 1980-luvulta lähtien ja kutsunut Vermontin nukketeatterifes-
tivaalille suomalaisia nukketeatterintekijöitä. Suomalaiset nukketeatteritoimijat ovat vuosikymmenten mittaan 
vierailleet USAssa muillakin paikkakunnilla.

ETELÄ-AMERIKKA JA KARIBIAN ALUE
Myös Etelä-Amerikka ja Karibian alue ovat suomalaisten nukketeattereiden kohteita. Muun muassa vuonna 2007 
Ilona Lehtoranta esiintyi Perussa Andien intiaaneille Kirkon yhteisvastuukampanjan puitteissa. Livsmedel-ryhmä 
käynnisti vuonna 2013 kolmivaiheisen taiteellisen ja koulutuksellisen yhteistyöhankkeen Kuuban teatterikorkea-
koulun kanssa ja vierailee seuraavaksi Meksikossa. Maria Barič Company esiintyi ja piti mestarikurssia Kuubassa 
teatterintekijöille huhtikuussa 2014 kansainvälisillä nukketeatterifestivaaleilla. Anne Lihavainen Nukketeatteri 
Ofeliasta työskenteli Venezuelassa vuonna 2009 Pohjoismaisen Assitej-verkoston projektissa, joka jatkui samana 
vuonna Islannissa.

ISLANTI
Islanti on 2010-luvulla noussut jälleen merkittäväksi yhteistyökumppaniksi: muun muassa turkulaiset nukketeat-
terintekijät Maiju Tainio ja Johanna Latvala ovat vierailleet useasti maassa sekä esitysten että työpajojen merkeissä 
ja toteuttaneet mm. vuonna 2011 pohjoismaisen Laxdaela-yhteistyöproduktion, jossa kerrottiin Lohilaaksolaisten 
saaga naisnäkökulmasta Pohjoismaisen kulttuurirahaston tuella. 

VENÄJÄ, TSHEKIN TASAVALTA, PUOLA, EESTI
Venäjä on ollut yhteistyön kartalla jo 1970-luvulta saakka, jolloin Suomella oli tiivistä yhteistyötä neuvostoliit-
tolaisten nukketeattereiden ja taiteilijoiden kanssa. Teatteri Mukamas on jatkanut yhteistyötään mm. venäläisen 
Jaroslavlin valtiollisen nukketeatterin ja tshekkiläisen Drak-teatterin ohjaajien kanssa sekä vieraillut taajaan 
molemmissa maissa. Nukketeatteri Hupilaisen kansainväliset yhteistyökumppanit ja kouluttajat ovat Eestistä ja 
Puolasta. Karjalan valtiollinen eli Petroskoin nukketeatteri on 2000-luvulla ollut yhteistyökumppanina erityisesti 
joensuulaisten nukketeatterintekijöiden kanssa, jotka ovat toteuttaneet useita yhteistyöproduktioita ja ohjaajavie-
railuita 2010-luvulla sekä vierailleet esiintymässä kauempanakin Venäjällä. Turun nukketeatterikoulutuksella on 
ollut yhteisiä projekteja mm. venäläisten oppilaitosten ja nukketeattereiden kanssa.

EUROOPASSA TYÖSKENTELEVÄT
Suomalaiset nukketeatterintekijät ovat myös asettuneet työskentelemään ulkomaille: Marja Nykänen jäi Ranskaan 
jo 1990-luvulla valmistuttuaan Kansainvälisen nukketeatteri-instituutin nukketeatterikorkeakoulusta (École na-
tionale supérieure des arts de la marionnette). Hänen johtamansa Théâtre d´illusia on tuottanut lukuisia kansain-
välisiä produktioita ja vieraillut säännöllisesti Suomessa mm. vesinukketeatteriesityksillä. Turun koulutuksesta 
valmistunut Katja Kähkönen työskenteli kahdeksan vuotta Sloveniassa, missä syntynyt Vauva- ja taaperoteatteri 
AEIOU toimii sekä Suomessa että Sloveniassa. Alma Rajala työskentelee säännöllisesti Puolassa ja on tehnyt 
kansainvälisiä produktioita puolalaisten taiteilijoiden kanssa. Linnea Happonen on opiskellut nukketeatteriohjaa-
jaksi Prahassa ja perustanut kansainvälisen Krepsko-nukketeatteriryhmän. Turun koulutuksesta valmistunut Outi 
Sippola ja useat muutkin ovat työskennelleet pitkilläkin kiinnityksillä tanskalaisessa Teater Refleksjonissa, Tessa 
Lepistö puolestaan työskentelee nukkenäyttelijänä Norjassa Katta i Sekken teatterissa. Tanskalaiset ja suomalaiset 
nukketeatterintekijät ovat perustaneet Nordic Puppetry Companyn, joka toimii sekä Suomessa että ulkomailla. 
Turkulainen Teatteri SudenEnne työskentelee sekä Suomessa että Norjassa. Livsmedel-ryhmä toimii pääosin ul-
komailla. Ryhmän Dead Ends: the Art of Urban Animation teos on toteutettu mm. Barcelonassa sekä Amersfoor-
tissa Hollannissa, Tromssassa Norjassa, Turun Varissuolla osana Olohuone-kaupunkitaidetapahtumaa, Ruotsissa 
Jönköpingin kaupungissa ja Englannissa osana Mintfest-estraaditeatterifestivaalin ohjelmaa.

* Kansainvälinen lasten- ja nuortenteatterijärjestö
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Ulkomaiset vierailut
Suomalainen nukketeatteri on läpi historiansa ollut hyvin kansainvälistä ja ulkomaisia vierailuja on tehty ah-
kerasti. Teatterin tiedotuskeskuksen Tinfon tilastoista vuodelta 2012 ilmenee, että nukketeattereiden ulkomaan 
vierailut suuntautuivat 12 maahan: Kauko-Idän vierailut yltivät Malesiaan, Singaporeen ja Thaimaahan, missä 
Nukketeatteri Sytkyt esitti yli 20 kertaa Peukalo-Liisan, sekä Japaniin, missä sekä Teatteri Hevosenkengän Hannu 
ja Kerttu että Nukketeatterikeskus Poijun Sirkuksen poika vierailivat yhteensä 15 esityksellä. Euroopassa nuk-
keteatterit Vekkulikettu, Sixfingers Theatre, Sytkyt, Mustan ja valkoisen teatteri, Nukketeatterikeskus Poiju sekä 
Teatteri Mukamas vierailivat Ruotsissa, Venäjällä ja Puolassa sekä Tshekin tasavallassa, Latviassa ja Italiassa 
yhteensä 10 esityksellä. Lähi-Idän maista Israel oli Sixfingers Theatren kohteena ja USAssa vieraili TehdasTeatteri.  
Kaikista Tinfon tilastoimista ulkomaan vierailuista nukketeattereiden osuus oli 16 %. 

Valtionosuutta nauttivilla nukketeattereilla oli yhteensä 11 vierailuesitystä ulkomailla, joista 10 oli Teatte-
ri Hevosenkengän esityksiä Japanissa ja yksi Teatteri Mukamaksen vierailu Tshekin tasavallassa. Molemmilla 
VOS-nukketeattereilla on jo 1970-luvulta lähtien ollut paljon kansainvälistä yhteistyötä ja esitysvierailuja ulko-
mailla.

Valtaosan ulkomaan vierailuista vuonna 2012 tekivät Tinfon tilastojen mukaan rahoituslain ulkopuoliset teat-
terit, joille kertyi 73 esitystä ulkomailla. Nukketeatteri Sytkyt johtaa vuoden 2012 ulkomaan vierailujen tilastoa 39 
esityksellään.  Toiseksi sijoittuu Nukketeatterikeskus Poiju 11 vierailuesityksellään ulkomailla. 

Tinfon tilastoihin eivät sisälly kaikki suomalaiset nukketeatterit, joilla oli näiden lukujen lisäksi runsaasti 
toimintaa ja vierailuja ulkomailla. Myöskään ulkomaiset residenssijaksot eivät näy tilastoissa. Suomen Unimalla ei 
ole resurssipulasta johtuen kansainvälisistä vierailuista ja residenssijaksoista tilastoja.

Lisäksi useat suomalaiset nukketeatterintekijät työskentelivät kansainvälisissä projekteissa ja ulkomaisissa 
teattereissa. Esimerkiksi turkulainen TIP-Connection ry on kehittänyt ja vetänyt vuodesta 2010 asti Opetus- ja 
Kulttuuriministeriön tukemaa Piste Ru -hanketta, jonka tavoitteena on mm. rikastuttaa ystävyyskaupunkien, 
Turun ja Pietarin, samoin kuin Suomen ja Venäjän yhteistyötä taiteen koulutuksen, nuoren kulttuurin ja nykyai-
kaisen teatterin alueilla. Hankkeen merkeissä on tuotettu sekä kansainvälisiä projekteja että esityksiä Turkuun ja 
tehty koulutusyhteistyötä Turun taideakatemiassa. 

Kansainvälisiä projekteja ja ulkomaisia vierailuja haittaavat erityisesti nukketeatterikentällä rahoituksen, re-
surssien ja tuotannollisten rakenteiden puute. Toisin kuin tanssin, teatterin ja sirkuksen tiedotuskeskuksilla, 
Suomen Unimalla ei ole kansainväliseen toimintaan lainkaan resursseja.

Ulkomaisten vierailujen tilastoista
Tinfon tilastoissa vuodelta 2012 ulkomaisia vierailuja oli yhteensä 520 kappaletta. Näistä 83 eli 16 % oli nukke-
teatteria. Lippuja myytiin kaikkiaan 54 634, joista nukketeatterin osuus 8 116 eli 14,9 %.

VOS-teattereiden vierailuja ulkomaille tehtiin 178 kpl. Näistä 10 oli nukketeatteria, eli 5,6 %. Lippuja myytiin 
yhteensä 28 983, joista nukketeatterin osuus 1350, eli 4,7 %. Rahoituslain ulkopuolisten teattereiden vierailuja 
tehtiin 342 kpl. Näistä 73 oli nukketeatteria, eli 21,3 %. Lippuja myytiin yhteensä 25 650, joista nukketeatterin 
osuus 6 766, eli 26,4 %.
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ULKOMAISET VIERAILUT SUOMESSA JA MYYDYT LIPUT 2012
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Muut

Nukketeatteri

Lausuntoja kansainvälisyydestä

Satu Paavola: Kansainvälisyys (ote lausunnosta)
Nukketeatterikeskus Poijun tavoitteena on jo olemassa olevan, kiinteän kansainvälisen verkoston kehit-
täminen yhteistyötä ja vuorovaikutusta edistämällä. Tarkoituksena on luoda pitkäaikaisia ja kehittyviä 
kansainvälisiä kumppanuussuhteita. Nukketeatterikeskus Poiju on toiminut aktiivisesti kansainvälisesti As-
sitejn, Uniman ja NEECPAn toiminnan kautta, mutta myös osallistumalla suoraan festivaaleille tarkoituk-
senaan sekä oman esitystoiminnan kansainvälistäminen että uusien yhteistyökumppaneiden löytäminen. 
Nukketeatterikeskus Poijulla on ohjelmistossaan useita kansainvälisille markkinoille sopivia esityksiä mm. 
sanattomia, ‘sekakielellä’ sekä englannin- ja ruotsinkielisiä esityksiä. Kansainvälistyminen on kuitenkin 
erittäin hankalaa, koska siihen tarvitaan aina erillisrahoitus: harvat festivaalit maksavat esityspalkkioita tai 
sitten matkarahoitus puuttuu.

Teatterikeskus, Tinfo, Cimo ym. ‘markkinoivat’ kansainvälisiä ja EU -projekteja, joihin voi osallistua. Haas-
te niissä kuitenkin on jo pelkän hankkeen hakemusvaihe, johon tarvitaan huomattava määrä sekä rahallisia 
että henkilöstöresursseja. Vapaan kentän teattereilta puuttuu perusrahoitus, jonka avulla hakemuksia voisi 
edes ajatella tehtävän. 

Maiju Tainio: Kansainvälisyys (ote lausunnosta)
Suomalaisen nukketeatterikulttuurin henki on kansainvälinen. Sen juuret ovat keskieurooppalaisessa katu-
teatterissa, monet merkittävät suomalaiset nukketeatterintekijät kautta aikojen ovat hakeneet oppinsa ulko-
mailta ja mm. Turun koulutuksen keskeisenä painopisteenä ovat aina olleet erimaalaisten opettajien kurssit. 
Suuri osa nukketeatterintekijöistä Suomessa tekee tavalla tai toisella kansainvälistä yhteistyötä ja keikkailee 
myös ulkomailla. Nukketeatteri on edelleen kaikkialla maailmassa jollain tavalla marginaalissa ja se on 
omiaan vahvistamaan kansainvälisen nukketeatterikentän sisällä “kaikki yhtä suurta nukketeatteriperhettä” 
-ilmapiiriä. Yleisesti nukketeatterillinen kerronta perustuu toimintaan ja kuviin, ehkä vielä enemmän kuin 
draamateatteri yleensä ja on usein jopa täysin sanatonta. Voidaankin sanoa, että parhaimmillaan nukke-
teatterin kieli on universaalia ja sillä on potentiaalia ylittää kulttuuri- ja kielirajoja.

Mahdollisuuksia nukketeatterin kansainvälisessä ulottuvuudessa:

• Monissa kaupungeissa nukketeatterilla on paljon potentiaalia matkailuvalttina, paikallisvärin luojana 
ja katukulttuurin elävöittäjänä. Jättinuket ja muut karnevalistiset elementit ovat rantautuneet ainakin 
Turkuun jäädäkseen! 

• Sekä nukketeatteriesitykset että osallistava toiminta tarjoavat maahanmuuttajien integraatioon kiin-
nostavia välineitä. Hyviä kokemuksia on mm. työpajoista ja esityksistä vastaanottokeskuksissa.

• Nukketeatterilla on potentiaalia kasvaa myös kansainväliseksi kulttuurivientituotteeksi. Suomessa voi 
alkaa olla jo resursseja toteuttaa Warhorse-tyypinen mainstreamspektaakkeli (http://www.nationalt-
heatre.org.uk/shows/warhorse-at-the-new-london-theatre ), mutta se vaatii aivan toisen mittaluokan 
investointeja. Myös peliteollisuus on löytämässä nukketeatterintekijöitä käyttöönsä. Miten tätä yhteis-
työtä voidaan tukea?

• Kansainväliset yhteistyöproduktiot ja nukketeatterifestivaalit, kuten Tip-Fest
• Turussa ja The End of Daylight Saving Time Oulussa tuovat nyt jo kansainvälisiä tuulia suomalaisille 

katsojille ja tarjoavat monenlaisia ennennäkemättömiä kulttuurielämyksiä. Kansainväliset hankkeet 
saavat todella aikaan pitkäkestoisia vaikutuksia nukketeatterikentässä. 

Suomalaiselle nukketeatterikentälle tarvitaan tukea ja resursseja kansainvälistä yhteistyötä ja kulttuurivientiä 
koskevaan kehitystoimintaan sekä festivaali- ja residenssiyhteistyöhön ja järjestelmälliseen verkostoitumiseen 
ulkomaisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Näitä tehtäviä voitaisiin hoitaa määrätietoisesti tulevassa Nukketeat-
terin tiedotuskeskuksessa. 
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Nukketeatterialan ammattikoulutusta annetaan Suomessa tällä hetkellä kahdessa oppilaitoksessa: Turun Taidea-
katemian esittävien taiteiden koulutusohjelmassa on nelivuotinen nukketeatterialan suuntautumisvaihtoehto, 
joka johtaa teatteri-ilmaisun ohjaajan tutkintoon (AMK). Syksyllä 2013 ensimmäiset aikuisopiskelijat aloittivat 
teatteri-ilmaisun ohjaajan tutkinnon suorittamisen. Pieksämäen Seurakuntaopistossa voi suorittaa ammatillisena 
aikuiskoulutuksena teatterialan ammattitutkinnon, osaamisalana nukketeatteri. Nukketeatterin osaamisalalle 
valmistavan koulutuksen laajuus on 40 opintoviikkoa. Oppilaitoksessa järjestetään myös näyttötutkintoon val-
mistavaa koulutusta ja otetaan vastaan näyttöjä. Lisäksi Seurakuntaopistossa järjestetään kasvattajille suunnattua 
nukketeatterikoulutusta.

Alan ammattikoulutus on edennyt 1970-luvun kursseista ammatilliseen aikuiskoulutukseen ja ammattikor-
keakoulutasoiseen nukketeatterikoulutukseen. 1990-luvulta ja erityisesti 2000-luvun taitteesta lähtien nukketeat-
terialan koulutus kolmessa oppilaitoksessa (Adultan aRTO-opisto, Turun Taideakatemia ja Pieksämäen seura-
kuntaopisto) on tuottanut kentälle kymmeniä uusia nukketeatterintekijöitä, jotka ovat perustaneet uusia ryhmiä 
ja sooloteattereita sekä soveltaneet oppejaan kasvatus- ja hoitoalalla. Nukketeatterintekijät ovat myös kouluttau-
tuneet edelleen sekä kotimaisissa että ulkomaisissa teatterialan oppilaitoksissa. Jatko- ja täydennyskoulutusta 
ammatikseen alalla toimiville ei Suomessa tällä hetkellä ole.

Opetusministeriön vuonna 2000 asettama työryhmä totesi selvityksessään: ”nukketeatterialan koulutus tulee 
vakiinnuttaa sekä luoda koulutuskokonaisuus peruskoulutuksesta korkeakoulutasolle, mikä mahdollistaa 
koulutuksen suunnitelmallisen kehittämisen alan tarpeiden mukaiseksi.” 

Tätä ennen silloinen kulttuuriministeri Suvi Lindén oli vastannut vuonna 1999 eduskunnassa tehtyyn Pia 
Viitasen (nykyinen kulttuuriministeri) ja Marja Tiuran kirjalliseen kysymykseen nukketeatterialan kehittämisestä 
alan koulutuksen osalta seuraavasti: ”Turun taideakatemiasta valmistuvat nukketeatterin ammattilaiset vahvista-
vat alan osaamista teatterikentässä entisestään nyt ja tulevaisuudessa.” 

Pohjoismaiden ainoa, vuodesta 1994 jatkunut ammattikorkeakoulutasoinen nelivuotinen nukketeatterikoulu-
tus Turun taideakatemiassa on 2010-luvulla ollut toistuvasti lakkauttamisuhan alainen. Koulutuksen jatkamista 
on lokakuussa 2014 tarkasteltu yhteistyössä nukketeatterikentän edustajien kanssa. Tällä haavaa nukketeatterin 
ammattikoulutus jatkuu osana teatteri-ilmaisun ohjaajan tutkintoa. (ks. liite 6, Nukketeatterikoulutus jatkuu 
Turun amk´n taideakatemiassa) 

Suomen Unima ehdottaakin Opetusministeriölle alan ammattikoulutusta käsittelevän työryhmän perusta-
mista, joka tarkastelisi perusteellisesti Nukketeatterit 2000 -muistiossa tehtyä ehdotusta koko alan koulutuk-
sen kehittämisestä peruskoulutuksesta korkeakoulutasolle yhteistyössä alan eri toimijoiden kanssa.

Koulutus 1970–90-luvuilla
Nukketeatterikoulutuksen kehittäjinä ja toteuttajina ovat alun alkaen olleet ns. pitkän linjan ammattilaiset, jotka 
hankkivat oman ammattikoulutuksensa 1970-luvulla mm. alan ulkomaisista oppilaitoksista ja kursseilta. Suo-
messa järjestettiin 1970-luvulta alkaen ahkerasti lyhyitä nukketeatterikursseja, joilla kotimaiset ja ulkomaiset 
ammattilaiset antoivat opetusta. Nukketeatterikentän järjestäydyttyä vuonna 1984 Suomen Unima vastasi suureen 
ammattikoulutustarpeeseen ja organisoi 1980- ja 90-luvuilla yhteistyössä Teatterikoulun (nykyisin Taideyliopis-
ton Teatterikorkeakoulu) täydennyskoulutuskeskuksen kanssa vuosittain lyhyitä täydennyskoulutuskursseja alan 
ammattilaisille, joita kouluttivat ulkomaiset huipputekijät, kuten Eric Bass.

Vuonna1983 Teatterikoulussa pidettiin kahdeksan kuukauden mittainen alan työllistämiskurssi, jonka tulokse-
na Suomeen syntyi useita ammattisooloteattereita. Samana vuotena Vaasan kansainväliselle nukketeatterifestivaa-
lille kokoontuneet pohjoismaiden edustajat laativat julkilausuman alan ammattikoulutuksen saamisesta kuhunkin 
maahan. Pohjoismainen Teatterikomitea järjesti vuosina 1984–85 yhteispohjoismaisen ammattikurssin Suomen, 
Ruotsin, Tanskan, Norjan ja Islannin nukketeatteritaiteilijoille, jotka vaikuttivat suuresti kotimaissaan nukketeat-
teritaiteen kehitykseen. Vuonna 1987 Vaasassa käynnistettiin nelivuotinen periodimuotoinen nukketeatterikou-
lutus 60 osanottajalle Wrocławin nukketeatteri-instituutin opettajien johdolla. 1980- ja 1990-luvulla eri puolille 
Suomea perustettujen uusien nukketeatteriryhmien ja sooloteattereiden toimijat ovat toimineet myös kouluttajina 
ja kurssittajina, samoin kuin myöhemmin aloittaneet nukketeatteritoimijat.  Alan koulutus vakiintui Suomessa 
1990-luvun kuluessa kahteen oppilaitokseen, Pieksämäen Seurakuntaopistoon ja Turun Taideakatemiaan.
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Pieksämäen Seurakuntaopisto
Pieksämäellä Sisälähetysseuran opistossa (sittemmin Agricola-instituutti, vuodesta 2014 lähtien Seurakuntaopis-
to) vuonna 1990 aloitetusta, kasvattajille suunnatusta nukketeatterikoulutuksesta tuli vuonna 1998 teatterialan 
ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta, osaamisalana nukketeatteri. Valmistavan koulutuksen on 2000-lu-
vulla suorittanut noin 60 aikuisopiskelijaa. Tutkintoa suorittamassa on ollut myös 19 lakkautetussa Adultassa 
opiskellutta nukketeatteriopiskelijaa. Oppilaitoksessa järjestetään myös näyttötutkintoon valmistavaa 40 viikon 
mittaista koulutusta ja otetaan vastaan nukketeatterin näyttöjä, joihin Pieksämäen oppilaitoksella on yksinoikeus 
Suomessa. Nykyisen koulutusryhmän lähiopetuksista puolet on annettu Nukketeatterikeskus Poijussa Helsingissä. 
Nukketeatterin aikuisopiskelijat ja alalla jo pitkään työskennelleet ovat suorittaneet kymmeniä näyttötutkintoja ja 
jatkaneet työtään nukketeatterialalla sekä ammattilais- että harrastajateattereissa ja soveltaneet opintojaan myös 
muissa ammateissa kasvatus- ja opetusaloilla. Seurakuntaopistossa lapsi- ja perhetyön tutkintoa opiskelevat ovat 
voineet valita opintoihinsa myös 10 viikon nukketeatterikasvatuksen kokonaisuuden. Koulutuskeskus Agri-
colassa, nykyisessä Seurakuntaopistossa, on järjestetty täydennyskoulutusta nukketeatterin alalla kasvattajille.  
Erityiskoulutuksen puolella vuosittaista nukketeatteriopetusta on mielenterveyskuntoutujien ryhmälle, aikuisten 
kehitysvammaisten päiväryhmälle ja kädentaitoja opiskelevalle erityisryhmälle. 

Koulutuksen vastaava opettaja, teatteriohjaaja Marja-Liisa Lintunen kertoo lausunnossaan vuodelta 2013 kou-
lutuksen sisällöistä: ”Teatterialan ammattitutkinnon nukketeatterin osaamisalan tutkinto koostuu neljästä tutkin-
non osasta, joista kaksi, teatterialan kaikille yhteinen ammattitaito ja teatterialan tuotanto ja taiteellinen prosessi 
ovat yhteisiä kaikille teatterialan ammattitutkinnoille. Valinnaiset osat ovat nukketeatterikasvatus ja teatterinuken 
valmistus.”  Tutkintoja arvioimassa on ollut suomalaisten ammattinukketeattereiden sekä Turun taideakatemian 
ja lastenkulttuurikeskus Verson edustajia.  Monimuotokoulutus on mahdollistanut myös työelämässä olevien 
aikuisten osallistumisen opintoihin. Nukketeatterikoulutuksen opiskelijat ovat tehneet mm. ”(…) useita teatteri-
esityksiä, joista osa näyttöinä. Näyttöinä on ohjattu lukuisa määrä nukketeatterityöpajoja mm. päiväkodeissa ja 
kouluissa, asukastuvilla, maahanmuuttajanaisten kanssa, tyttöjen talolla, vanhusten kanssa ja erilaisissa kulttuu-
ritapahtumissa. Koulutuksen aikana on syntynyt mm. koko vuoden kestävä päiväkodin nukketeatterikasvatus-
suunnitelma toteutuksineen ja kirja, miten käyttää nukketeatteria kirjastossa kirjavinkkauksen apuvälineenä.” 
Seurakuntaopiston nukketeatterikoulutuksen ja Mikkelin Teatterin yhteistyöprojektina teatterin ohjelmistoon 
tehtiin vuonna 2002 klassikkonäytelmä Macbeth. Säännöllistä yhteistyötä on ollut Pieksämäen kulttuuritoimen 
alaisen Nukkekodin kanssa. Oppilaitoksessa on vieraillut sekä kotimaisia että ulkomaisia nukketeatteriopettajia, 
opiskelijat ovat myös tehneet opintoretkiä alan festivaaleille ja kotimaisiin teattereihin. Kansainvälisiä yhteistyöp-
rojekteja on toteutettu Grundtwig-hankkeen merkeissä ja ulkomaisten nukketeattereiden kanssa mm. soveltavan 
nukketeatterin alueella. Yhteistyökumppaneita ovat myös eteläsavolaiset nukketeatteritaiteilijat, jotka antavat pa-
noksensa opetustyöhön. Lastenkulttuurikeskus Verso ja Pieksämäen kaupunki ovat Marja-Liisa Lintusen mukaan 
pitkäjännitteisesti profiloituneet nukketeatteriin. 

Unimalla on yksi vakituinen asiantuntijajäsen Opetushallituksen valtakunnallisessa teatteri-, tanssi- ja 
sirkusalan tutkintotoimikunnassa, joka vastaa ammatillisen aikuiskoulutuksen näyttötutkinnoista.  Kolmi-
vuotiskaudella 1.8.2013 – 30.7.2015 Suomen Uniman asiantuntijajäsenenä toimii Hannu Räisä.

Turun AMK:n Taideakatemian nukketeatterikoulutus
Turun Taideakatemian esittävien taiteiden koulutusohjelmassa on vuonna 1994 käynnistetty, tällä hetkellä neli-
vuotinen nukketeatterialan suuntautumisvaihtoehto, joka johtaa teatteri-ilmaisun ohjaajan tutkintoon (AMK).

Turun nukketeatterilinjan syntymisen taustalla on vuonna 1983 Vaasassa pidetty pohjoismaisten nukketeatteri-
edustajien kokouksessa laadittu julkilausuma, jonka pohjalta Suomen Opetushallitus asetti vuonna 1990 työryh-
män selvittämään nukketeatterin ammattikoulutuksen perustamista. 

Alan ammattikoulutus käynnistyi vuonna 1991 Turun Taiteen ja viestinnän oppilaitoksessa (TutVo). Ensim-
mäinen ammatillinen koulutusjakso oli yhdeksän kuukauden mittainen, sitä seurasi kaksi muuta vastaavaa opin-
tokokonaisuutta. TutVo sulautui sittemmin Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemiaan, missä vuonna 1994 
käynnistyi 3,5-vuotinen nukketeatterialan ammattikorkeakoulutasoinen koulutus, ainoa laatuaan Pohjoismaissa. 
Täydennyskoulutuksen puolella alettiin järjestää nukketeatterikursseja aikuisopiskelijoille, joille on syksystä 2013 

*lista valmistuneista vuosina 2003–2011 liitteessä 7
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lähtien tarjolla myös ammattikorkeakoulutasoinen teatteri-ilmaisun ohjaajan tutkinto.
Ensimmäinen nelivuotinen nukketeatterikoulutus alkoi vuonna 1997, jonka jälkeen ammattikoulutus nivou-

tui Turun ammattikorkeakouluun ja Turun Taideakatemian esittävien taiteiden koulutusohjelmaan, tutkinnolla 
teatteri-ilmaisun ohjaaja (TIO). Ammattikoulutus on jatkunut 2010-luvulla kansainvälisenä linjana. Nukketeatte-
rilinjalta on valmistunut 20 vuoden kuluessa noin 70* uuden polven nukketeatterintekijää, jotka ovat perustaneet 
useita ryhmiä ja sooloteattereita eri puolille Suomea sekä suunnanneet myös ulkomaille alan töihin. Useat Turun 
Taideakatemian nukketeatterilinjalta valmistuneet ovat jatkaneet opintojaan Teatterikorkeakoulussa mm. teatte-
riopettajan maisteriohjelmassa ja Taideteollisen korkeakoulun lavastustaiteen osastolla (molemmat opintolinjat 
ovat nykyisin osa Aalto-yliopistoa) sekä ulkomaisissa alan oppilaitoksissa. 

Ari Ahlholm, nukketeatterin päätoiminen tuntiopettaja Turun taideakatemiassa kertoo lausunnossaan kou-
lutuksesta: ”(…) Vuonna 2014 koulutusohjelmassa tulee olemaan uuden tutkintosäännön mukaisesti vain kaksi 
tutkintovastuuta: tanssinopettajan ja teatteri-ilmaisuohjaajan tutkintovastuut, joista teatteri-ilmaisun tutkinto-
vastuu sisältää sekä teatterin, nukketeatterin että sirkuksen opetusalat.” Nukketeatterin opetussuunnitelma (240 
opintopistettä) sisältää sekä ammattikorkeakoulun että taideakatemian yhteisiä opintoja että ammattiopintoja120 
opintopistettä, joihin kuuluvat nukenrakennus, nukenkäsittely, projektiopinnot, oma ilmaisu, dramaturgia, 
työpajat, nukketeatterihistoria, audiovisuaalinen suunnittelu sekä visuaalisen teatterin ohjaus. Suuri osa opinnois-
ta toteutuu yksilö-, pari- tai ryhmäprojekteista, joissa opiskelijat toteuttavat soolotyön, parityön, ryhmätyön ja 
ulkopuolisen ohjaajan toteuttaman projektin.  Lisäksi opiskelijat tekevät työharjoittelun. Opintojen loppuvaihees-
sa opiskelija toteuttaa taiteellisen ja kirjallisen opinnäytetyön.  Yhteistyö Turun kaupunginteatterin kanssa mm. 
taiteellisten opinnäytteiden näyttämönä on ollut tärkeä osa koulutusta. Myös Turun kaupunki on tukenut alan 
kehitystä projektien ja yhteistyön puitteissa, erityisesti Vuoden 2011 kulttuuripääkaupunkitoiminta ja sen jatkora-
hoitus ovat mahdollistaneet suuria nukketeatterihankkeita.  

Päätoimisina tuntiopettajina tai lehtoreina Turun taideakatemian nukketeatterikoulutuksessa ovat toimineet 
Anna Ivanova-Brashinskaya*, Marja Susi ja Ari Ahlholm. Sivutoimisina opettajina nukketeatterin suuntautumis-
vaihtoehdossa toimineita on ollut vuosien mittaan lukuisia kotimaisia ja ulkomaisia taiteilijoita. ”

Nukketeatterikoulutus on Ari Ahlholmin mukaan tuottanut erityisesti Turkuun Taideakatemiasta valmistu-
neiden nukketeatteriopiskelijoiden aloitteesta ”alaa kehittäviä järjestöjä ja ryhmiä, esimerkiksi Puppet Studio ja 
Aura of Puppets, joiden toiminta kehittää nukketeatterialaa Turussa voimakkaasti eteenpäin. Tehdasteatterista on 
muodostunut nukketeatterialan mielenkiintoinen keskus ja toiminnan kehittäjä sekä foorumi alan eri tekijöille.” 
Lukuisat Turusta valmistuneet ovat perustaneet myös muualle Suomeen uusia nukketeattereita ja toimivat eri 
ammattiteattereissa.

Koulutukseen kanavoitu rahoitus on kuitenkin vähentynyt huomattavasti 2000-luvun aikana, joten nukketeat-
terikoulutuksessa on haettu ulkopuolista rahoitusta etenkin kansainvälisten vierailijoiden saamiseen suuntautu-
misvaihtoehdon opettajiksi. Ari Ahlholm toteaa, että ”koulun opettajien kansainväliset suhteet sekä opettajiston 
ja opiskelijoiden vaihto-ohjelmat mahdollistavat laaja-alaisen ja toimivan kansainvälisen yhteistyön, jota aktiivi-
sesti pyritään jatkamaan ja ylläpitämään koulutuksen tason säilyttämiseksi ja kehittämiseksi.” 

Nukketeatterikoulutukseen tulee vuosittain vaihto-opiskelijoita Euroopan eri kouluista Erasmus-vaihdoissa. 
Lisäksi nukketeatterin tutkinto-opiskelijoita on ollut nelivuotisessa koulutuksessa eri maista. 

Yliopistotaso
Teatterikorkeakoulussa (nykyisin Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu) ei ole säännöllistä tai maisterin tutkintoon 
johtavaa nukketeatteriopetusta. Asiasta on tehty aloitteita 1980-luvulta lähtien. Näyttelijä- ja ohjaajaopiskelijoiden 
opintoihin on sisältynyt silloin tällöin muutaman päivän nukketeatterikursseja. Avoimena yliopisto-opetuksena 
Teatterikorkeakoulussa järjestetään ajoittain nukketeatterikursseja, jotka soveltuvat ammatillisesti sivistäviksi 
opinnoiksi tai osaksi korkeakoulututkintoa. 

Muutamia Teatterikorkeakoulun näyttelijäntyön suomen- ja ruotsinkielisiltä koulutusohjelmista maisteriksi 
valmistuneita on ryhtynyt nukketeatterintekijöiksi.  Useat Turun Taideakatemian nukketeatterilinjalta valmistu-
neet ovat jatkaneet opintojaan Teatterikorkeakoulussa mm. teatteriopettajan maisteriohjelmassa ja Taideteollisen 
korkeakoulun lavastustaiteen osastolla (molemmat opintolinjat ovat nykyisin osa Aalto-yliopistoa) sekä ulkomai-
sissa alan oppilaitoksissa. Teatterikorkeakoulun tohtorinväitöskoulutuksessa on tällä hetkellä kaksi nukketeatte-
rialan tutkijaa, Eero Siren ja Anna Ivanova-Brashinskaya. 

Teatterikorkeakoulun yhteisen opetuksen keskus ja avoin yliopisto on järjestänyt vuodesta 2012 lähtien Jukka 

* Anna Ivanova-Brashinskayan työsuhde Taideakatemiassa loppui vuonna 2013
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O. Miettisen johdolla ja yhteistyössä nukketeatterikentän kanssa muutaman päivän mittaisia nukketeatterisym-
posiumeja, kuten marraskuussa 2014 Tulokulmia (nyky)nukketeatteriin, joissa on ollut useita luennoitsijoita sekä 
demonstraatioita nukketeatterista.

Tampereen yliopiston teatterityön tutkinto-ohjelma Näty on sisällyttänyt omaan koulutusohjelmaansa jonkin 
verran nukke- ja esineilmaisun opetusta. Teatterintutkija Katriina Andrianovin ja näyttelijä Satu Paavolan suun-
nittelema nukke- ja esineteatteri-ilmaisun opintokokonaisuus hyväksyttiin jo vuonna 2012 Nätyn koulutusohjel-
maan, mutta se ei ole mahtunut aikataulullisesti opintosuunnitelmaan. Tampereen yliopiston Tutkivan teatteri-
työn keskuksessa järjestettiin vuonna 2009 ensimmäinen Kansainvälinen näyttämöanimaatiokonferenssi, toinen 
pidettiin marraskuussa 2014, Katriina Andrianovin toimiessa tapahtuman koordinaattorina.

Helsingin yliopiston teatteritieteen laitos, Teatterimuseo ja Suomen Unima järjestivät vuonna 2011 kaksipäi-
väisen luentosarjan Esine roolissa. Teatteritieteen laitoksen opinto-ohjelmaan ei kuitenkaan sisälly nukketeatterin 
opintoja.

Maiju Tainio Turusta kiinnittää lausunnossaan huomiota nukketeatterikoulutuksen puuttumiseen yliopis-
totasolta: ”Nukketeatterin maisteriohjelmasta on ollut puhetta vuosikausia. Kentällä maisteriohjelma nähdään 
mielenkiintoisena mahdollisuutena. Yliopistotasoinen koulutus mahdollistaisi nimenomaan tutkimuksellisen, 
analyyttisen ja syventävän otteen nukketeatteriin. Maisteriohjelman painopisteinä erona ammattikorkeakoulutut-
kintoon tähtäävään koulutukseen voisivat olla mm. nukketeatterin tutkimus ja nukketeatteridramaturgia. Lisäksi 
maisteriohjelmaa käynnistettäessä olisi varmasti syytä kuulostella kentän tarpeita laajemminkin.”

Nukketeatterikeskus Poijun lausunnossa Satu Paavola, joka on valmistunut Teatterikorkeakoulun näyttelijän-
työn koulutusohjelmasta vuonna 1999 sekä teatteripedagogian maisteriohjelmasta 2007 nukketeatterikoulutus 
2000-luvulla toteaa, etteivät Teatterikorkeakoulu ja koulutuksen sisällöstä vastaavat professorit ole kiinnostuneet 
nukketeatterialasta. ”Yksittäiset opiskelijat ovat saaneet kokeilla oman kiinnostuksensa pohjalta nukketeatterin 
hyödyntämistä opinnoissaan ja opinnäytetöissään mutta laajempi esittely on puuttunut kaikista koulutusohjel-
mista. Juuri tästä vapaaehtoisuudesta johtuen myös kaikki tarjolla olevat tutustumismahdollisuudet nukketeatte-
riin ovat menneet suurelta osaa opiskelijoista ohi.” Tampereen yliopiston teatterityön tutkinto-ohjelma Näty sen 
sijaan ”on sisällyttänyt jo jonkin verran omaan koulutusohjelmaansa nukke- ja esineilmaisun opetusta johtuen 
professoreiden/opettajien omasta kiinnostuksesta visuaaliseen ilmaisuun.” Teatterintutkija Katriina Andrianov 
ja Satu Paavola ovat suunnitelleet nukke- ja esineteatteri-ilmaisun opintokokonaisuuden, joka on hyväksytty 
Nätyn koulutusohjelmaan, mutta se ei ole mahtunut aikataulujen puolesta opintosuunnitelmaan.  Satu Paavola 
on tarjonnut vastaavanlaista opintokokonaisuutta ja pienempiäkin kurssikokonaisuuksia Teatterikorkeakoulun 
opintosuunnitelmaan, toistaiseksi tuloksetta. Satu Paavola painottaa: ”Minusta nukketeatterin tuominen osaksi 
Teatterikorkeakoulun opintosuunnitelmaa olisi erittäin tärkeätä. Siitä hyötyisivät kaikki koulutusohjelmat, erityi-
sesti opinnoissaan jo hieman pidemmälle ehtineet. Kaikista ei tarvitse tulla nukketeatterin ammattilaisia mutta 
nukketeatteri-ilmaisun lainalaisuuksien opiskelu voisi laajentaa niin näyttelijöiden, ohjaajien kuin dramaturgien-
kin ilmaisukapasiteettia.” 

Oili Sadeoja ihmettelee lausunnossaan: ”Miksi nukketeatteri ei ole Teatterikorkeakoulun opetusohjelmassa? 
Vierailin aikanaan Puolassa tutustumassa yliopistotason nukketeatterikoulutukseen. Tutustuin siellä käsinukke-
osaston professoriin. Koska meillä on ensimmäinen nukketeatteriprofessori?” 

Lopetettuja nukketeatterikoulutuksia 2000-luvulla
Outokummun oppimiskeskuksessa toimi vuosina 1999 - 2001 nukketeatterilinja, jonka päätoimisena tuntiopet-
tajana oli Pieksämäen nukketeatterikoulutuksesta valmistunut Timo Nyyssönen. Koulutus toteutettiin teatteri-il-
maisun ohjaajakoulutuksen linjalla, jota veti Pauli Mahlamäki. Oppilaita nukketeatterikoulutuksessa oli 12 -13, 
joista muutamat perustivat oman soolonukketeatterin. 

Tuusulassa (ja Helsingissä) toimineessa Adultan aRTO-opistossa järjestettiin vuosina 2001 - 2008 teatterialan 
ammattitutkintoon valmistavaa aikuislisäkoulutusta suuntautumisalana nukketeatteri. Oili Sadeojan johtamassa 
kahdeksassa koulutuskokonaisuudessa opiskeli kaikkiaan 80 - 90 aikuisoppilasta. Teatterialan ammattitutkinnon 
suorittaneet perustivat useita uusia ammatillisia sooloteattereita ja useat soveltavat nukketeatteria työssään mm. 
kasvatusalalla, seurakunnissa ja kehitysvammaisten ohjaajina. Adultan lopetettua vuonna 2010 toimintansa 19 
nukketeatteriopiskelijaa jatkoi opintojaan Pieksämäen oppilaitoksessa, missä he suorittivat näyttönsä.

Oili Sadeojan kertoo nukketeatterikoulutuksesta lausunnossaan seuraavaa: ”Adultassa annettiin teatterialan 
ammattitutkintoon valmistavaa opetusta. Kurssien sisällöt ja painotukset tietenkin määrittivät, ketä koulutukseen 
pyrki. Ensimmäinen vuosikurssi ennen tutkinnon perusteiden uudistumista painottui nukketeatteriesityksen 
kokonaisuuden hahmottamiseen. Tutkinnon uudistaminen jakoi ’taiteellisemman’ opetuksen Turun Ammattikor-
keakouluun ja käytännönläheisemmän, eli nukketeatterikasvatuksen sekä nukenrakennuksen ARTo:n tyyppiseen 
aikuiskoulutukseen. Tästä jaosta huolimatta pidin tärkeänä myös yleissivistyksen ja taiteellisen ajattelutavan 
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soluttamista tutkinnon perusteista lähtevään opetukseen. Joka vuosi opetuksessa oli jokin koko koulutuksen läpi-
käyvä, yleissivistävä teema, kuten Shakespeare, Antiikin tarinat, Kalevala jne. (…) Koulutuksemme toimi Adultan 
Radio- ja Televisio-opisto aRTO:n yhteydessä. Tästä opiskelijat saivat yhden mielenkiintoisen lisäulottuvuuden 
harjoitellessaan myös kameran edessä työskentelyä. (…) Eniten kaivattiin opetusta nukenrakennuksessa, dra-
maturgiassa ja nukellanäyttelemisessä.” Jokaiseen koulutukseen sisältyi työharjoittelu, projektityö tai päättöesitys 
riippuen koulutuksen painotuksesta. Opiskelijat osallistuivat myös ammattiteattereiden produktioihin, kuten Es-
poon kaupunginteatterin Alkemisti-esitykseen vuonna 2005 ja Tanssiteatteri Hurjaruuthin Pieneen merenneitoon 
vuonna 2008. Kursseilla vieraili lukuisia kotimaisia ja ulkomaisia opettajia, joiden johdolla opiskelijat perehtyivät 
teatteriin, nukketeatteriin, tekniikkaan ja tuottamiseen sekä muihin aineisiin. Ylen Digipajalla toteutettiin koulu-
tusprojektina live-nukkeanimaatio Avaruuspoika Toomai. Adultan aRTo opiston nukketeatteriopiskelijat tekivät 
myös kouluprojekteja, joissa nukketeatteri integroitiin osaksi opetusta historian-, äidinkielen- ja ilmaisutaidon 
tunneilla. Koulutuksen suorittaneista moni on jatkanut nukketeatteriopintojaan sekä ulkomailla että Suomessa 
mm. Turun Ammattikorkeakoulussa ja Taideteollisessa korkeakoulussa lavastustaiteen linjalla. 

 Helsingissä järjestettiin vuodesta 1993 vuoteen 2011 Opetusviraston alaisuudessa nuorisoasteen nukketeatteri-
koulutusta nuorten työllistävässä taidepajassa Sininen Verstas, jota johtaa Hellevi Bengs. Sinisen Verstaan Comico 
Piccolo -nimisessä visuaalisen teatterin ja animaation työpajassa on tehty nukke-, naamio-, varjo- ja katuteatteri-
esityksiä sekä animaatioita. Nuoret tekivät ohjaajineen lukuisia opintoretkiä ulkomaisille festivaaleille ja teatterei-
hin. Comico Piccolossa opiskelleet lähes 370 nuorta tulivat työllistämiskoulutukseen työvoimatoimiston kautta. 
Nuoret ovat sijoittuneet jatko-opintoihin mm. Teatterikorkeakoulussa, Turun taideakatemiassa ja Metropolia-am-
mattikorkeakoulussa sekä Puolan ja Italian nukketeatterikorkeakouluissa. Useat heistä työskentelevät nykyään 
nukketeatterin ammattilaisina. (lähde: Nukketeatteria Uudellamaalla 1909 -2009, toim. Marjut Tawast, Multiprint 
2010)

Jatko-, täydennys- ja lisäkoulutus
Jo ammatissa toimiville nukketeatterin tekijöille ei ole tarjolla johdonmukaisesti suunniteltua, säännöllistä 
jatko-, täydennys- ja lisäkoulutusta Suomessa. 

Yksittäisiä, lyhyitä master class -tasoisia kursseja Suomessa järjestävät epäsäännöllisesti eri tahot, kuten Nukketeatteri-
keskus Poiju ja alan suomalaiset festivaalit, satunnaisesti teatterijärjestöt ja erilaiset yhdistykset sekä ulkomaisen ryhmän 
Suomeen kutsujat.  Valtakunnallisesti ja alan toimijoiden kanssa yhteistyössä suunniteltuun täydennyskoulutukseen 
on suuria tarpeita: ”ammattinäyttelijöille ja -ohjaajille säännöllistä jatko- ja erityiskoulutusta Teatterikorkeakoulussa, 
nukenrakentaja-skenografeille Taideteollisessa korkeakoulussa” ehdottavat Lapin lausunnonantajat Leila Peltonen ja 
Johanna Salo. Täydennyskoulutuksen suureen tarpeeseen kiinnittää huomionsa myös lausunnonantaja Satu Paavola, 
joka toteaa että jo ammatissa toimiville jatko- ja täydennyskoulutuksen tarve on erittäin suuri. ”Erityisesti jo pidempään 
alalla olleita uhkaa urautuminen ja väsyminen raskaaseen kiertuetyöhön. Jokainen taiteellista ja luovaa työtä tekevä 
tarvitsee ammattinsa ylläpitämiseksi uudistavaa ja innostavaa koulutusta. Täydennyskoulutus on myös ensiarvoisen tär-
keässä asemassa uuden ja vanhan tekijäkunnan yhteensovittamisessa. (…)Tavoitteena voisi olla mestariluokka -tyyppi-
nen täydennyskoulutusohjelma, jossa tekijät sitoutuvat laajempaan koulutuskokonaisuuteen ja jossa vierailee useampia 
eri alan kansainvälisiä osaajia. Mestariluokka voisi olla kerran tai kaksi vuodessa, useamman vuoden aikana. Ohjelma 
edellyttää tietenkin pidempiaikaisen erillisrahoituksen mutta sitä voisi hallinnoida niin teatteri kuin teatterialan oppilai-
toskin.”  Suomessa satunnaisesti festivaaleilla, kiertueilla tai oppilaitoksissa vierailevien ulkomaisten alan taiteilijoiden ja 
opettajien työpajat herättävät suurta kiinnostusta. Satu Paavola painottaa lausunnossaan, että ” (…) myös kotimaisissa 
nukketeatterin ammattilaissa on jo sellaista erityisosaamisen kapasiteettia, jota voitaisiin enemmän hyödyntää alan 
ammattilaisten keskuudessa täydennyskoulutuksen muodossa.” 

Leila Peltonen toivoo ”Turun taideakatemian nelivuotisen koulutuksen käyneille ammattilaisille lisää täyden-
nyskoulutusmahdollisuuksia: ammattinäyttelijöille ja -ohjaajille säännöllistä jatko- ja erityiskoulutusta Teatte-
rikorkeakoulussa, nukenrakentaja-skenografeille Taideteollisessa korkeakoulussa.” Hän huomauttaa myös, että 
nukketeatteritaiteen korkeakoulutasoista tutkimustyötä on tuettava ja laajennettava sekä saatava aikaan tutkijoi-
den koulutus korkeimmalle koulutustasolle saakka.

Jatko-, täydennys- ja lisäkoulutuksen suuri tarve ilmeni myös Suomen Uniman 2013 tekemässä jäsenkyselyssä 
(ks. liite 9). Turun taideakatemiassa suunnitellaan tällä hetkellä (joulukuu 2014) aikuisopiskelijoille nukketeatte-
rin erikoistumiskoulutuksia sekä ylempiä AMK-tutkintoja, joiden osana myös nukketeatteri voi olla. Taideaka-
temiassa voidaan tulevaisuudessa järjestää täydennyskoulutusta jo ammatissa toimiville nukketeatterintekijöille 
master class -kursseina yhteistyössä ammattikentän kanssa. 
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Kursseja ja koulutuksia eri puolilla Suomea
Alan ammattilaiset ja harrastajat ovat jo 1970-luvulta lähtien vetäneet kursseja ja työpajoja eri puolilla Suomea. 
Tältä alueelta tietoja on saatavissa lähinnä alan tekijöiltä itseltään, tilastoitua ja tutkittua tietoa ei mikään taho ole 
laajasta ja sirpaleisesta kurssikentästä kerännyt.

Nukketeatterikeskus Poiju järjestää Helsingissä viikonloppukursseja eri teemoista sekä opetusta myös Seura-
kuntaopiston nukketeatteriopiskelijoille. Poiju tekee yhteistyötä teatterialan korkeakoulujen ja muiden oppilaitos-
ten kanssa. Poiju toteuttaa korkeakouluihin ja oppilaitoksiin tarvittaessa nukketeatterialan koulutusta ja suun-
nittelee opetuskokonaisuuksia. Alan opiskelijoille Poiju tarjoaa työssä oppimis- ja harjoittelupaikkoja. Teatteri 
Hevosenkenkä Espoossa järjestää viikonloppu- ja iltakursseja sekä lapsille että aikuisille. Uutena sarkana ovat 
taideterapeuttiset kurssit. Nukketeatteri Sampo on tehnyt laajaa taidekasvatustyötä sekä lasten että kasvatusalan 
ammattilaisten parissa, järjestää nukketeatterikursseja ja tarjonnut kursseja myös työyhteisöille ja vanhuksille. 
Helsinkiläinen Teatteri Metamorfoosi järjestää esittävän taiteen työpajoja myös nukketeatterin tekijöille. Myös 
turkulaisella yhteenliittymällä Aura of Puppets on tarjolla tilauksesta nukketeatterikursseja ja -työpajoja. Oulu-
lainen Akseli Klonk on järjestänyt välineteatteri- ja nukketeatteripajoja. Muutkin teatteritoimijat ovat järjestäneet 
kursseja ja työpajoja nukketeatterista kiinnostuneille eri puolilla Suomea. 

Lyhyitä ja vaihtelevia nukketeatterikursseja on tarjolla myös lukuisissa työväen- ja kansalaisopistoissa, seura-
kuntien piirissä ja monessa muussakin yhteydessä. 

Lyhyitä nukketeatterikursseja sisältyy nykyään monen eri toimialan oppilaitoksen opetusohjelmaan: esimer-
kiksi Oulun aikuiskoulutuskeskuksessa lähihoitajille annetaan nukketeatteriopetusta luovaksi menetelmäksi 
vanhustyössä, Hämeen ammattikorkeakoulussa nukketeatterikurssi on yhtenä ohjaustoiminnan koulutusohjel-
man sivuainemahdollisuutena, Humanistisessa Ammattikorkeakoulussa (Helsinki, Jyväskylä, Kuopio, Turku) on 
myös nukketeatteriopetusta, kristillisissä opistoissa nukketeatteriopetusta on annettu seurakuntien lastenohjaa-
jiksi opiskeleville jne. Oppilaitosten tarjoamasta nukketeatterikurssituksesta ei löydy yhtenäistä tilastoa tai muuta 
systemaattisesti kerättyä tietoa. 

Pitempikestoista nukketeatteriopetusta on 2010-luvulla järjestetty erityisesti hoidollisen ja terapeuttisen nuk-
keteatterin merkeissä: Tampereen ammattikorkeakoulussa järjestettiin vuonna 2014 kymmenen opintopisteen 
kokonaisuus Soveltava nukketeatteri terveyden ja hyvinvoinnin tukena, jonka vastuuopettajana oli Riku Laakko-
nen. Terapeuttisen nukketeatterin erityiskoulutusta on ollut tarjolla vuodesta 2012 lähtien Nukketeatteri terapian 
maailmassa -hankkeessa, jota luotsaa Satakunnan läänintaiteilija Roosa Halme. Hanke toimii syventävänä koulu-
tuksena nukketeatteritaiteilijoille sekä terapeuteille, psykologeille ja sosiaalityöntekijöille. Pääasiallisena koulutta-
jana hankkeessa toimii taideterapian professori, nukketeatteriterapeutti Matthew Bernier Yhdysvalloista. Bernier 
ja Halme ovat luennoineet alan kansainvälisessä konferenssissa Sveitsissä sekä vetäneet seminaareja ja työpajoja 
Porissa, Helsingissä, Tampereella, Turussa ja Rovaniemellä. Lapin nukketeatteriyhdistys, joka on järjestänyt 
lukuisia nukketeatterikursseja vuodesta 2007, järjesti yhteistyössä Satakunnan taidetoimikunnan kanssa vuonna 
2012 seminaarin Nukketeatterin terapeuttinen voima hoito- ja kasvatustyössä. Nukketeatterikeskus Poiju järjesti 
aiheesta vuonna 2014 Helsingissä kaksiosaisen seminaarin. Elokuussa 2014 hankkeen puitteissa toteutettiin Suo-
men ensimmäinen laajamittaisempi nukketeatterin terapeuttisia näkökulmia avaava intensiivikurssi Helsingissä 
yhteistyössä InArtes-instituutin kanssa. (lisää luvussa Soveltavaa, terapeuttista ja voimauttavaa nukketeatteria).

  

Läänintaiteilijoiden järjestämiä koulutuksia
Nukketeatterin/lastenkulttuurin läänintaiteilijat ovat eri puolilla Suomea järjestäneet 2000-luvulla lukuisia koulu-
tusprojekteja: 

Lapissa Leila Peltonen on pitänyt vuosina 2002–2005 lukuisia kursseja mm. aiheista Kirjavinkkaus-nukketeat-
terityöpajakiertueet, koko lukuvuoden nukketeatterityöpajat Rovaniemen Ylikylän koulun 3. ja 4. luokille, nukke-
teatterin päiväleirit alkukesästä Rovaniemen nukketeatteritalolla, kiertävät taidetyöpajat yhteistyössä käsityökoulu 
Peukun kanssa mm. Rovaniemellä, Torniolla, Ylitorniolla, Sevettijärvellä, Karigasniemellä, Muoniossa, Karesu-
vannossa ja Tromssassa.

Pohjois-Karjalassa ja Etelä-Savossa Jyrki Tamminen ja Aapo Repo ovat suunnanneet useita kursseja alan har-
rastajille. Aapo Repo on vuosina 2011 ja 2012 kouluttanut nukketeatterin tekemiseen noin 50 opettajaa Itä-Suo-
men alueella. Hän on käynyt 20 päiväkodissa ja 10 koulussa (mukaan lukien myös sairaalakoulut) pitämässä 
lyhyitä esityksiä ja samalla tuonut esille erilaisia tapoja elävöittää esineillä tarinan kerrontaa. Jyrki Tammisella on 
ollut monenlaisia koulutuksia, kuten Nukke elää – esine muuntuu -koulutuspaketti Rantakylän monikulttuuriselle 
Rand-Kids-ryhmälle ja koulun monikulttuurista opetustyötä tekeville opettajille sekä Nurmeksen päivähoitohen-
kilöstölle ja opetusta Ilomantsin kansalaisopiston nukketeatterikurssilla johdantona koko lukuvuoden kestänee-
seen nukketeatterikoulutukseen, jossa Satuteatteri Punahilkan näyttelijä Jaana Palve-Karppasen johdolla valmistui 
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näytelmä Eliaan matkassa. Aapo Repo kävi opettamassa nukenrakennusta samaisessa kurssikokonaisuudessa.
Satakunnassa nukketeatterin läänintaiteilija Roosa Halme on toteuttanut koulutuksia sekä harrastajille että am-

mattilaisille. Nukketeatteri terapian maailmassa – hanke käynnistyi 2012 ja sen puitteissa on järjestetty Palikkate-
atterin hyvinvointihanke sekä soveltavaa nukketeatteria ja sen terapeuttisia mahdollisuuksia käsittelevä koulutus 
Rovaniemellä ja Tampereella lastenkulttuurikeskus PiiPoossa 2013 yhteistyössä taide- ja nukketeatteriterapeutti 
Matthew Bernierin (USA) kanssa. Syyskuussa 2014 satakuntalaisen nukketeatteriyhdistys Nukkero ry käynnistää 
Varjosta valoon 2014–2016 -hankkeen, joka vie varjo- ja nukketeatteria kouluihin ja kurssittaa opettajia ja har-
rastajia. Tavoitteena on synnyttää maakuntaan uusia nukketeatteriharrastajaryhmiä. Hankkeen puitteissa jatkuu 
myös Nukketeatterijuhla PIP-festiksi nimetty tapahtumaohjelmisto. 

Hämeen läänintaiteilija Hannu Räisä on vuosina 2006–2009 toteuttanut säännöllistä, vuosittain toteutettua 
koulutusta ja kursseja nukketeatterialan ja teatterialan

ammattilaisille sekä lasten parissa työskenteleville aikuisille. Hän on toiminut opettajana useissa nukketeatteri- 
ja teatterialan oppilaitoksissa, kuten Agricola-opistossa, Turun taideakatemiassa ja Outokummun oppimiskeskuk-
sessa. Lisäksi hän on vastaanottanut nukketeatterin ammattitutkinnon näyttöjä Pieksämäen Agricola-opistolla ja 
Adultassa Helsingissä.

Koulutusta myös harrastajille ja taiteen perusopetukseen
Alan harrastajakentälle kaivataan ammattilaisten antamia ohjauksen, dramaturgian, puhe-ilmaisun ja nukenra-
kennuksen sekä visualisoinnin kursseja. Nukketeatterin harrastajia on Suomessa koko ajan kasvava määrä. ”Pysy-
vä nukketeatterialan koulutus takaisi myös harrastajakentän laadukkaat esitykset”, toteaa Oili Sadeoja lausunnos-
saan huomauttaen, että ryhmissä olisi suuri kysyntä ohjaajista ja dramaturgeista. Leila Peltonen puolestaan toteaa, 
että ”harrastajaryhmän ohjaaja on aina myös kouluttaja, jonka työkalupakissa tulisi olla taitoja jakaa nukketeat-
terin perustietoja ja -taitoja. (…) Harrastajaryhmille tulisi järjestää käytännöllistä koulutusta, jonka lähtökohta 
ovat ryhmän esitykset ja niihin johtavat prosessit, niiden tarkastelu eri näkökulmista ja lisätaitojen opettaminen 
ryhmän omista vahvuuksista käsin. Tarvitaan säännöllisiä alueellisia ja valtakunnallisia katselmuksia, joiden pe-
rusta on vuorovaikutus, ei kilpailu. Lisäksi nukketeatterikoulutus tulisi liittää entistä syvemmin ja tavoitteellisem-
min lastentarhanopettajien, peruskoulun ja lukioiden opettajien perusopintoihin. Ammatilliseen täydennyskou-
lutukseen jatkuvasti tarjolle nukketeatteri-opintojen vaihtoehto. Kirjastojen, erityisesti lasten ja nuortenosastojen 
ammattilaisille tulisi tarjota kohdennettua nukketeatteriopetusta”. 

Leila Peltonen jatkaa, että ”peruskouluopetukseen nivottu taidekasvatus tavoittaa kaikki kouluikäiset lapset. 
Opetussuunnitelman ’löydä oma taidelajisi’ -jaksoihin myös nukketeatteri. Nukketeatteri pysyvästi yhdeksi 
taiteen perusopetuksen oppiaineeksi joko itsenäisenä taidelajina tai nivottuna muuhun taiteen perusopetukseen. 
Nuorten aikuisten nukketeatteria taidepainotteisten lukioiden opetussuunnitelmiin.” Suomen Uniman vuonna 
2013 tekemässä jäsenkyselyssä toivottiin myös muun muassa tavoitteellisten lyhytkurssien kokonaisuutta oppi-
materiaaleineen kansalaisopistojen, kesäyliopistojen ja muiden oppilaitosten käyttöön, sekä entistä enemmän 
nukketeatteria taiteen perusopetukseen, mikä toisi myös työpaikkoja työpaikkoja alan ammattilaisille.

Koulutustarpeita kentältä

Nukketeatterialan tutkijakoulutusta tarvitaan myös Suomessa, toteaa Leila Peltonen lausunnossaan: ”nuk-
keteatteritaiteen korkeakoulutasoista tutkimustyötä tuettava ja laajennettava: myös tutkijoiden koulutus 
korkeimmalle koulutustasolle saakka”.  

Tähän kiinnittää huomionsa myös Satu Paavola lausunnossaan. Alan tutkimuksesta on erillinen lukunsa tässä 
selvityksessä. 

Pedagogista koulutusta kaivataan alalle valmistuville Turun Taideakatemiaan. Maiju Tainio toteaa lausunnos-
saan: ”Nukketeatteriopetusta, etenkin kun tutkintonimike on teatteri-ilmaisun ohjaaja, olisi syytä täydentää peda-
gogisilla opinnoilla.” Hän ehdottaa niitä lisättäväksi nukketeatterikoulutuksen opetussuunnitelmaan esimerkiksi 
valinnaisina opintoina. Tarvittaisiin myös eriytettyä opetusta nukketeatteridramaturgeille, ohjaajille ja visualis-
teille sekä muillekin ammattilaisille: ” Nukketeatteri taidemuotona asettaa erityislaatuisia haasteita lavastajalle, 
ääni- ja valosuunnittelijalle ja puvustajalle. Kaikilla nukketeatteriesityksen valmistamiseen osallistuvilla eri alojen 
ammattilaisilla tulisi olla sisäistetty ymmärrys nukketeatterin keinoista ja lähtökohdista, ns. kyky nukketeatterilli-
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seen ajatteluun.”
Maiju Tainio jatkaa: ”Nukketeatterialan täydennyskoulutustarve on tällä hetkellä erittäin suuri, sillä mikään 

yksikkö ei järjestä jo ammatissa toimiville jatko-, täydennys- ja lisäkoulutusta. Teatteri-ilmaisun ohjaaja -nimik-
keellä saaneiden nukketeatteriopetusta voitaisiin täydentää pedagogisilla opinnoilla. Yliopistotasoinen koulutus 
- Nukketeatterin maisteriohjelma - mahdollistaisi tutkimuksellisen, analyyttisen ja syventävän otteen nukketeat-
teriin. Maisteriohjelman painopisteinä, erona ammattikorkeakoulututkintoon tähtäävään koulutukseen, voisivat 
olla mm. nukketeatterin tutkimus ja nukketeatteridramaturgia.”

Mansi Stycz korostaa lausunnossaan, että koulutuksen tulisi olla tiiviissä yhteydessä ammattiteatterikentän 
kanssa, jotta ”se tukee opiskelijan ammatillista kasvua ja antaa eväitä selviytyä työelämän haasteista.” Alan kou-
lutus pitäisi saada myös Teatterikorkeakouluun, ”jolloin syntyisi synergiaa muiden teatterin osa-alueiden kanssa. 
Arvostus alalle nousee hyvän koulutuksen ja sen kautta saaman monipuolisen osaamisen kautta.”

Leila Peltonen painottaa lausunnossaan, että ”Turun taideakatemian nelivuotisen koulutuksen käyneille ammat-
tilaisille pitää saada täydennyskoulutusmahdollisuuksia: ammattinäyttelijöille ja -ohjaajille säännöllistä jatko- ja eri-
tyiskoulutusta Teatterikorkeakoulussa, nukenrakentaja-skenografeille Taideteollisessa korkeakoulussa. Lisäksi pitäisi 
kartoittaa nykyisin saatavilla oleva opetusmateriaali. Kaikille opetuksen tasoille, myös lyhytkursseille, pitäisi saada 
ammattimaisesti tuotettua, nykyaikaisen tekniikan vaatimukset täyttävää vetovoimaista opetusmateriaalia (…).” 

Leila Peltonen ja Johanna Salo ehdottavat, että ”nukketeatterikoulutus tulisi liittää entistä syvemmin ja tavoit-
teellisemmin lastentarhanopettajien, peruskoulun ja lukioiden opettajien perusopintoihin” ja että kirjastojen, 
erityisesti lasten ja nuortenosastojen ammattilaisille järjestettäisiin kohdennettua nukketeatteriopetusta. Uniman 
jäsenkyselyssä vuonna 2013 toivottiin ammatilliseen opettajakoulutukseen pidempiä ja monipuolisempia nukke-
teatterin opintojaksoja.

Jäsenkyselyssä esiin nousseita toiveita ammattikoulutuksesta,

• Nykyisen ammatillisen koulutuksen turvaaminen ja kehittäminen. Opetuksen tasoa ei saa laskea esim. 
ryhmäkokoja suurentamalla.

• Tiiviitä jatkokoulutusjaksoja ammattilaisille
• Syventävää koulutusta erityisaiheista (nukenrakennus, dramaturgia, musiikki jne.)
• Alan kursseja eri puolille Suomea, ei vain pääkaupunkiseudulle tai Turkuun 
• Nukketeatteri Teatterikorkeakoulun opetusohjelmaan; opetuskokonaisuuksia myös muihin taidekorkea-

kouluihin
• Kansainvälisiä kouluttajia yhteistyössä TeaKin ja muiden oppilaitosten kanssa 
• Nukketeatteriin erikoistunutta täydennyskoulutusta teatterikriitikoille
• Festivaaleille ulkomaisia kouluttavia ohjaajia analysoimaan nähtyjä esityksiä yhdessä esitysten tekijöiden 

kanssa.
• Lisää hyviä ohjaajia – hyvä ohjaaja on samalla myös hyvä kouluttaja
• Avautuminen ja verkostoituminen – hybridikoulutuksia, kansainvälisiä seminaareja.

Koulutuksen merkitys alalle
Oili Sadeoja pohtii lausunnossaan koulutuksen merkitystä: ”Mikä tekee jostakin taiteenalasta yhteiskuntakelpois-
ta? Ainakin se, miten sitä tuetaan ja miten alan koulutus on järjestetty. Koulutuksen merkitys on moninainen. 
Koulutus tietenkin tuottaa ihan konkreettisesti ammatillisesti osaavia tekijöitä (…) Koulutus on siis lisännyt 
nukketeatterin näkyvyyttä esittävänä taiteena, jonka keinot ovat rikkaat ja moninaiset. Se on myös laajentanut 
tietoisuutta nukketeatterista vain lapsille suunnattuna käsinukketeatterina. Koulutus on luonnollisesti tuonut 
esiin vaietun nukketeatterin historian, joka on aina kulkenut ihmisen esittämistraditioissa mukana. Koulutus on 
lisännyt lajin arvostusta vaativana, monipuolisia taitoja esittäjiltään edellyttävänä ilmaisumuotona.”

Leila Peltonen toteaa koulutuksen merkityksestä: ”Eri ikäryhmille suunnattu tavoitteellinen nukketeat-
teriopetus vaikuttaa sekä välittömästi että välillisesti nukketeatterin ammattitaiteilijoiden työllistymiseen 
opettajina, ohjaajina että esittävinä taiteilijoina. Altistuminen nukketeatterille joka iässä kasvattaa uusia, 
laadukasta nukketeatteria ymmärtäviä ja vaativia yleisöjä.”



70 71



71

OPINNÄYTTEET 

JA TUTKIMUS

Teatteri Sudenenne: Puppet Science & Fiction © Sudenenne 2011
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Nukketeatterista on 1970-luvulta lähtien tehty eritasoisia opinnäytetöitä ja pro gradu -tutkielmia eri alojen op-
pilaitoksissa, mutta niistä ei ole olemassa yhteneväistä tietokantaa. Vuonna 2009 ilmestyneessä kirjassa Nukke-
teatteria suomalaisilla näyttämöillä (Like) on listattu 40 opinnäytettä ja tutkielmaa, joista 26 on tehty vuosina 
2003–2007 Turun ammattikorkeakoulun taideakatemian nukketeatteriopiskelijoiden kirjallisina opinnäytetöinä. 
Kirjallisia päättötöitä on tämän jälkeen tehty vähintäänkin vastaava määrä ja ne löytyvät Theseus-tietokannasta. 
Viimeaikaisimpia ovat mm. Perrine Ferrafiat´n Does it make sense - A semiotic approach to the analysis of the 
signs and their signification in puppetry and visual theatre (2013), Maria-Elina Koivulan Nukketeatterin tera-
peuttiset mahdollisuudet (2014) sekä Mona Kruegerin Äänisuunnittelusta – Ääni osana sanatonta nukketeatteria 
(2014).

Muissakin ammattikorkeakouluissa nukketeatteria käsitteleviä opinnäytetöitä on viime vuosina tehty jonkin 
verran: Riku Laakkonen kirjoitti vuonna 2012 aiheesta Nukketeatteri forum-teatterin työkaluna Metropolia 
Ammattikorkeakoulussa, Yvonne Ström aiheesta Nukketeatterin ja lapsiyleisön välinen vuorovaikutus – Case Pik-
ku-Aasin nukketeatteri Vaasan ammattikorkeakoulussa 2010. Metropolian ammattikorkeakoulussa Louna-Tuuli 
Luukka on kirjoittanut tutkielman esineteatterista vuonna 2011. Myös Mikkelin ammattikorkeakoulussa on tehty 
tutkielma nukketeatterista.

Seminaari- ja pro gradu -tutkielmia on tehty muutamassa Suomen yliopistossa 1980-luvulta lähtien. Eniten 
niitä on tehty 2000-luvun taitteesta lähtien Tampereen yliopistossa: Marja-Liisa Lintusen Näyttelijäntyö nukke-
teatterissa – teoreettisten näkemysten tarkastelua (1999), Ulla Raitahalmeen Figuuri rituaalin välittäjänä (2005) ja 
Sinikka Meurmanin Tarina herää eloon – näkökulmia nukketeatterin käsikirjoituksen laatimiseen (2013). Oulun 
yliopistossa ovat Sirpa Dahlström ja Ritva Imporanta tehneet tutkielman Aurinkoa etsimässä: Annikki Setälän 
nukketeatteri (1997), Åbo Akademissa Reima Honkasalon aiheena oli Skrattretande figurer – en studien om 
humorn i dockteaterns (2008). Teatterikorkeakoulussa Satu Paavola on kirjoittanut vuonna 2006 teemaseminaari-
työn Näyttelijä ja kontrollin paradoksi. Yliopistotutkielmista ei ole yhtenäistä tietokantaa.

Suomessa nukketeatterialan akateeminen tutkimus on vielä kehittymässä ja aiheeseen syventyneitä tutkijoita 
on erittäin vähän. Nukketeatteritutkimus on kuitenkin tullut jo tohtorinväitöstasolle: Katriina Andrianov on tekee 
Tampereen yliopistossa väitöskirjaa otsikolla Toisen todellisuuden lähettiläät: Metafyysisen representoituminen 
animoiduissa figuureissa. Aalto-yliopiston Teatterikorkeakoulun Esittävien taiteiden tutkimuskeskuksen jatko-
tutkintokoulutuksessa on tällä hetkellä kaksi väitöskirjaansa valmistelevaa nukketeatterin tutkijaa: Eero Siren, 
jonka aiheena on suomalainen nukketeatteri 1970–80-luvuilla ja Turun taideakatemian nukketeatterikoulutuksen 
opettajana toiminut Anna Ivanova-Brashinskaja, joka on väitellyt taidekritiikin ja -historian alalta Pietarin teatte-
ritaiteen akatemiassa vuonna 1996. Ongelmaksi akateemisen tason nukketeatteritutkimuksessa asettuu pätevien, 
nimenomaan nukketeatteriin perehtyneiden substanssiohjaajien puuttuminen, kuten Katriina Andrianov toteaa 
lausunnossaan.

Teatterikorkeakoulussa on 2010-luvulla järjestetty kolme nukketeatterisymposiumia, joista viimeisin mar-
raskuussa 2014 oli teemaltaan Tulokulmia (nyky)nukketeatteriin. Suomessa on järjestetty kaksi kansainvälistä 
nukketeatterialan tutkijakonferenssia: lokakuussa 2009 Tampereen yliopiston Tutkivan teatterityön keskuksessa 
pidettiin ensimmäinen kansainvälinen Stage Animation -konferenssi, toinen Kansainvälinen näyttämöanimaation 
tutkimuskonferenssi järjestettiin Tampereella marraskuussa 2014.

Näyttämöanimaation ohjaaja, opettaja ja tutkija Katriina Andrianov toteaa lausunnossaan akateemisesta 
nukketeatteritutkimuksesta tällä hetkellä Suomessa: ”Akateemiseksi tutkimukseksi lasketaan väitöskirja sekä 
tohtoroitumisen jälkeinen yliopistotasoinen tutkimus. (…) Tietojeni mukaan tällä hetkellä nukketeatteriin liit-
tyvää väitöstutkimusta tekevät Eero Siren (suomalainen nukketeatteri 1970 - 80 -luvuilla, Teak) ja minä (esineen 
elollistuminen, Tampereen yliopisto). (…) Väitöstutkimusta saattaa vaikeuttaa pätevien substanssiohjaajien puut-
tuminen yliopistoistamme ja korkeakouluistamme, mutta professorit pystyvät toki ohjaamaan tutkimusprosessia 
sinänsä. Koska työllä voi lisäksi olla muitakin (useimmiten akateemisessa työ- tai dosentuurisuhteessa olevia) 
ohjaajia, esimerkiksi Aasian nukketeatteritraditiot hyvin tunteva tanssitaiteen tohtori Jukka O. Miettinen (Teak 
2008) tai naamioteatteriin erikoistunut teatteritaiteen tohtori Maya Tångeberg-Grischin (Teak 2011) voisivat 
tutkimuskysymyksestä riippuen hyvin sopia sisältöohjaajiksi. Jos väitöskirjan kieli on muu kuin suomi, päteviä 
ohjaajia tietenkin löytyy ulkomailta.

Oma lukunsa on taiteellinen tohtorin tutkinto, jonka voi (teatterin alalla) suorittaa Teatterikorkeakoulussa ja 
Tampereen yliopiston näyttelijätyön oppiaineessa. Yhtään tällaista tutkintoa nukketeatterin alalta en tiedä suori-
tetun, ja koska tutkinnon rakenne poikkeaa tieteellisestä siihen valmistettavine esityksineen, pätevän sisältöohjaa-
jan löytäminen Suomesta (tarkastajista ja vastaväittäjistä puhumattakaan) voi olla vaikeaa. 

’Nukketeatteritutkimus’ ymmärrettynä kaiken nukketeatteriin jollain lailla liittyvän tutkimiseksi avaisi varmas-
ti mahdollisuuksia muidenkin oppiaineiden kuin teatteritieteen tai -taiteen suuntaan. Tilanne on kuitenkin yhä 
se, että jo ’marionetti’-sanan liittäminen oikeaan tarkoitteeseensa tuottaa vaikeuksia jopa Kleistin Marionettiteat-
terista -tekstin hyvin tunteville suomalaisille akateemikoille. ” 

Teatteri-ilmaisun ohjaaja, nukketeatteritaiteilija ja esitystaiteen tekijä Riku Laakkonen pohtii nukketeatterin 
tutkimusta:  ”Ammattikorkeakoulutasoisia opinnäytetöitä nukketeatterista tulee paljon, johtuen Turun amk:n 
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nukketeatterilinjasta, josta valmistuu joka toinen vuosi nukketeatterin tekijöitä. Samoin Hämeen ammattikorkea-
koulun ohjaustoiminnan linjalta valmistuneiden opinnäytetöissä on useassa käsitelty nukketeatteria. Iso puute 
ammattikorkeakoulutasoisissa töissä on, etteivät ne juurikaan viittaa itsensä ulkopuolelle. Näiden töiden luonne 
onkin enemmän tapausesimerkkien esittelyä ja kulloisenkin opiskelijan oman osaamisen todistamista. Tällöin 
ongelmaksi muodostuu se, etteivät ko. työt päädy tutkijoiden viittauksiin, vaan yliopistotasoista tutkimusta teke-
vät etsivät lähteensä englannin- ja/tai muunkielisestä kirjallisuudesta. Sinänsä olisi hyvä koota kaikki suomeksi 
tehdyt amk-julkaisut samaan esim. nettiportaaliin, josta ne olisivat helposti kaikkien luettavissa. 

Aiemmin tutkija Teemu Paavolainen on väitöksessään sivunnut myös nukketeatteria.  Paavolaisen Tutkimus 
käsittelee esiintyjän ja esineen keskinäisiä vuorovaikutussuhteita teatteriesityksissä, kantavana tutkimuskysymyk-
senään, miten ja millaisia merkityksiä tämä jo sinällään toiminnan ja havainnon tasoilla kantaa ja tuottaa. ” 
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Nukketeatteri Hevosenkenkä: Lumikuningatar © Robert Seger 2014
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Nukketeatterialalla työskentelevien 160–180 ammattilaisen ja alalle valmistuvien työllistymisnäkymät vaihtelevat 
suuresti riippuen julkisesta ja yksityisestä rahoituksesta sekä tekijöiden ja ammattinukketeattereiden asemasta 
koko esittävän taiteen kentällä. Noin neljännes (38 htv) työllistyy valtionosuutta nauttivissa kolmessa nukketeat-
terissa, loput yli 120 ammattitekijää työllistyvät vaihtelevasti rahoituslain ulkopuolisella kentällä sekä ryhmissä, 
sooloteattereissa että vapaina toimijoina. Useat työllistyvät ajoittain myös soveltavan ja terapeuttisen nukketeatte-
rin hankkeissa. Oppisopimuskoulutuksella alalle on tuotettu 2000-luvun kuluessa seitsemän nukketeatterintekijää 
oululaisessa Nukketeatteri Akseli Klonkissa. Harrastajanukketeatterit työllistävät ajoittain ammattiohjaajia sekä 
Suomesta että ulkomailta. Lisäksi ”kunnat ja kaupungit tarjoavat väliaikaisia, projekti- ja keikkaluonteisia töitä 
usein osallistavan toiminnan kuten erilaisten hankkeiden ja työpajojen järjestämisen tai harrastajaryhmien ohjaa-
misen muodossa”, kuten nukketeatteritaiteilija Maiju Tainio toteaa lausunnossaan.

Pysyviä työpaikkoja koko kentälle on julkisen rahoituksen ja tuotannollisten rakenteiden vähäisyyden vuok-
si ollut erittäin vaikea luoda 1990-luvulta lähtien. Nukketeatterialan kohdennettu työllistäminen on yksi 
lähitulevaisuuden haastavimmista tehtävistä.

Yhtäkään nukketeatterialan ammattilaisista ei ole palkattu nukketeatterikentän ulkopuolisiin kiinteisiin ammattiteat-
tereihin pysyvään työsuhteeseen. TEKIJÄ – teattereiden kiertuejärjestelmä -hanke, jota hallinnoi vuosina 2011 - 2013 
Tutkivan teatterityön keskus, pyrki saamaan kiinteiden teattereiden ja vapaiden teatteriryhmien välille yhteistoimin-
taa, luomaan kiertueverkoston ja tekijäpankin. Nukketeatterikentältä hankkeeseen pääsi Nukketeatterikeskus Poijusta 
seitsemän esitystä, Tehdas Teatterista yksi, TIP-Connectionilta yksi, Teatteri Taiga-Maton kolme esitystä sekä Teatteri 
Kurahousukirahvin yksi esitys. Hankkeen kokonaiskustannukset olivat miljoona euroa, mutta tulokset olivat laihoja, ku-
ten mm. Satu Paavola lausunnossaan jäljempänä kuvaa. Teatterikeskus on todennut: ”Onkin aiheellista pohtia, tarjosiko 
Tekijä-hanke joillekin toimijoille vain kertaluontoisen mahdollisuuden kokeiluun vai ovatko teatterit pysyvästi sitoutu-
neita toimimaan joko kokonaan tai osaltaan kiertue- ja vierailijateattereina.” 

Nukketeatterialan työllisyyteen vaikuttaa tällä hetkellä erittäin paljon vakinaisten esitystilojen, kulttuurimää-
rärahojen ja kiertuerahoituksen puute Suomessa. Jo Nukketeatterit 2000 -työryhmä totesi muistiossaan: ”Esiin-
tymistilaisuuksia tarvitaan nukketeatterille lisää, jotta nukketeatteritaiteilijat ja muut alan ammattilaiset voisivat 
työllistyä omassa ammatissaan.”                     

2000-luvun kuluessa kuntien, koulujen, päiväkotien ja muiden kulttuurimäärärahoja on leikattu eikä valtion 
budjetissa ole lainkaan kiertueisiin suunnattuja määrärahoja niin kuin vielä 1990-luvulla. Vapaan kentän tai-
teilijoiden on erittäin vaikea rahoittaa koko toimintaansa ja kiertueitaan ilman julkista tukea ja maksukykyisiä 
esitysten tilaajia. Tämä vaikuttaa väistämättä alan työllisyyteen ja kokonaisuudessaan kulttuurin saatavuuteen. 

Vakinaisia esitystiloja nukketeattereilla on tällä hetkellä Suomessa ainoastaan VOS-teattereilla Mukamas (Tam-
pere), Hevosenkenkä (Espoo) ja Sampo (Helsinki), joilla on näyttämöt yleisö- ja näyttelytiloineen. Nukketeatte-
rinäyttämöt työllistävät lipunmyyjiä, myyntisihteereitä, tuottajia ja tiedottajia. Turussa TEHDAS Teatteri tarjoaa 
näyttämön sekä turkulaisille että vieraileville nukketeatteriryhmille muiden tuotantojensa lomassa. Nukketeatteri 
Akseli Klonk on esiintynyt vakituisesti Oulun nuoriso- ja kulttuurikeskuksen pienessä esityssalissa ja avannut 
syyskaudella 2014 noin 40 katsojan omakotinäyttämön Oulussa. Nukketeatterikeskus Poijulla ja Aura of Puppet-
silla on tuottajat, Nukketeatteri Akseli Klonkilla työllistetty, lyhyin periodein vaihtuva toimistotyöntekijä. Muut 
ammattinukketeatterit, joilta puuttuvat edellä mainitut toimenhaltijat, kiertävät eri puolilla Suomea kulttuurita-
loissa, päiväkodeissa, kouluissa, seurakunnissa ja muissa tiloissa, joissa nukketeatterin saatavuus toteutuu laajalti.

Tuottajia, tiedottajia, markkinoijia ja muita osaajia nukketeatteriala pystyy työllistämään vain kourallisen, 
pääasiassa valtionosuutta nauttiviin teattereihin. Tämä vaikuttaa väistämättä koko alan kehitykseen, näkyvyyteen 
ja saatavuuteen sekä vapaiden taiteilijoiden toimenkuvaan. 

Koulutuksen työllistävyys
Turun taideakatemian nukketeatterilinjalta on vuosina 1999–2013 valmistunut noin 70 uutta ammattilaista, joista 
85 % on sijoittunut alalle*. He ovat työllistäneet itsensä pääosin rahoituslain ulkopuolisella nukketeatterikentäl-
lä ja työskentelevät myös muilla taiteenaloilla. Turun taideakatemiasta valmistuneet nukketeatterintekijät ovat 
perustaneet lukuisia uusia nukketeatteriryhmiä ja sooloteattereita eri puolille Suomea, osa työskentelee myös 
ulkomailla. Alalle valmistuneista erittäin harva on kiinteässä työsuhteessa, lähes kaikki työllistävät itsensä free-

*(Liitesivustolla on valmistuneista taulukko, joka perustuu lehtori Ari Ahlhomin keräämiin tietoihin ja Marjut Tawastin täydennyksiin)
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lancereina tai tuotantoryhmän jäseninä, jotka saavat rahoituksen mahdollistaessa produktiokohtaisia palkkioita. 
VOS-teatterit Mukamas ja Hevosenkenkä ovat kiinnittäneet Turun koulutuksesta valmistuneita sekä vakinaisilla, 
määräaikaisilla että vierailijasopimuksilla taloihinsa.

Koulutuskeskus Agricolan (nykyisin Seurakuntaopisto) ammatillisesta aikuiskoulutuksesta nukketeatterin 
osaamisalalle valmistuneet ovat olleet perustamassa mm. Nukketeatteri Akseli Klonkia, useita sooloteattereita ja 
loput ovat työllistyneet nukketeatterin osaajina omiin ammatteihinsa mm. seurakuntatyössä, kasvatusaloilla ja 
kehitysvammaistyössä. (viite: Marja-Liisa Lintusen asiantuntijalausunto)

Adultan aRTO-Opiston nukketeatterikoulutuksesta vuosina 2001–2008 valmistuneet ovat myös perustaneet 
useita sooloteattereita ja työskentelevät sekä vapaalla kentällä että vierailijoina kiinteissä teattereissa ja nukketeat-
terinosaajina mm. kasvatusalalla. 

Ammattilaisten työllisyys
Ammatikseen alalla työskentelee Suomessa tällä hetkellä noin 160–180 nukketeatterintekijää. Alan 41 kiinteää* 
työpaikkaa sijoittuu kolmeen VOS-teatteriin (Hevosenkenkä, Sampo, Mukamas) ja Nukketeatteri Akseli Klon-
kiin. Lisäksi Nukketeatterikeskus Poijulla on kaksi vakituista työntekijää, monitaiteisella Mustan ja Valkoisen 
teatterilla yksi tai kaksi työntekijää ja Aura of Puppets -organisaatiolla yksi osa-aikainen työntekijä. Loput yli 
120 ammattilaista toimivat vailla vakinaista virkaa tai työpaikkaa rahoituslain ulkopuolisella vapaalla kentällä 
hankkien toimeentulonsa produktioissa ja keikoilla, kurssien vetäjinä, soveltavan nukketeatterin projekteissa sekä 
muissa töissä ja satunnaisilla apurahoilla. *(ks. taulukko jäljempänä). 

Nukketeatterialan kohdennettu työllistäminen on yksi lähitulevaisuuden haastavimmista tehtävistä. Tähän 
tarvitaan yhteistyötä myös valtionosuutta nauttivien draamateattereiden kanssa. Yksikään ns. puheteatteri ei 
ole palkannut nukketeatterintekijöitä vakinaiseen työsuhteeseen, vaan ne käyttävät harvakseltaan alan am-
mattilaisia lyhytkestoisissa vierailutehtävissä esim. nukentekijöinä, ohjaajina tai näyttelijöinä. Vapaan kentän 
teattereissa nukketeatterintekijät ovat useimmiten produktiokohtaisilla lyhyillä vierailusopimuksilla. 

Resurssit, rakenteet ja rahoitus, jotka takaavat taiteen tekemiselle turvatut puitteet ja työllistymisen, toteutuvat 
näillä näkymin vain kolmessa valtionosuutta nauttivissa nukketeatterissa: Hevosenkenkä, Sampo ja Mukamas. 
Valtion toiminta-avustusta nauttivat neljä VTA-teatteria (Nukketeatteri Akseli Klonk, Nukketeatterikeskus Poiju 
sekä Mustan ja Valkoisen Teatteri ja TEHDAS Teatteri, joista kahden jälkimmäisen toiminta on vain osin nukke-
teatteritoimintaa) pystyvät toistaiseksi palkkaamaan vakituisesti vain muutaman työntekijän. Ne työllistävät lisäk-
si useita vierailevia nukketeatterintekijöitä. Vapaan kentän muut nukketeatterintekijät työllistyvät kuitenkin sekä 
kymmenissä ammattiryhmissä että produktiokohtaisissa työryhmissä, joiden työllistävä vaikutus on merkittävä. 

Pysyviä työpaikkoja vapaalle kentälle on julkisen rahoituksen ja tuotannollisten rakenteiden vähäisyyden 
vuoksi ollut erittäin vaikea luoda 1990-luvulta lähtien. Vuoden 1993 jälkeen alalle myönnetyt valtionosuudet eivät 
ole lisääntyneet. Peukalopotin ja Vihreän Omenan ja lopetettua toimintansa 1996 ja 2003 niiden valtionosuuksia 
ja henkilötyövuosia ei jaettu lainkaan alalle. Nukketeatterialan julkinen rahoitus väheni käytännössä 40 %. 

Vapaan kentän tuotannollisia ja taloudellisia rakenteita on vahvistettava alan työllisyyden kehittämiseksi. Harkinnan-
varaista valtionavustusta nauttivien teattereiden merkitystä työllistäjinä on edistettävä ja taattava valtionosuutta nautti-
vien nukketeattereiden mahdollisuudet työllistää sekä alalle valmistuvia että vierailevia taiteilijoita.

Taikalamppu-verkoston** kautta olisi mahdollista työllistää nukketeatteritaiteilijoita, julkaista menetelmäoppaita 
nukketeatterista ja kurssittaa Taikalamppu-verkoston taiteilijoita nukketeatterin saloihin, toteaa nukketeatteritaiteili-
ja Riku Laakkonen lausunnossaan. Myös lastenkulttuuriverkostot voivat työllistää nukketeatterintekijöitä. 

Ammattilaisia nukketeatterialalla vuonna 2013
Ammattilaisten määrä on Suomessa 2000-luvun taitteesta lähtien lisääntynyt moninkertaiseksi. Alalle on valmis-
tunut pelkästään Turun taideakatemian nukketeatterikoulutuksesta yli 70 uutta ammattilaista, jotka ovat perusta-
neet useita nukketeatteriryhmiä ja sooloteattereita. Ammatikseen alalla työskentelee Suomessa tällä hetkellä noin 

* Lukuihin sisältyvät myös muut alalla työskentelevät: teattereiden myynti-, tuotanto- ja tekninen henkilökunta, muusikot jne.
** Taikalamppu on lastenkulttuurikeskusten valtakunnallinen verkosto, joka kehittää ja välittää kulttuuripalveluita lapsille ja nuorille.
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160–180 nukketeatterintekijää, joista 41 henkilötyövuotta sijoittuu kolmeen VOS-nukketeatteriin ja Nukketeatteri 
Akseli Klonkiin. Nukketeatterikeskus Poiju on ilmoittanut 10 henkilötyövuotta. Loput 120–140 ammattilaista 
toimivat vapaalla kentällä. 

Alla olevassa taulukossa kuvataan kiinteissä teattereissa, ryhmissä ja sooloteattereissa toimivien ammattilais-
ten määrää.  Ammattilaisten määrä alla olevassa listassa perustuu Tinfon teatteritilastoihin, teattereiden itsensä 
ilmoittamiin tietoihin, Suomen Uniman jäsenkyselyyn vuonna 2013 ja Marjut Tawastin keräämiin/arvioimiin 
tietoihin. Alalla ei vielä ole yhtä yhteneväistä tilastoa eikä henkilörekisteriä eivätkä kaikki alalla ammatikseen 
työskentelevät ole tiedossa. Tässä listassa on siis vain karkea arvio alalla työskentelevistä.

Listan selitteet:
^htv = teatteri- ja orkesterilain mukaisia henkilötyövuosia
^^pt= päätoiminen työntekijä (saa päätoimisen elantonsa nukketeatteritoiminnasta)
^^^oa= osa-aikainen (saa päätoimisen elantonsa esim. opetus- tai kasvatusalan työstä) 
^^^^us.pk= useita produktiokohtaisesti 

VOS-teatteri on teatteri- ja orkesterilain mukaista valtionosuutta nauttiva teatteri, 
VTA-teatteri on valtion toiminta-avustusta nauttiva teatteri.

Ammattinukketeatteri    perustettu kotipaikka status  työpaikkoja

1970-luvulla perustetut 

Teatteri Hevosenkenkä    1975  Espoo  VOS-teatteri   15 htv^, us.pk 
Teatteri Mukamas   1979  Tampere  VOS-teatteri  11 ”      us.pk
Nukketeatteri Sampo    1977  Helsinki  VOS-teatteri   12 ”      us.pk     

Lisäksi kesäisin näytöksiä on antanut                                                                                           
Nukketeatteri Musta ja Valkea Ratsu 1973  Sysmä   nukketeatteritalo  1 pt^^

1980-luvulla perustetut

Nukketeatteri Rooma                                 1982   (Jyväskylä) Helsinki  1 pt
Mervis Nordiska dockteater                      1982  Espoo    1 oa^^^
Nukketeatteri Piironginlaatikko                1984  Uusikaupunki    1 oa                    
Nukketeatteri Pinokkio   1984  Helsinki          1o
Nukketeatteri Sytkyt   1985  (Kuopio) Helsinki        1 pt, 1 oa                           
Matkalaukkuteatteri   1989  (Rovaniemi) Helsinki     1 pt, us.pk

1990-luvulla perustetut

Nukketeatteri Sananjalka  1990  Parikkala    2 pt
Marina Motaleffs  Dockteater  1990  Helsinki    1 oa 
Nukketeatteri Karoliina   1996  Sipoo    1 oa 
Marionettiteatteri Mundo  1997  Turku    1 pt  
Nukketeatteri Akseli Klonk   1998  Oulu  VTA-teatteri  3 pt, 2 oa, 
Salainen teatteri   1998  Pieksämäki    1 oa 
Teatteri Taiga-Matto   1999  Turku     2 pt 
 
2000-luvulla perustetut

Nukketeatteri Keminmaahinen  2000  Keminmaa   1 oa 
Mustan ja Valkoisen teatteri  2002  Imatra  VTA-teatteri 2 pt, 1 oa
Teatteri Capelle    2002  Jyväskylä   1 pt, us.pk
Airopik    2003  Oulu    1-4 oa
Teatteri Mooria   2003  Tampere    1 pt, 1 oa 
Teatteri Helmi    2004  Helsinki    1 oa 
Teatteri Lempi     2004  Tuusula    1 oa 
Teatteri Lähde    2004  Helsinki    1 oa 
Rasa Group    2004  Helsinki    1 pt, us.pk

us.pk

pk^^^^
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pk^^^^

Nukketeatteri Katputli    2004  (Kajaani) Helsinki  1 pt 
Nukketeatteri Mitima    2004  Lappila    1 oa 
Teatteri Waloa lapsille   2005  Helsinki    2 oa  
Sixfingers Theatre   2005  Turku    2 pt, us.  
Hämeen Kuninkaallinen Nukketeatteri 2005  Hämeenlinna    1 pt, 1 oa
Nukkehallitus    2005  Helsinki    1 pt, us. pk
Nukketeatteri-Annos   2006  Helsinki    2 pt                         
Teatteri Karelus   2006  Lappeenranta   1 pt 
Pikku Aasin Nukketeatteri  2006  Vaasa    1 pt, 1 oa
Ammattinukketeatteri    perustettu kotipaikka status  työpaikkoja
 
PROtotyypit    2006  (Tampere) Oulu   1 oa 
Kuuma Ankanpoikanen   2006  Turku    3 pt, us. pk
Teatteri SudenEnne    2007  Turku – Norja   2 pt, us. pk
Nukketeatteri Annan Nuket  2007  Vihteljärvi   1 oa 
Nukketeatterikeskus Poiju*  2007  Helsinki          VTA-teatteri   10 ^htv, us.pk 
Nukketeatteri PikkuKulkuri  2007  Helsinki    1 pt 
Nukketeatteri Reaktori    2007  (Turku) Mikkeli   1 pt, 1 oa
BläkPox    2007  Helsinki      3 oa   
Hox Company    2007  Turku       1 pt, 1 oa 
Nukketeatteri Mitima   2007   Lappila      1 oa
Vekkulikettu    2007  Tampere     1 pt, 1 oa
Marionettiteatteri Bojan Barič  2007  Kirkkonummi   1 pt 
Kalteva Company   2008  Helsinki       1 pt, us. pk
Maria Barič Company   2008  Helsinki    2 pt, 1 oa
RahtiTeatteri/FraktTeatern  2009  Parainen    2 pt 
Teatteri Objekti   2009  Turku    1 pt
Toinen Varasija   2010  Tampere    1 pt, 1 oa
Vauva- ja taaperoteatteri AEIOU  2010  Joroinen    1 pt, 1 oa
Palikkateatteri (A)   2011  Pori    2 pt, us.pk
Sagateater    ei tietoa  ei tietoa    ei tietoa 
Nordic Puppet Ambassadors  2011  Turku – Tanska   1 pt, us.pk
Teatteri Liikutus    2012  Rovaniemi   1 pt 
Nukketeatteri Marrasmaakarit   ei tietoa  Vammala   ei tietoa
Hotvasa    2012  Helsinki    1 pt, us.pk
RauniO    2012  Helsinki    3 oa
Teatteri Qo    2012  Turku/Lappeenranta  4 oa
Kirahvikollektiivi    2012   Helsinki     3 oa   
Nukketeatteri Luuviulu   2013  Turku     4 oa
Livsmedel    2014   Turku    2 pt   
Kollaasi Corp.    2014   Turku    2 pt, us.pk
Hiidenteatteri    2014   Turku    1 pt, us.pk

Muita:

TIP-Connection ry   2006  Turku    7 oa**
Aura of Puppets***   2011  Turku    1 oa 
TEHDAS Teatteri****                              (2000) 2012   Turku             VTA-teatteri  3 oa

*HUOM: Nukketeatterikeskus Poiju on sateenvarjo-organisaatio noin 40 alan toimijalle (ryhmiä, sooloteattereita ja yksittäisiä taiteilijoita), 
joita löytyy yllä olevassa listasta.  
** muista Turun ryhmistä
*** Aura of Puppets on turkulainen sateenvarjo-organisaatio noin 30 alan toimijalle
**** TEHDAS Teatteri profiloitui vuonna 2012 turkulaisen nukketeatterin näyttämöksi

Ryhmien ja sooloteattereiden lisäksi nukketeatterikentällä on lukuisia produktiokohtaisesti ja pitempäänkin toi-
mivia sekä muuttuvien kokoonpanojen työryhmiä, jotka koostuvat alan ammattilaisista ja eri taidealojen tekijöis-
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tä, kuten tuore turkulainen Kollaasi Corp.
Lisäksi kentällä toimii kymmeniä vapaita ammattilaisia, jotka työskentelevät eri produktioissa ja teattereissa 

ohjaajina, käsikirjoittajina näyttelijöinä, visualisteina, nukentekijöinä ja muissa ammateissa. Vapaista ammattilai-
sista ei ole koottu valtakunnallisesti kattavaa tekijäpankkia.

Edellä olevasta taulukosta ilmenee, että ammattikentällä toimii tällä hetkellä neljä 1970-luvulla perustettua 
teatteria, kuusi 1980-luvulla perustettua teatteria, seitsemän 1990-luvulla perustettua teatteria ja lähes viisikym-
mentä 2000-luvulla perustettua teatteria, ryhmää tai sooloteatteria. 

AMMATTINUKKETEATTEREIDEN PERUSTAMISMÄÄRÄT VUOSIKYMMENITTÄIN
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Ammattiryhmien ja sooloteattereiden toiminta on osittain limittäistä: ammattiryhmillä on sooloesityksiä ja 
toisaalta sooloesitysten taustatiimeissä on muita taiteilijoita ja teknillistä henkilökuntaa. Lisäksi alalla on lukuisia 
produktiokohtaisesti ja pitempäänkin toimivia sekä muuttuvien kokoonpanojen työryhmiä että poikkitaiteellisia 
kokoonpanoja. 

VOS-teatterit työllistäjinä
Suomessa toimii tällä hetkellä kolme valtionosuutta nauttivaa ammattinukketeatteria, jotka pystyvät tarjoamaan 
kiinnityksiä alan ammattilaisille: Teatteri Hevosenkenkä Espoossa, Teatteri Mukamas Tampereella ja Nukketeatte-
ri Sampo Helsingissä. Kaikki kolme teatteria ovat vuodesta 1993 lähtien saaneet teatteri- ja orkesterilain mukaista 
valtionosuutta, joka on taannut niille vakinaisen rahoituksen ja rakenteen henkilökuntineen sekä mahdollisuu-
den ylläpitää omia näyttämöitä. Lisäksi nämä teatterit saavat kotikunniltaan säännöllisiä toimintamäärärahoja. 
VOS-nukketeattereilla on myös yleisötyöprojekteja, alan kurssitarjontaa, näyttelytoimintaa, kansainvälistä yhteis-
työtä ja ulkomaankiertueita. Ne ovat verkostoituneet sekä kotimaassa että ulkomailla esittävän taiteen organisaati-
oihin, festivaaleille ja vieraileviin taiteilijoihin. Teatteri Mukamas on toiminut vuodesta 1999 lähtien kansainväli-
sen nukketeatterifestivaalin järjestäjänä, millä on merkitystä alan tunnettuudelle sekä kotimaassa että ulkomailla. 
Teatteri Hevosenkenkä on järjestänyt museoteatteriesityksiä Lelumuseo Hevosenkengässä ja tuottanut niitä 
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*

myös yhdessä Espoon modernin taiteen museon EMMAn kanssa. Hevosenkengällä on myös taideterapiaryhmiä. 
Nukketeatteri Sampo puolestaan on erikoistunut musiikilliseen nukketeatteriin. Lisäksi teatteri kustantaa ja myy 
nukketeatterikirjoja, - cd-levyjä ja muuta omaan toimintaansa liittyvää materiaalia. Sampo on perustamisestaan 
lähtien järjestänyt nukketeatterikursseja sekä kasvattajille että muille nukketeatterista kiinnostuneille, 2000-luvul-
la myös projekteja vanhustyön ja koulujen puitteissa. Kaikkien kolmen VOS-nukketeatterin monikymmenvuoti-
nen toiminta on säännöllistä, laajaa ja hyvin tunnettua.

Valtionosuutta nauttivat nukketeatterit ovat olleet mukana Suomen Teatteriliiton, nykyisin Suomen Teatterit 
ry:n (Stefi) Nukketeatterineuvottelukunnassa, joka aloitti toimintansa 2000-luvun taitteessa. Nukketeatterineu-
vottelukunnassa oli mukana myös vapaan kentän edustaja Matkalaukkuteatteri vuoteen 2010 saakka, jolloin 
Stefin hallitus päätti muuttaa Nukketeatterineuvottelukunnan Stefin Lasten ja nukketeatterin neuvottelukunnaksi. 
Mukaan neuvottelukuntaan liittyivät Ahaa Teatteri, Teatteri 2000 ja Unga Teatern. Mansi Styczin lausunnon mu-
kaan ”Neuvottelukunnan jäsenteattereiden edustajat ovat vaihtaneet kokemuksia ja keskustelleet oman erityisalan 
toiminnasta ja tilanteesta.” Tarkempia tietoja neuvottelukunnan toiminnasta ei ole annettu.

Yhteensä kolmella kiinteällä ammattinukketeatterilla on 38 teatteri- ja orkesterilain mukaista henkilötyövuotta 
eli saman verran taiteellisen, tuotannollisen ja teknisen henkilökunnan pysyviä työpaikkoja. VOS-nukketeatte-
reissa voidaan maksaa teatterialan työehtosopimusten mukaisia palkkoja ja noudattaa eri ammattien työnkuvia. 
Lisäksi ne pystyvät palkkaamaan vierailevia taiteilijoita sekä kotimaasta että ulkomailta. VOS-nukketeatterit ovat 
tarjonneet myös alalle valmistuville harjoittelupaikkoja sekä kiinteitä, määräaikaisia että vierailusopimuksia: Tam-
pereella Teatteri Mukamas on 1990-luvulta lähtien kiinnittänyt useamman vuoden tai lyhyemmillä määräaikai-
silla sopimuksilla Turun taideakatemian nukketeatterikoulutuksesta valmistuneita sekä pestannut muiden alojen 
kotimaisia ja ulkomaisia ammattilaisia tuotantoihinsa. Teatteri Hevosenkengässä on vakituista henkilökuntaa 
pitkäaikaisilla sopimuksilla ja talo on tarjonnut sekä harjoittelupaikkoja alan opiskelijoille että vierailusopimuksia 
ohjaajille, nukentekijöille, visualisteille ja muille ammattilaisille. Nukketeatteri Sampon 12 henkilötyövuodessa on 
mukana sekä näyttelijöitä, muusikoita, nukentekijöitä että hallinnollista henkilökuntaa. VOS-nukketeattereissa on 
myös teatterin tuottamisen, tiedottamisen ja markkinoimisen ammattilaisia pysyvissä työsuhteissa.

Kiinteiden työpaikkojen tarjoajina ja työllistäjinä VOS-nukketeatterit ovat olleet alan suurin ja vakain tekijä. 

Harkinnanvaraista valtion toiminta-avustusta nauttivat teatterit työllistäjinä
Valtion harkinnanvaraista toiminta-avustusta (VTA) nauttivat kolme nukketeatteria (Akseli Klonk, Mustan 

ja Valkoisen teatteri, Nukketeatterikeskus Poiju) ja lisäksi TEHDAS Teatterin nukketeatteritoiminta pystyvät 
julkisen rahoituksen turvin työllistämään vakituisesti muutamia nukketeatterin ammattilaisia. Vierailijoita edellä 
mainituista Akseli Klonk, Poiju ja TEHDAS Teatteri työllistävät määräaikaisilla ja lyhyillä sopimuksilla runsaasti 
produktioissaan. Vakituisen ja riittävän henkilökunnan puute rasittaa suuresti näitä teattereita, joiden esitysmää-
rät ja oma tulonhankinta ovat vähäisen rahoituksen vuoksi erittäin suuret verrattuna sekä VOS-nukketeattereihin 
että koko muuhun teatterikenttään.

Valtion toiminta-avustusta nauttivalla, Oulussa toimivalla Nukketeatteri Akseli Klonkilla on kolme päätoimista 
ja kaksi puolipäiväistä työntekijää. Lisäksi teatteri työllistää noin 10 freelanceria vuodessa. Teatteri on 2000-lu-
vulla tarjonnut useita harjoittelupaikkoja alalla opiskeleville ja kouluttanut oppisopimuksella seitsemän henkilöä 
nukketeatterintekijöiksi. Oulun nuorten työpajan kanssa (Taide- ja mediapaja) Nukketeatteri Akseli Klonkilla on 
vähintään yksi projekti vuodessa, jotka ovat yhteistuotantoja. Akseli Klonk on järjestänyt myös välineteatteri- ja 
nukketeatteripajoja. Teatteri toimii myös festivaalijärjestäjänä: monitaiteinen Kesäaika päättyy -tapahtuma kokoaa 
Ouluun nukketeattereiden lisäksi muitakin esittävän taiteen toimijoita. Akseli Klonk tekee kiertueita kotimaassa 
ja on verkostoitunut ulkomaisiin toimijoihin. Teatterin johtaja Janne Kuustie kiinnittää lausunnossaan huomiota 
Akseli Klonkin työntekijämäärään: ”Vakituisen henkilökunnan määrä on riittämätön kiertuetoiminnan ylläpitä-
miseksi. Tarvitsisimme lisää vakituista henkilökuntaa, mm. tuottajan ja ohjaajan.”

Vuonna 2007 Helsingissä perustettu Nukketeatterikeskus Poiju nauttii myös valtion harkinnanvaraista toimin-
ta-avustusta, jonka turvin se työllistää kaksi työntekijää ja useita nukketeatteritaiteilijoita. Alan opiskelijoille Poiju 
tarjoaa työssä oppimis- ja harjoittelupaikkoja.

Poijun jäsenteatterit työllistävät lukuisia vierailevia taiteilijoita produktioissaan. Lisäksi poijulaiset vierailevat 
kiinteissä ja vapaissa teattereissa. Toimintaperiaatteistaan Nukketeatterikeskus Poiju kiteyttää: ”Poiju edistää eri-
tyisesti vapaan kentän nukketeatteritaiteilijoiden ja -ryhmien toimintaedellytyksiä toimimalla valtakunnallisena 
tuotantokeskuksena”.

Turkulainen TEHDAS Teatteri nauttii harkinnanvaraista toiminta-avustusta, jonka turvin teatterilla on kolme 
osa-aikaista hallinnon ja tekniikan työntekijää teatterin monitahoisen toiminnan pyörittämiseen. Nukketeatteri-
toiminnalle Tehtaan resursseista ja rahoituksesta ohjautuu vain osa. Produktiot kuitenkin työllistävät määräaikai-
sesti huomattavan määrän nukketeatterintekijöitä, jotka hankkivat tuotannoilleen rahoitusta eri lähteistä.
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Nukketeatterina aloittaneen, nykyisin monitaiteinen Mustan ja valkoisen teatteri Imatralla keskittää toimintan-
sa kansainvälisen teatterifestivaalin puitteisiin ja vierailuohjauksiin kahdella työntekijällään. Teatteri on verkostoi-
tunut ulkomaisten esitystaiteilijoiden ja festivaalien kanssa. 

Valtionosuutta ja -avustuksia nauttivilla nukketeattereilla on yhteensä 43–45 vakinaista työntekijää, näiden 
lisäksi ne työllistävät kymmeniä vierailevia taiteilijoita.  

Rahoituslain ulkopuolinen nukketeatterikenttä
Tällä hetkellä rahoituslain ulkopuolinen kenttä, jolla on kolme valtion harkinnanvaraista toiminta-avustusta 
nauttivaa nukketeatteria ja yli 50 aktiivisesti toimivaa ryhmää tai sooloteatteria, työllistää itsensä valtaosin yksi-
tyisyrittäjien tavoin ja satunnaisten apurahojen varassa. Vapaa nukketeatterikenttä on kasvanut moninkertaiseksi 
2000-luvulla ja toimii merkittävänä työllistäjänä koko alalla.

Esittävän taiteen, kuten nukketeatterin, vapaalla kentällä on monenlaisia toimijoita: toiminta-avustusten ulko-
puolisia vakiintuneita ja aloittelevia ryhmiä ja sooloteattereita, produktiokohtaisia ryhmiä ja sateenvarjo-organi-
saatioita. Lisäksi lukuisat yksittäiset taiteilijat tekevät freelancereina töitä monenlaisissa työryhmissä ja projekteis-
sa sekä vierailevat kiinteissä ja vapaissa ammattiteattereissa mm. ohjaajina, visualisteina ja nukentekijöinä. 

Tämän kentän nukketeatterintekijät ovat valtaosin teatterialan prekariaattia, pätkätyöläisiä, jotka siirtyvät jak-
sottaisesta työllisyydestä työttömyyteen riippuen produktioista, työryhmistä ja apurahoituksen saamisesta. Tämä 
tapahtuu joko olosuhteiden pakosta tai tekijöiden omasta valinnasta esimerkiksi työryhmän purkautuessa. Monet 
sooloteatteritoimijoista, kuten Nukketeatteri Sytkyt, ovat kuitenkin onnistuneet työllistämään itsensä täysipäiväi-
sesti sekä esiintyjinä että kouluttajina yksityisyritteliäisyyden pohjalta. Useilla ryhmillä, kuten Kuumalla Ankan-
poikasella, on vakiintunutta toimintaa ja pysyviä tekijöitä sekä produktiokohtaisia vierailijoita, joiden palkkaami-
nen riippuu kuitenkin täysin rahoituksen saamisesta. Nukketeatterialan freelancer-ohjaajat, nukentekijät ja muut 
vapaat taiteilijat työllistävät itsensä hyvin kausiluontoisesti ja produktiokohtaisesti sekä ryhmissä että vapaissa ja 
kiinteissä teattereissa. Työllisyys toteutuu uusien produktioiden ja projektien käynnistyessä ja on katkolla niiden 
päätyttyä. 

Tinfon johtaja Hanna-Leena Helavuori on kesäkuussa 2014 kiinnittänyt huomiota vapaan kentän vaihtelevaan 
työllisyystilanteeseen: ”Teatterityö on yhtä siirtymää, siirtymää työssä ja työttömänä. Enää on vaikeata puhua 
mistään niin sanotusta normaalityösuhteesta”. Hän katsoo vapaan kentän ammattilaisten toimivan elämänta-
pa-ammateissa, pätkätyössä apurahalla tai työttömyyskorvauksen turvin tai tekevän palkatta töitä. Tämä pätee 
hyvin moniin uuden sukupolven nukketeatteriammattilaisiin, jotka tuotantorakenteiden ja rahoituksen puuttees-
sa eivät pysty etabloimaan toimintaansa. Osalle tekijöistä rakenteet eivät kuitenkaan ole tavoitteena vaan vapaa 
taiteellinen toiminta, joka ulottuu myös muiden taiteiden alueelle sekä vaihtuviin kokoonpanoihin monitaiteisissa 
yhteisöissä ja produktioissa. Yksittäiset taiteilijat ovat itsensätyöllistäjiä ja taiteilijayrittäjiä.” (TinFon tiedote kesä-
kuu 2014)

Rahoituslain ulkopuolisella nukketeatterikentällä tuottajia, tiedottajia, markkinoijia ja muita osaajia on vain 
kourallinen valtionavustusta nauttivissa ja harkinnanvaraista valtionavustusta saavissa teattereissa ja uusissa 
yhteenliittymissä. Tämä vaikuttaa väistämättä nukketeatterin statukseen, näkyvyyteen, julkisuuskuvaan, saata-
vuuteen ja mahdollisuuksiin toimia täysivaltaisena taidelajina esittävän taiteen kentällä. Vain osalla vakiintuneista 
vapaista ryhmistä ja sooloteattereista on laajat asiakas- ja tilaajasuhteet sekä koti- että ulkomailla, joilla taataan 
sekä tilatuista esityksistä että vierailuista ja kiertueilta saatavat tuotot. 

Ensi-iltoja rahoituslain ulkopuolisella nukketeatterikentällä tuotetaan useimmiten omalla riskillä vuosittain 
vaihtelevien apurahoitusten ja avustusten turvin, ajoittain myös yhteistyössä kiinteän tai vapaan teatterin kanssa, 
vaihtuviin esitystiloihin tai suoraan turuille ja toreille.  

Vapaan kentän nukketeatteriryhmät ja sooloteatterit, joita on tällä hetkellä yli 60 Suomessa, hankkivat toi-
meentulonsa lyhytaikaisilla apurahoituksilla ja keikoilla sekä projekteilla ja koulutustoiminnalla. Lähes kaikilta 
puuttuvat omat tuotannolliset rakenteet, pysyvä rahoitus sekä esiintymis- ja harjoitustilat. Tilojen ja varojen puut-
tuessa vapaan kentän nukketeatterintekijät ovat myös vailla kiinteitä työsuhteita ja sen myötä ilman eläketurvaa. 
Vakituisen ja riittävän henkilökunnan puute rasittaa suuresti näitä nukketeattereita, joiden oma tulonhankinta on 
vähäisen rahoituksen vuoksi erittäin suuri verrattuna sekä VOS-nukketeattereihin että koko esittävien taiteiden 
kenttään. Lyhytkestoiset projektirahoitukset ovat riittämättömiä vapaan kentän ryhmien ja soolotaiteilijoiden 
työllisyyden ja toiminnan turvaamiseksi. Uusien nukketeatteriproduktioiden esitysperiodit jäävät hyvinkin usein 
lähes pop-up tapahtumiksi vakinaisten esitys- ja harjoitustilojen puuttuessa. Produktioita tehdään pienille vaih-
toehtonäyttämöille, taidegallerioihin ja muihin tiloihin lyhyinä pyrähdyksinä.  Poikkeuksena tästä on Nukke-
teatterikeskus Poijun PoijuPäivät, joka on pääkaupunkiseudun kulttuuritaloissa toteutettava säännönmukainen 
esityssarja. Esitysvierailut ja kiertueet ovat kiven alla Suomessa, sillä esimerkiksi koulut ja päiväkodit eivät pysty 
kulttuurimäärärahojen puutteesta johtuen tilaamaan esiintyjiä luokseen. 
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Ainoastaan Nukketeatterikeskus Poiju Helsingissä ja Aura of Puppets Turussa, jotka kokoavat sateenvarjo-
jensa alle ”lainsuojattomia” teatteriryhmiä ja taiteilijoita toimien taiteilijoiden työllistämisen ja alan näkyvyyden 
puolesta, tarjoavat tuotannollisia rakenteita jäsenilleen. Niillä on omat tiedotuskoneistonsa ja tähän tarkoitukseen 
molemmilla on palkattuja työntekijöitä. Sekä Poijulla että Auralla on tekijäpankki ja keskitetty tiedotus, joka ta-
voittaa esitysten, työpajojen ja vierailujen tilaajat. Poiju ja Aura ovat myös tehneet yhteistuotantoja eri teattereiden 
ja kulttuuritoimijoiden kanssa, joilla on merkittävästi laajennettu alan yleisöpohjaa ja yhteistyökumppanuuksia. 
Poijulla samoin kuin turkulaisten nukketeatteritaiteilijoiden yhteenliittymällä Puppet Studiolla on työ- ja harjoi-
tustiloja, mutta ei esiintymistiloja.

Työllistäjinä vapailla ryhmillä ja sooloteattereilla on kuitenkin huomattavaa merkitystä, sillä ne kiinnittävät 
produktioihinsa lukuisia eri ammattiryhmien tekijöitä. Tämä tosin tehdään lyhytaikaisilla sopimuksilla ja omalla 
riskillä riippuen apurahoituksesta, joka useimmiten on riittämätön kattamaan kaikkia tuotantovaiheen kuluja. 

Vain muutamat vapaista ryhmistä ovat onnistuneet viime vuosina solmimaan yhteistyösopimuksia eri kulttuuritoi-
mijoiden ja tuotantotahojen kanssa, mikä on taannut sekä tuotanto-, harjoittelu- että esitysvaiheille työrauhan. Suurin 
osa ryhmistä ja sooloteattereista toimii kuitenkin edelleenkin ”indie-pohjalta” eli ne hankkivat rahoituksen, harjoitus-
tilat ja kaiken muun itse. Tuotannollisten rakenteiden puute sekä tiedotuksen ja markkinoimisen ammattilaisten puute 
haittaavat kuitenkin suuresti tämän kentän toimintaa, joka perustuu paljolti ilmaiseksi tehtävään työhön.

Taidetarjonnan tuottajana nukketeatterialan vapaa kenttä on hyvinkin merkittävä toimija. Esimerkiksi Turussa, 
missä toimii yli 30 nukketeatterintekijää, tuotetaan vuosittain enemmistö alan uusista produktioista, valtaosal-
taan kantaesityksinä. Turun nukketeatterikentän vuosittainen tarjonta kantaesityksineen (15–20 vuodessa) ylittää 
määrältään jopa kaupungin kiinteissä teattereissa ja muissa kulttuurilaitoksissa tuotetut ensi- ja kantaesitykset. 
Turussa toimiva TIP-Connection ry on tehnyt lukuisia tuotantoja sekä kotimaisten että ulkomaisten nukketeat-
teritaiteilijoiden kanssa. Yhdistys on työllistänyt lyhytkestoisesti apurahoitetuissa produktioissaan kymmeniä 
alan ammattilaisia ja opiskelijoita. Järjestö on tuottanut produktioita eri alojen toimijoiden kanssa yhteistyössä 
mm. Turun kaupunginteatterin, taideakatemian nukketeatterilinjan ja pietarilaisen AKHE-ryhmittymän kanssa. 
Vuodesta 2009 organisaatio on järjestänyt Turussa kansainvälistä nukketeatterifestivaalia, TIP-Festiä, joka on 
koonnut kaupunkiin sekä kotimaisia että ulkomaisia nukketeatterintekijöitä. Tapahtuma jatkuu ympärivuotisena 
PIP-Festina (Pori International Puppetry Festival) Porissa. TIP-Connectionilla ei ole vakituista henkilökuntaa, 
mutta yhdistys palkkaa määräaikaisen tuottajan TIP-Festin toteuttamiseen. Kaiken kaikkiaan Varsinais-Suomen 
ja Satakunnan alueella toimii toistakymmentä ammattinukketeatteria ja useita yksittäisiä toimijoita, jotka tekevät 
vuodessa useita kantaesityksiä. Yhteistuotantoja syntyy vuosittain useita mm. TEHDAS Teatterin kanssa ja myös 
Turun kaupunginteatterissa nähdään nukketeatteriesityksiä. Työllistyminen vaihtelee suuresti perustuen valta-
osaltaan prekaariseen työllisyyteen. TEHDAS Teatteriin ja Turun kaupunginteatteriin tehdyissä produktioissa 
työsuhteet ja palkkaukset ovat olleet määräaikaisia tai perustuneet muihin sopimuksiin.

Nukketeatterikeskus Poijulla on myös työllistäjänä suuri merkitys: vapaan kentän tuotantokeskuksena sen pää-
määrä on edistää nukketeatteritaiteilijoiden ja -ryhmien toimintaedellytyksiä. Nukketeatterikeskus Poiju on orga-
nisoinut pääkaupunkiseudulla ja muuallakin Suomessa kymmenien vapaiden nukketeatteritaiteilijoiden esitysten 
markkinointia ja tiedotusta, millä tavoitetaan esityksen tilaajat ja katsojat. Poijun mahdollistamien esitysmäärien 
volyymi on kivunnut seitsemässä vuodessa jo 380 esitykseen. Lisäksi organisaatio on tehnyt yhteistuotantoja va-
paiden ja kiinteiden teattereiden kanssa sekä työllistänyt lukuisia nukketeatterintekijöitä monissa projekteissaan.

Helsingin seudulle keskittyy runsaasti vapaan kentän esityksiä, joita esitetään pääkaupunkiseudun kulttuuri-
taloissa sekä muissa tiloissa. Ongelmana pääkaupunkiseudulla on vapaan kentän omien esitystilojen puute. Nuk-
keteatterikeskus Poiju tekee ainoastaan kiertue-esityksiä. Poijun ulkopuoliset vapaan kentän toimijat tuottavat 
esityksiään mm. galleriatiloihin ja harvakseltaan kulttuuritaloihin lyhyinä esitysjaksoina työllistäen itsensä hyvin 
jaksottaisesti. 

Useimmiten vapaan kentän nukketeatterituotannot ovat pienimuotoisia ja mitoitettu kiertäviksi teatteriesityk-
siksi kulttuuritalojen, päiväkotien, koulujen ja kirjastojen tiloihin. Vakinaisen rahoituksen puutteesta ja toimin-
nan projektimuotoisuudesta huolimatta vapaa nukketeatterikenttä on viime vuosina tuottanut myös joitakin hy-
vin suurimuotoisia teoksia. Niissä on saattanut olla esiintyjiä ja muuta henkilökuntaa 20 - 30 henkeä, kuten Turun 
taideakatemian nukketeatterilinjan produktiossa Citadel (vuonna 2013 Kakolan lääninvankilassa, yhteistyössä 
ulkomaalaisen Continuo-teatterin kanssa) ja Abduction of Europe (vuonna 2011 Samppalinnan maauimalassa, 
Turun taideakatemian nukketeatteriopiskelijat TIP-Connection ja turkulaiset ammattilaiset yhteistyössä AK-
HE-ryhmän kanssa). Myös TEHDAS Teatterissa vuonna 2013 tuotettu Shakespearen Myrsky kokosi yli 20 hengen 
työryhmän produktion toteuttamiseen ja esittämiseen.

Erot työllisyydessä suuria eri puolilla Suomea
Suomessa on neljä huomattavaa nukketeatterikeskittymää: Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella toimii 
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toistakymmentä ammattinukketeatteria ja useita yksittäisiä toimijoita (yhteensä yli 30 henkilöä), jotka tekevät 
vuodessa useita kantaesityksiä. Yhteistuotantoja syntyy vuosittain useita mm. TEHDAS Teatterin kanssa ja myös 
Turun kaupunginteatterissa nähdään nukketeatteriesityksiä. Työllistyminen vaihtelee suuresti perustuen valta-
osaltaan prekaariseen työllisyyteen. Yhdellekään Varsinais-Suomen ammattinukketeattereista ei ole myönnetty 
valtionosuutta tai harkinnanvaraista valtionavustusta, jonka varaan voitaisiin perustaa kiinteitä työsuhteita ja 
pysyviä tuotannollisia rakenteita. TEHDAS Teatteriin ja Turun kaupunginteatteriin tehdyissä produktioissa työ-
suhteet ja palkkaukset ovat olleet määräaikaisia tai perustuneet muihin sopimuksiin. 

Helsinkiin ja pääkaupunkiseudulle on keskittynyt noin 60 nukketeatterintekijää sekä kahteen VOS-teatteriin 
(Sampo ja Hevosenkenkä), Nukketeatterikeskus Poijuun että muulle vapaalle kentälle. Heistä noin 40 % toimii 
kiinteissä työsuhteissa pääosin VOS-nukketeattereissa.* Vapaan kentän nukketeatterintekijät toimivat valtaosin 
prekaarisesti, lyhytaikaisissa ja produktiokohtaisissa työsuhteissa tai muilla sopimuksilla. Esityksiä nähdään pää-
kaupunkiseudun kulttuuritaloissa ja muissa tiloissa. Helsingin kiinteissä puheteattereissa ja vapailla näyttämöillä 
on myös tehty nukketeatteriproduktioita, jotka ovat työllistäneet produktiokohtaisesti lyhytaikaisilla sopimuksilla 
muutamia nukketeatteriohjaajia ja -näyttelijöitä sekä nukentekijöitä 2000-luvulla. Lisäksi Poijulla on ollut yhteis-
työtuotantoja kiinteiden teattereiden, kuten Seinäjoen kaupunginteatterin (Täti ja Minä) ja Turun Linnateatterin 
(3D – Dirty, Difficult & Dangerous) kanssa. Valtaosassa Helsingin – ja muiden kaupunkien – kiinteissä puheteat-
tereissa nukketeatteria tekevät teattereiden omat kiinnityksellä olevat näyttelijät, joilla ei ole alan koulutusta tai 
työkokemusta. *ks. taulukko edellä

Hämeeseen ja Pirkanmaalle on syntynyt kolmas nukketeatterikeskittymä: tamperelainen VOS-nukketeatteri 
Mukamas tarjoaa kiinteitä ja määräaikaisia työsuhteita, vierailusopimuksia ja harjoittelupaikkoja. Kaupungissa ja 
ympäristökunnissa toimii useita yksittäisiä nukketeatterintekijöitä, jotka elättävät itsensä freelancereina, koulutta-
jina ja sooloteatterintekijöinä. Hämeenlinnassa on ammattinukketeatteri Hämeen Kuninkaallinen Nukketeatteri. 
Kaikkiaan alueella toimii noin 20 nukketeatterin ammattilaista, joista kolmannes työllistyy vakituisesti.  Hämeen 
ja Pirkanmaan VOS-puheteatterit ovat hyvin harvoin tehneet produktioita, joissa olisi työllistetty nukketeatte-
rin ammattilaisia. Hämeenlinnan ja Valkeakosken teattereissa on työskennellyt nukketeatteriohjaajia isoissakin 
produktioissa 2000-luvulla. 

Pohjois-Suomessa toimii toistakymmentä nukketeatterin ammattilaista, joiden suurin työllistäjä on oululainen 
Nukketeatteri Akseli Klonk. Teatterilla on sekä vakituista henkilökuntaa että määräaikaisilla sopimuksilla ja vie-
railijoina työskenteleviä nukketeatterintekijöitä. Pohjoisessa toimii myös sooloteatterintekijöitä, joiden toiminta 
kattaa laajan Lapin, missä rovaniemeläinen Teatteri Liikutus tekee paljon koulutustoimintaa taiteellisen työnsä 
lomassa. Rovaniemen kaupunginteatterissa on 2000-luvulla tehty nukketeatteriproduktioita, joissa on vieraillut 
alan ohjaajia, opiskelijoita ja näyttelijöitä.

Muualla Suomessa ammattinukketeatteritoiminta työllistää vaihtelevan määrän tekijöitä, joista valtaosa työs-
kentelee vapaalla kentällä ryhmissä ja sooloteattereissa. Itä-Suomessa työskentelee viidestä seitsemään ammatti-
laista, Keski-Suomessa ammattinukketeatteritoiminta on vielä parin yksittäisten sooloteatterintekijän varassa. 

Kiertuetoiminnan ongelmat liittyvät työllisyyteen
Kiertuetoimintaa rajoittavat kuntien ja muiden tilaajien kulttuurimäärärahojen raju vähentyminen 2000-luvun 
kuluessa sekä myös esitysten pienimuotoisuus. Tästä toteaa lausunnossaan Satu Paavola:

”Jotta kiertuetoimintaa voisi kehittää, pitäisi kehittää myös nukketeatterin tuotantotoimintaa siten, että esi-
tykset tuotettaisiin ja mitoitettaisiin myös suuremmille näyttämöille ja useammalle näyttelijälle. VOS-teattereilla 
on ollut kiinnostusta kyllä olemassa oleviin tuotantoihin, mutta tällä hetkellä esitykset ovat liian pieniä isojen 
näyttämöiden tarpeisiin. Tämä tarkoittaisi yhteistuotantoa VOS-teattereiden kanssa. (…) Nukketeatterikeskus 
Poiju on hakenut toukokuussa 2013 OKMn erillisrahoitusta nukketeatterin kiertue- ja yhteistuotantohankkeelle, 
jossa pyritään rakentamaan ja mallintamaan pidempiaikaisia yhteistyömalleja VOS-teattereiden kanssa.” Paavola 
jatkaa: ”Taiteilijan toimeentulo on yksittäisten keikkojen myynnistä kiinni ja keikkatilanne on erittäin hankalasti 
ennakoitavissa etukäteen. Tilanne aiheuttaa myös epätasa-arvoa alueellisesti – teatteritarjonnan saavutettavuus on 
huomattavasti parempaa esim. Helsingin ja Turun seudulla kuin muualla maassa.” 

Valtionosuutta nauttivien nukketeattereidenkin kiertuetoiminta on 2000-luvulla kärsinyt kuntien ja muiden 
tilaajien kulttuurimäärärahojen leikkauksista. Lisäksi näitä teattereita rasittavat huomattavat henkilöstö- ja kiin-
teistökulut, joiden jälkeen taiteen tekemiseen ja kiertuetoimintaan jää merkittävästi pienempi osuus.

Kiertuerahoituksen ja kulttuurimäärärahojen puutteeseen kiinnitti huomiota jo Nukketeatterit 2000 -työ-
ryhmä muistiossaan: ”Esiintymistilaisuuksia tarvitaan nukketeatterille lisää, jotta nukketeatteritaiteilijat ja 
muut alan ammattilaiset voisivat työllistyä omassa ammatissaan. 
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Valtion ja kuntien lasten- ja nuorten kulttuuripalveluihin suunnattuja määrärahoja tuleekin nostaa merkit-
tävästi, mikä edellyttää eri ministeriöiden ja Suomen Kuntaliiton yhteisiä päätöksiä. Työryhmä tekee lisäksi esi-
tyksiä nukketeatterin kiertuetoiminnasta aiheutuvien kulujen kattamiseksi sekä korostaa teattereiden ja kulttuu-
rikeskuksien yhteistyömahdollisuuksia nukketeattereiden kanssa. (…) Ammattinukketeattereiden saatavuus on 
taattava koko maassa.”

Vuonna 2014 kulttuuriministeri Pia Viitanen on lausunut seuraavaa kulttuurin tarjonnan, saatavuuden ja 
saavutettavuuden lisäämisestä:

”(…) oikeus päästä kulttuurin ja taiteen pariin ei saa olla kiinni ihmisen asuinpaikasta, taloudellisesta tilan-
teesta, terveydentilasta tai muista henkilökohtaisista ominaisuuksista. (…) Kulttuurin tarjontaa, saatavuutta ja 
saavutettavuutta on lisättävä. Olemme kehittämässä toimia, joilla eri tavoin tätä saavutettavuutta parannettaisiin. 
Parhaillaan pilotoidaan esimerkiksi kulttuuripassia, jonka idea on tarjota kaikille mahdollisuus päästä kulttuu-
rin pariin rahapussin paksuudesta riippumatta. Kulttuurin tarjonta on tehokkaimpia keinoja meidän kaikkien 
viihtyisyyden lisäämisessä, siksi kulttuuria on saatava reilusti lähelle meitä kaikkia. Taide- ja kulttuuritapahtumis-
sa arvokasta on se, miten ne löytävät osallistujiksi myös sellaisia ihmisiä, jotka eivät muuten hakeudu kulttuurin 
pariin.” (Lähde: OKM:n tiedote Tampereen Runoviikon avajaisista 3.11.2014, julkaissut Tinfo)

Nukketeatterialalla ja koko esittävien taiteiden kentällä odotetaan mielenkiinnolla, miten Suomen valtio tukee 
lähitulevaisuudessa kulttuurin tarjontaa, saatavuutta ja saavutettavuutta, jolla taattaisiin ja parannettaisiin alan 
taiteilijoiden työllistymistä.

Nukketeatterintekijöiden työllisyysnäkymät kiinteissä 
ja vapaissa teattereissa
Moni alalla toimiva on erityisesti 2000-luvulla vieraillut ohjaajana, nukentekijänä, visualisoijana ja muissa tehtä-
vissä kiinteissä teattereissa ja vapaissa teatteriryhmissä, jotka eivät kuitenkaan kiinnitä nukketeatterin ammatti-
laisia jatkuvaan työsuhteeseen. Kiinteissä teattereissa tehdään nukketeatteriproduktioita, joissa useimmiten oman 
talon näyttelijät, tanssijat ja muut taiteilijat toimivat nukeillanäyttelijöinä ilman nukketeatterialan koulutusta, ku-
ten esimerkiksi Helsingin kaupunginteatterissa (Onneli ja Anneli 2013) ja Kansallisteatterissa (Perhosia askelten 
alla 2013). Toisaalta esimerkiksi Turun kaupunginteatterin ohjelmistossa 2000-luvulla vierailleissa nukketeatteri-
produktioissa alan ammattilaiset ja Taideakatemian nukketeatteriopiskelijat ovat olleet esitysten toteuttajina.

Espoon kaupunginteatterissa vuonna 2005 toteutettu Paulo Coelhon Alkemisti vuonna 2005 oli suuren mit-
takaavan nukke-, esine- ja varjoteatteria, jossa kaikki tekijät olivat nukketeatterin ammattilaisia. Lisäksi produk-
tiossa avustivat aRTO-opiston nukketeatteriopiskelijat. Hämeenlinnan kaupunginteatterissa 2010 toteutetussa 
Gulliverin jäljillä – näyttämösovituksessa oli mm. nukketeatteria, sirkustaidetta ja elokuvaa sekä talon omien 
taiteilijoiden että vierailevien ammattilaisten toteuttamana. Nukketeatteriohjaajat ovat erityisesti 2010-luvulla vie-
railleet enenevässä määrin kiinteiden teattereiden nukketeatteriproduktioiden ohjaajina. Useissa vapaille näyttä-
möille, kuten TEHDAS Teatteriin, tehdyissä produktioissa kaikki tekijät ovat olleet nukketeatterin ammattilaisia, 
jotka ovat työskennelleet vain kyseisen produktion ajan työryhmän jäsenenä. Tanssiteattereissa, kuten Hurja-
ruuth, on vieraillut nukketeatterialan taiteilijoita eri ammattikuvissa kuten myös joissakin nykysirkusryhmissä.

Yksikään alalle valmistunut tai alalla toimiva nukketeatterintekijä ei ole kuitenkaan saanut jatkuvaa kiinnitystä 
kiinteään tai vapaaseen teatteriin, tanssiteatteriin tai sirkusryhmään oman ammattikuvansa puitteissa. Kaikki alan 
ammattilaiset ovat työskennelleet näissä määräaikaisissa lyhytkestoisissa työsuhteissa tai produktiokohtaisilla ly-
hyillä kiinnityksillä. VOS-teattereiden kanssa tehtävään yhteistyöhön nukketeatterialalla olisi kuitenkin valmiuk-
sia ja tarjottavanaan alan ammattilaisten tietotaito (ks. esim. Maiju Tainion lausunto). 

Teatterikeskuksen selvityksessä Teatteri liikkeellä ja lähellä – suomalaisen teatterin kehittämisohjelma 2013 
todetaan, että ryhmäkentällä pidetään erityisen tärkeänä ”yhteistyön syventämistä ryhmäkentän ja kiinteiden 
teattereiden välille, joiden nykyinen yhteistyö on satunnaista ja epäsäännöllistä. Ryhmäkentän ja kiinteiden 
teattereiden yhteistyön syventämisellä on sekä taiteellisia että toiminnallisia tavoitteita. Yhteistoiminnan lisäämi-
nen monipuolistaa teatteritarjontaa. Sen avulla voidaan lisätä kiertuetoimintaa ja siten pientenkin paikkakuntien 
mahdollisuuksia ohjelmistojen laajentamiseen ja vuorovaikutukseen kotimaisen ja kansainvälisen ryhmäkentän 
kanssa.” (s. 20)



86 87ALAN TYÖLLISTYMISNÄKYMÄT

Tekijä-hankkeen vaikutukset nukketeatterialalle ja 
yhteistyö kiinteiden teattereiden kanssa
Kiinteiden teattereiden ja vapaiden teatteriryhmien välille on pyritty synnyttämään yhteistoimintaa, luomaan 
kiertueverkosto ja tekijäpankki: TEKIJÄ – teattereiden kiertuejärjestelmä -hanketta hallinnoi vuosina 2011–2013 
Tutkivan teatterityön keskus, päärahoittajina toimivat Opetus- ja kulttuuriministeriön Luovien alojen yrittäjyyden 
kansainvälistymisen ja kasvun ESR (Euroopan sosiaalirahasto) -ohjelma. Hankkeeseen käytettiin noin miljoona 
euroa ja siihen pääsi mukaan muutamia nukketeatteriryhmiä. Tulokset jäivät kuitenkin laihoiksi, eikä pysyvää 
yhteistoimintaa ole syntynyt (ks. Satu Paavolan lausunto).

Sen sijaan nukketeatterikentän omasta aloitteesta on syntynyt produktiokohtaista yhteistyötä kiinteiden teat-
tereiden kanssa, jotka eivät kuitenkaan ole tarjonneet nukketeatteriammattilaisille vakituisia tai pitempikestoisia 
työpaikkoja. 

Kuitenkin useat kiinteät teatterit eri puolilla Suomea ovat 2000-luvulla tarjonneet alan taiteilijoille lyhytaikaisia 
vierailuja, joista on maksettu useinkin teatterialan työehtosopimusten mukaisia palkkioita. Tosin niistäkin on 
jouduttu tinkimään ja monet työnantajista eivät ole kyenneet ymmärtämään esimerkiksi, että visualistin ja nukke-
suunnittelijan työstä kuuluisi maksaa ammattilavastajan ja -suunnittelijan palkkiot. 

Pohjois-Karjalan läänintaiteilija (vuoteen 2013 asti) Jyrki Tamminen kirjoittaa kokemuksistaan Joensuussa: 
”Nukketeatteritaiteilijoiden työllisyys on pohjoiskarjalaisessa maastossa todella osa-aikaista, kausiluonteista ja 
paljolti siitä kiinni kuinka oma taiteellinen kunnianhimo kestää uhrauksia populaareille aiheille. Esimerkiksi 
Joensuun kaupunginteatteriin ohjaamani Onnellinen prinssi tuskin olisi valittu ohjelmistoon ellen olisi ollut 
tarpeeksi asiani takana, ja ellen olisi ohjannut ja käsikirjoittanut sekä suunnitellut työpajat teatterille täysin 
ilmaiseksi, läänintaiteilijatyönä. Minulle tuli teatterin taloushallinnolta selkeä viesti, että näytelmän lavastukseen 
ja nukkeihin on käytössä tuhat euroa, ei senttiäkään enempää koska esitys ei ole mikään ’hitti’, jota olisi helppo 
myydä.”

TEKIJÄ -hankkeen merkitys nukketeatterille

Satu Paavola
Teatterin vapaan kentän ryhmissä odotukset olivat korkealla TEKIJÄ -hankkeen suhteen. Valitettavasti 
käytäntö osoitti, että itse TEKIJÄ -hanke oli hallinnollisesti raskas ja teetti paljon ylimääräistä työtä ryhmille 
erilaisten lomakkeiden myötä. 

TEKIJÄ -hankkeessa ajatuksena oli, että hankkeen kanssa asioivat vain juridiset yhteisöt. Mm. Nukke-
teatterikeskus Poijun toimi yhteistyökumppanina TEKIJÄ -hankkeen kanssa ja vapaat ryhmät olivat osa 
Nukketeatterikeskus Poijun tarjontaa hankkeen suuntaan. Järjestely oli raskas, johtuen siitä, että Nukke-
teatterikeskus Poiju oli sopimuskumppani TEKIJÄ -hankkeen sekä VOS -teattereiden kanssa. Tämän lisäksi 
Nukketeatterikeskus Poiju oli sopimuskumppani myös vapaiden ryhmien suuntaan (muiden kuin omien 
sooloteattereidensa osalta). Kyseinen järjestely käytännössä tarkoitti sopimuksia, raportteja ja laskutusta 
TEKIJÄ -hankkeen suuntaan, järjestelyjä ja sopimuksia VOS -teattereiden kanssa sekä palkanmaksuja ja 
järjestelyitä vapaiden ryhmien suuntaan.

Mahdolliset vierailut hankkeen kautta eivät myöskään valitettavasti synnyttäneet toivottua jatkuvuutta vie-
railuille. Osaltaan tähän varmasti vaikutti VOS -teattereiden omat tiukat taloudelliset realiteetit sekä oman 
toiminnan rakenteiden jäykkyys. 

Nukketeatteri pääsi hankkeen myötä vierailuille, mutta aika kapealla otannalla. Siihen saattoi vaikuttaa sama 
aiemmin mainittu asenteellisuus tilaajan osapuolelta. Vastaanotto tilaavissa teattereissa oli kuitenkin hyvä 
ja yleisön palaute kiittävää. Palaute oli usein: ”Miksei tätä näe useammin?”. Vaikka nukketeatteri ei olekaan 
massojen taidetta, sille varmasti löytyisi laajempi katsojakunta kuin tähän asti on uskottu. Lopulta Tekijä-han-
ke näyttäytyi tekijöille keikka -agentuurina, joka kyllä alensi tilaavien teattereiden kynnystä ottaa nukketeat-
teriesitys vierailulle, mutta joka ei kuitenkaan luonut uutta toimintakulttuuria teatterin vapaan kentän ja VOS 
-teattereiden välille. Vierailut olivat yksittäisiä pistokeikkoja, jossa sopimukset hoidettiin kolmannen osapuolen 
kautta. Tekijä -hankkeeseen olennaisena osana kuulunut koulutus seminaarien muodossa oli varmasti joillekin 
ryhmille kuitenkin antoisaa ja keskustelu uusien toimintakulttuurien saavuttamiseksi tarpeellista.

Nukketeatteri poikkeaa monella tapaa muista näyttämötaidemuodoista ja sillä on omat erityispiirteensä ja 
-tarpeensa. Vaikka nukketeatteri Suomessa on isolta osalta lastenkulttuuria, josta yksittäisistä esityksistä 



87ALAN TYÖLLISTYMISNÄKYMÄT

saadut tulot ovat erittäin pienet, myös aikuisille suunnatut esitykset asettavat omat haasteensa. Nykyiset 
näyttämötaiteen esitys- ja kiertuemallit sekä rakenteet eivät tue nukketeatteriammattilaisten tarpeita. Tämän 
vuoksi Nukketeatterikeskus Poiju on hakenut toukokuussa 2013 OKMn erillisrahoitusta nukketeatterin 
kiertue- ja yhteistuotantohankkeelle, jossa pyritään rakentamaan ja mallintamaan pidempiaikaisia yhteis-
työmalleja VOS -teattereiden kanssa. Tarkoituksena on rakentaa pidempiaikaisempia vierailuja, jolloin 
yleisö ja media ehtii reagoida paikallisesti paremmin ja näin vieraileva nukketeatteriesitys voi saavuttaa 
laajemman yleisön. Lisäksi erilainen nukketeatterin erityisosaaminen saataisiin teattereiden käyttöön mo-
nipuolisemmin. Nukketeatterikeskus Poijulla on ollut vastaavia yhteistyötuotantoja mm. Seinäjoen kaupun-
ginteatterin (Täti ja Minä) ja Turun Linnateatterin (3D – Dirty, Difficult & Dangerous) kanssa. 

Muita työllistäviä tahoja
Lasten- ja nuorten kulttuuriverkosto Taikalamppu on osoittanut kiinnostusta nukketeatterintekijöiden työllis-
tämiseen mm. varjoteatteriprojektissa, joka käynnistyi syksyllä 2014 Hämeenlinnan ARX-keskuksen toimesta 
ja työllistää lyhyeksi periodiksi yhden nukketeatterintekijän. Lempäälässä sijaitsevassa lastenkulttuurikeskus 
PIIPOOssa soveltavan teatterin ja nukketeatterin alueella on työskennellyt yksi nukketeatterin ammattilainen 
vakituisessa työsuhteessa jo useamman vuoden ajan. Taikalamppu-verkoston kautta olisi mahdollista työllistää 
nukketeatteritaiteilijoita, julkaista menetelmäoppaita nukketeatterista ja kurssittaa Taikalamppu-verkoston taitei-
lijoita nukketeatterin saloihin, toteaa Riku Laakkonen lausunnossaan. 

Eri puolilla Suomea sijaitsevat lastenkulttuuriverkostot ovat työllistäneet myös nukketeatterintekijöitä. Esi-
merkkinä Etelä- ja Keski-Savossa 11 kunnan alueella toimiva Verso-verkosto, josta Mervi Riikonen kertoo: ”Verso 
työllistää alueensa taiteilijoita ja taidekasvattajia lastenkulttuuritoiminnassa ympärivuotisesti. Nukketeatterilla 
Verson tärkeänä painopistealueena on perusteltu lähtökohta Keski-Savon ja koko Etelä-Savon lastenkulttuurin 
vahvuutena. Nukketeatteria Verson painopistealueena on toteutettu (…) tekemällä yhteistyötä niin Pieksämäen 
nukketeatterikoulutuksen kuin taidetoimikunnankin kanssa. Verso on myös vastannut Nukkekodin kesätoi-
minnasta Pieksämäen kaupungin ostopalveluna jo viisi kesää ja kehittänyt Nukkekotia lastenkulttuuritalona 
ja nukketeatterin kotina. Verson nukketeatteritoiminta on tällä hetkellä voimallista, kun alueella asuu useita 
nukketeatterin ammattilaisia, joita Verso on työllistänyt niin esityksiä tilaamalla kuin myös työpajojen ohjaajina 
ja nukenrakentajina. Viimeisimpinä Etelä-Savoon on paluumuuttanut nukketeatteritaiteilija Katja Kähkönen 
Sloveniasta, joka kehittää Verson hallinnoimassa Versoverkko Etelä-Savoon -hankkeessa kirjastojen satutuntitoi-
mintaa nukketeatterillisin menetelmin. Nukketeatterimatkalaukut eri nukketyyppejä edustavine nukkeineen on 
tilattu alueen nukenrakentajilta mm. nukketeatterikasvattaja Helena Kaipiolta, Aapo Revolta ja Katja Kähköseltä. 
He kaikki myös kouluttavat varhaiskasvattajia ja opettajia Verson organisoimissa työpajoissa ja matkalaukkujen 
käyttöönotossa.” (ks. liite 8 Verso-verkoston toiminnasta)

Versoverkosto on vuosina 2011–2012 järjestänyt Etelä-Savon alueella yli 80 nukketeatteriesitystä ja yli 60 
työpajaa nukketeatterin ammattilaisten johdolla. Työpajoihin ja nukketeatterikoulutuksiin on osallistunut yli 
1000 lasta ja kasvattajaa. Kaakkois-Suomessa toimiva LaKu-lastenkulttuuriverkosto on myös työllistänyt ammatti-
nukketeatterintekijöitä. Taikalamppu- ja lastenkulttuuriverkostojen työllistävää vaikutusta olisi mahdollista lisätä 
nukketeatterialalla.

Muita nukketeatterialan tekijöitä työllistäviä tahoja ovat monenlaiset projektit ja hankkeet soveltavan ja tera-
peuttisen nukketeatterin alueella. Näistä ei vielä ole tehty tutkimusta, mutta vaikuttaa siltä, että niiden työllistä-
vyys on lyhytkestoista.  (Soveltavasta, terapeuttisesta ja voimauttavasta nukketeatterista lisää myöhemmin.)

Ote Maiju Tainion/Aura of Puppets lausunnosta:

Ammattilaisuuden haasteet koulutuksen jälkeen ja työllistyminen

”Valtaosa suomalaisista nukketeatteritaiteilijoista harjoittaa ammattiaan freelancereina. VOS:in piiriin kuu-
luvia nukketeattereita on Suomessa kolme, niiden osuus nukketeatteriammattilaisten työllistäjinä on hyvin 
pieni. Valmiita virkoja tai pitkäkestoisia työsuhteita ei juuri muutenkaan ole tarjolla. Teatterilaitoksiin nuk-
keteatteriammattilaiset työllistyvät verrattain vähän. Kunnat ja kaupungit tarjoavat väliaikaisia, projekti- ja 
keikkaluonteisia töitä usein osallistavan toiminnan kuten erilaisten hankkeiden ja työpajojen järjestämisen 
tai harrastajaryhmien ohjaamisen muodossa.
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Käytännössä ihmiset työllistävät itse itsensä ja hankkivat itse rahoituksen työskentelyynsä. Riippumatta sii-
tä, toimiiko taiteilija yksin vai osana työryhmää, työnkuvaan kuuluu paitsi taiteellista, usein myös runsaasti 
tuotannollista ja hallinnollista työtä mm. rahoitushaun ja tiedotuksen muodossa. Vapaalla kentällä työsken-
tely on epävarmaa, eläkkeitä ei juuri kerry, työehtosopimus ei usein täyty. Teatteriryhmän tai soolotaiteilijan 
toimintaan liittyvät hallinnolliset rutiinit opitaan kantapään kautta. Työryhmät hakevat rahoituksen yleensä 
jokaiseen projektiin erikseen. Tämä asettaa omat haasteensa toiminnan jatkuvuudelle. On pitkä matka 
siihen, että nukketeatterin tekeminen voisi olla kannattavaa yritystoimintaa, jossa esityksen tekemisestä 
koituvat kustannukset ja tekijöiden palkat voitaisiin kattaa lipputuloilla.

Toisaalta onko näin missään suomalaisessa taidelaitoksessa? Ja edelleen – pitäisikö ollakaan? Nukketeatterin 
ja muunkin taiteen arvo yhteiskunnassa toki on paljon muuta kuin taloudellinen tuottavuus. Nukketeatterin 
voima piilee monesti myös pienuudessa ja intiimiydessä. Joka tapauksessa niin uusien ryhmien kuin pidem-
pään alalla toimineiden tekijöidenkin tuotannolliset rakenteet ovat yleensä resurssien vähyydestä johtuen 
niin hauraat, että tekijät kamppailevat kyetäkseen järjestämään kattavaa ja uskottavaa tiedotusta ja mark-
kinointia saadakseen yleisön löytämään esityksiinsä. Eräs pitkään esiintynyt alan konkari totesi soittavansa 
yhtä myytyä keikkaa varten monta kymmentä myyntipuhelua. Toisaalta tekijät tuntuvat myös kokevan, että 
on vaikeaa löytää sitoutunutta tuottajaa tai myyjää, jonka alan tuntemus on riittävää. Usein on helpompi itse 
tehdä tuotantotyö projektissa, jonka tuntee perinpohjaisesti kuin perehdyttää työhön uusi ihminen, jolla ei 
vielä ole alalta vastaavaa kokemusta. Varsinkin kun hänelle ei voi aina taata tehdystä työstä palkkaa.

Nukketeatterin tekijät ovat usein monialaisia renesanssi-ihmisiä sekä hyvässä että pahassa. Ollaan totuttu 
olemaan monessa roolissa ja tehtävässä, venymään ja joustamaan. Itse laaditaan kustannusarviot, hoidetaan 
kirjanpito ja palkanmaksu, myydään keikkoja, päivitetään nettisivuja, neuvotellaan yhteistyötahot, raken-
netaan ja roudataan lavastukset, suunnitellaan ja pystytetään valot, laaditaan ja levitetään julisteet ja flyerit, 
vedetään työpajat ja yleisökeskustelut. Usein sama ihminen sekä ohjaa että esiintyy projektissa – ja tekee 
suurimman osan tuotantotyöstä. Kentällä on koko ajan kuitenkin halua ja pyrkimystä yhä eriytyneempään 
työnjakoon, joka mahdollistaa fokusoituneen työskentelyn ja kaikilta osa-alueiltaan ammattimaisesti toteu-
tettujen esitysten tuottamisen.

On enemmän sääntö kuin poikkeus, että tekijät myös sijoittavat esityksen tekemiseen omaa rahaansa mm. 
tekemällä huomattavan osan työstä palkatta esityksen esituotanto- ja valmistusvaiheessa. Tämä on tällä het-
kellä kentän realiteetti, jonka kaikki tietävät ja jota ilman uusia esityksiä ei juuri tuotettaisi. Tämä on myös 
ilmiö, joka ajaa taitavia tekijöitä pois alalta jatkuvaan taloudelliseen epävarmuuteen kyllästyneinä tai uupu-
neina. Nälkää tehdä esityksiä “hinnalla millä hyvänsä”- asenteella tosin riittää myös toistaiseksi. On paljon 
tapauksia, joissa esityksen valmistamiseen ei ole myönnetty riittävästi tai ollenkaan apurahoja mutta esitys 
on toteutettu siitä huolimatta (onneksi). Usein näissä tapauksissa tekijät ovat voineet tienata sijoittamaansa 
panosta takaisin keikkailemalla valmiilla esityksellä. On sanomattakin selvää, ettei tällainen rakenne ole 
kuitenkaan omiaan takaamaan alan kestävyyttä ja kehitystä.

Nukketeatterin saavutettavuudessa on haasteita. Nukketeatteri taidemuotona kiinnostaa ja kiehtoo ihmisiä 
mutta ei edelleenkään ole tuttu, matalan kynnyksen taidemuoto. Suuri osa aikuisista suomalaisista ei ole 
koskaan nähnyt aikuisille suunnattua nukketeatteria eikä välttämättä edes tiedä alan olemassaolosta. Heidän 
käsityksensä nukketeatterista voi perustua joskus lapsuudessa kirjastossa nähtyyn käsinukke-esitykseen. 
Myöskään apurahoja myöntävät tahot eivät toistaiseksi tunne nukketeatterikenttää tai ylipäänsä koko taide-
muotoa riittävän hyvin. Tähän varmasti vaikuttaa osaltaan se, ettei nykynukketeatterin aktiivisin ja merkit-
tävin keskus Suomessa ole pääkaupunkiseutu eikä kiinnostavimpia esityksiä tuoteta etabloituneissa teatteri-
laitoksissa. Muualla Suomessa tehdyt uraauurtavat nukketeatteriesitykset ovat harvoin tulleet noteeratuiksi 
valtakunnallisessa mediassa.

Turussa on tehty paljon töitä tämän tilanteen muuttamiseksi. On tärkeää, että nukketeatteri näkyy yhä 
enemmän valtakunnan merkittävimmissä medioissa. Ja on tärkeää, että katsojat löytävät tiensä nukketeatte-
riesityksiin. Nykynukketeatterin monipuolisuus ja parhaimmillaan ainutlaatuinen vaikuttavuus on yllättänyt 
monet katsojat. Uusilta katsojilta saatu haltioitunut palaute kannustaa nukketeatterintekijöitä jatkamaan.
Pieniä, ’lainsuojattomia’ teatteriryhmiä yhteen kokoavien tuotantorakenteiden tukeminen auttaa ryhmiä 
pitämään yllä johdonmukaista tiedottamista ja markkinointia ja siten lisäämään esitysten saavutettavuutta. 
Samalla kuitenkin säilyy pienissä ryhmissä elävä taiteellisesti kunnianhimoinen ja riskinottokykyinen henki, 
joka mahdollistaa taiteenlajin kehittymisen ja diversiteetin.

Nukketeattereiden ja laitosteattereiden yhteistyömahdollisuudet
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Isot teatterilaitokset ovat alkaneet ottaa ohjelmistoonsa silloin tällöin rohkeasti myös aikuisille suunnat-
tua nukketeatteria. Usein esitysten yhteydessä korostetaan, miten ainutlaatuinen mahdollisuus esitys on 
nähdä aikuisten nukketeatteria Suomessa. Väite ei pidä paikkaansa – nämä harvinaiset esitykset ovat vain 
ainutlaatuinen tilaisuus nähdä aikuisille suunnattua nukketeatteria laitosteatterissa Suomessa. Tämä kaikki 
on kuitenkin sinänsä hienoa ja kannatettavaa. Myös lapsille tehdään teatterilaitoksissa kunnianhimoisia 
nukketeatteriesityksiä.

Usein näitä produktioita yhdistää kuitenkin nukketeatteriammattilaisen näkökulmasta kummallinen, 
silmiinpistävä piirre: niissä ei käytetä koulutuksen saaneita ammattilaisia. Esimerkiksi kummankaan hel-
sinkiläisen ison teatterilaitoksen kevään 2013 nukketeatteriensi-illoissa ei käytetty ammattimaisia nukke-
näyttelijöitä. Suomessa siis on ihmisiä, jotka ovat saaneet kalliin koulutuksen, jonka avulla he kykenevät 
animoimaan ja elävöittämään niin teatterinukkeja, varjoja kuin esineitäkin.
Isojen teatterilaitosten nukketeatteriproduktioissa ohjaaja ja nukenrakentaja ovat usein nukketeatteriin 
perehtyneitä tai vaihtoehtoisesti käytetään ohjaajan assistenttina koulutuksen saanutta “nukketeatterivastaa-
vaa” mutta nukeillanäyttelijöinä toimivatkin tanssijat tai draamanäyttelijät, joilla ei välttämättä ole lainkaan 
aiempaa kokemusta nukeillanäyttelemisestä. Tästä voi seurata, etteivät nuket pääse käyttämään täyttä ilmai-
supotentiaaliaan ja kaikkia nyanssejaan, niitä käytetään kuvittavasti kuin tarpeistoa, rytmi voi olla staattista, 
animointi sekavaa tai jopa aggresiivista tai fokus hakusessa.

On hienoa, että laitosteatterit, joilla on käytössään aivan eri tason resurssit mm. markkinoinnin ja teatteri-
tekniikan suhteen kuin usein vapailla ryhmillä, tarjoavat myös yleisölle nukketeatteria. Käyttämällä esitys-
ten valmistamisessa ammatillista osaamista ennakkoluulottomasti ja monipuolisesti eri osa-alueilla, voidaan 
saada aikaan entistäkin vaikuttavampia esityksiä. Kun esityksessä käytetään nukketeatteria, täytyy myös 
työryhmässä olla nukketeatterillista ajattelua ja asiantuntemusta. Tämä on sekä vapaan kentän että teatte-
rilaitosten etu. Tärkeää on myös taata nukketeatterikoulutuksen äänenkäytön ja näyttelijäntyön opetuksen 
laatu, jotta nukkenäyttelijät ovat myös näillä alueilla ammattitaitoisia ja todella monipuolisesti ammattiteat-
tereiden käytettävissä.

Jatkossa soisin nähtävän entistä enemmän rohkeita vetoja eri kaupunkien laitosteattereilta kiinnostavien 
nukketeatteriproduktioiden muodossa. Tämä tarkoittaa siis nimenomaan nukketeatterillisesta ajattelusta 
kumpuavia, ammattilaisten toteuttamia esityksiä eikä esim. musikaaleja, joissa nukketeatteria on käytetty 
jonkinlaisena bonus-elementtinä tai kivana mausteena. Kunnianhimoisesti tehdyt aikuisten nukketeatte-
riesitykset helposti saavutettavilla isojen teattereiden näyttämöillä ovat kulttuuritekoja ja auttavat yleisöä 
löytämään nukketeatteritaiteen pariin.

Sivuhuomautuksena toivoisin myös lisää aikuisten nukketeatteria televisioon. Televisiossa puhutaan 
nykyään kaikenlaista. Mutta nuket voivat edelleen sanoa sellaista, mitä ihmiset eivät. Onko aika jo kypsä 
nukeilla toteutetulle poliittiselle satiirille?” 

Ote Satu Paavolan lausunnosta/Nukketeatterikeskus Poiju

Vapaiden toimijoiden kenttä ja haasteet, työllistävyys, mahdollinen rekrytointi

”Vapaa kenttä nukketeatterin osalta on erittäin heterogeeninen ja pirstaloitunut. Kenttä pitää sisällään sekä 
‘perinteisellä’ mallilla toimivia ammattiteattereita (esim. Akseli Klonk), että uudenlaista lähestymistapaa ja 
malleja kehittäviä teattereita tai yhteisöjä (Nukketeatterikeskus Poiju, Aura of Puppets). Tämän lisäksi löytyy 
suuri joukko sooloteattereita, jotka tekevät keikkaa joko omissa nimissään taikka jonkun yhteisön kautta.
Nukketeatterin ammattilaiset toimivat pääosin kiertueteattereina, lukuun ottamatta neljää ammattiteatteria, 
joilla on oma näyttämö. Tosin heilläkin osa esityksistä kiertää. Helsingissä toimivalla ammattiteatterilla, 
Nukketeatterikeskus Poijulla, joka on 100 % kiertueteatteri, ja jossa toimii tällä hetkellä neljä sooloteatteria, 
oli 380 esitystä vuonna 2012. Pääosa esityksistä on yksittäisiä keikkoja. Suurin osa Nukketeatterikeskus Poi-
jun esityksiä on lastenteatteria, jonka esityshinta on suhteellisen pieni vaihdellen 370 - 800€ välillä riippuen 
siitä, montako henkilöä esityksessä on. Esityksen keskimääräinen esitysaika on n. 40 minuuttia, pystytys-
aika 1,5-2 tuntia ja purku 0,5-1 tunti. Joidenkin esitysten pystytysaika on jopa 6 tuntia. Yhden esityksen 
pitämiseen matkoineen voi mennä n. 5-10 tuntia. Jos esityksen hinta on esimerkiksi 400 €, josta maksetaan 
sivukulut, hallintokulut, matkakulut ja verot, voi taiteilijalle jäädä puolen päivän/päivän työstä n. 200€ netto. 
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Esitysmäärien nostaminen on hankalaa, koska esityksiä voi olla päivässä maksimissaan vain kaksi samassa 
paikassa. Tällaisessa tapauksessa toisen esityksen hinta on myöskin halvempi.

Esityksiä on suhteellisen helppo myydä lähialueille ja jo vakiintuneille asiakkaille, mutta jo yli 100km:n 
päähän esitystä on vaikea myydä, koska matkakustannukset nostavat esityksen hintaa niin, että tyypillisellä 
asiakkaalla kuten päiväkodilla, koululla, kirjastolla tai kulttuuritoimella ei ole varaa maksaa siitä. 
Yksittäisten keikkojen myynti ja esittäminen on paljon resursseja vievää, fyysisesti raskasta ja esitysten jake-
lu valtakunnallisesti tai vähänkään kauemmaksi kodista erittäin hankalaa ja kallista. Taiteilijan toimeentulo 
on yksittäisten keikkojen myynnistä kiinni ja keikkatilanne on erittäin hankalasti ennakoitavissa etukäteen. 
Tilanne aiheuttaa myös epätasa-arvoa alueellisesti - teatteritarjonnan saavutettavuus on huomattavasti 
parempaa esim. Helsingin ja Turun seudulla kuin muualla maassa. Esitystoiminta on myös kausiluontoista 
ja keskittyy vuosittain loppusyksyyn, joulunaikaan sekä keväälle. Sekä alkusyksy (elo-syyskuu) että -kevät 
(tammikuu) ovat hiljaista aikaa.

Nukketeatteriesitysten tuotanto on pääosin hyvin pienimuotoista, etenkin lapsille tarkoitettujen esitysten 
kohdalla. Suurin osa esityksistä on yhden näyttelijän esityksiä ja esitykset kokonaisuudessaan on mitoitettu 
siten, että esitys voidaan pitää päiväkodeissa, kouluissa, kulttuuritaloissa, kirjastoissa, jne. Jotta kiertuetoi-
mintaa voisi kehittää, pitäisi kehittää myös nukketeatterin tuotantotoimintaa siten, että esitykset tuotettai-
siin ja mitoitettaisiin myös suuremmille näyttämöille ja useammalle näyttelijälle. VOS -teattereilla on ollut 
kiinnostusta kyllä olemassa oleviin tuotantoihin, mutta tällä hetkellä esitykset ovat liian pieniä isojen näyttä-
möiden tarpeisiin. Tämä tarkoittaisi yhteistuotantoa VOS -teattereiden kanssa.

Vapaa kenttä työllistää käsittääksemme aikamoisen määrän taiteilijoita. Nukketeatterikeskus Poijulla on 
mm. 4 ‘omaa’ vakituista taiteilijaa sekä Nukketeatterikeskus Poijun kautta toimivia/laskuttavia vajaa kym-
menkunta taiteilijaa. Haasteena Nukketeatterikeskus Poiju kokee ‘nuoremman sukupolven’ nukketeatte-
ritaiteilijoiden haluttomuuden kiertuetoimintaan. Nukketeatteri on pääosin kiertuetoimintaa ja Nukke-
teatterikeskus Poiju ei ole aktiivisesti hakenut omaa esitystilaa, koska kiertuetoiminnalle on suuri tilaus 
ja Suomessa on paljon tahoja mm. kulttuuritalot, jotka tarjoavat tiloja vierailijoille ja joilla on vakituinen 
yleisö. 

Nuoret nukketeatteritaiteilijat ovat kuitenkin aika haluttomia lähtemään ja toimimaan kiertueteatterina, 
koska kiertuetoiminta on usealla tavalla haasteellista. Kiertuetoiminnan aloittamisen hankaluus voi jo kor-
keat investointikustannukset. Esitys joka kiertää päiväkodeissa ja kouluissa, tarvitsee myös oman teknisen 
kaluston: valot, standin, äänentoiston, jne. Ajokortin lisäksi tarvitaan tarpeeksi suuri auto, jolla voi keik-
kailla. Auton ylläpitokustannukset pitää myös huomioida. Ylläpito- ja käyttökustannukset ovat asioita, jotka 
eivät näy keikkasummassa ja kulut ovat valtaisat. Usein auto on välttämätön vain ja ainoastaan keikkailua 
varten. Lisäksi pitäisi huomioida vakuutukset jne. eli turvallisuudesta ei saisi tinkiä. 
Kiertuetoiminta on myös fyysisesti raskasta: keikalle pitää lähteä useita tunteja aikaisemmin ja mahdollisesti 
useiden tuntien ajomatkan päähän, itse keikan lisäksi esitys pitää pystyttää ja purkaa itse, joissakin tapauk-
sissa tehdään vielä läpimeno ennen varsinaista esitystä. 

Nukketeatterihautomon merkitys ja työllistävyys
Nukketeatteri Vihreältä Omenalta vapautuneista Helsingin kaupungin määrärahoista pieni osa ohjautui vuosina 
2004–2008 nukketeatteritoimintaan: Helsinkiin perustettiin vuodenvaihteessa 2004–2005 uudenlainen vapaan 
nukketeatterikentän hankkeita edistävä Nukketeatterihautomo Vihreän Omenan entisiin tiloihin Kalliossa. Teat-
teri- ja Oopperaseurue Kapsäkin ylläpitämä Hautomo suuntasi kolmen vuoden ajan erityisrahoitusta vuosittain 
3–4 uudelle nukketeatterituotannolle Helsingin kaupungin rahoituksella. Hautomo myönsi kolmen toimintavuo-
tensa aikana noin 60 000 euroa suoraa rahallista tukea 14:lle vapaan kentän produktiolle. Käsikirjoitus- ja kehittä-
mistuen lisäksi Hautomo myönsi harjoitus- ja esityskorvauksia, tukea puvustuksen ja lavastuksen valmistamiseen, 
materiaalihankintoihin, valo- ja äänitekniikkaan, painotuotteisiin ja kuljetuksiin sekä harjoitustilaa. Lisäksi Kap-
säkki tuotti nukketeatteriesityksiä eri teattereihin ja tiloihin sekä teki yhteistuotantoja mm. Keski-Uudenmaan 
teatterin ja Teatteri Turmion kanssa. Kapsäkin organisaatio vastasi lisäksi useiden nukketeatteriproduktioiden 
hallinto-, tiedotus- ja markkinointiavusta sekä maksoi muutaman produktion palkkakuluja ja esitystilavuokria. 
Näistä kertyi varovaisen arvion mukaan kuluja 20 000 euroa.

Satu Paavola toteaa lausunnossaan Nukketeatterihautomon merkityksestä: ”Nukketeatterihautomo perustet-
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tiin nukketeatteritaiteilijoiden tarpeesta säilyttää Nukketeatteri Vihreän omenan kaupungin tuki helsinkiläisellä 
nukketeatteritaiteella ja sen tekijöillä. Kaupunki ei kuitenkaan voinut suoraan myöntää avustusta yhteisölle, joka 
ei jo kuulunut kaupungin kulttuuriavustusten piiriin. Niinpä Kapsäkki otti nukketeatterihautomon toiminnan 
vastuulleen ja hallinnoi sitä. Nukketeatterihautomon taiteellinen toimikunta pyrittiin kokoamaan monipuolisesti 
sekä nukketeatterin että teatterin ja myös lastenteatterin osaajista, koska Oopperaseurue Kapsäkillä ei ollut nuk-
keteatterin erityisosaamista.

Nukketeatterihautomon merkitys oli monessa mielessä elintärkeä tuon ajanjakson nukketeatterintekijöille. 
Hautomon tukemien tuotantojen kautta pääsi esiin uusia tekijöitä ja uudenlaiset teokset saivat ensi-iltansa. Osa 
esityksistä elää vielä tänä päivänäkin ja osa on kiertänyt maailmalla keräten paljon kiitosta. Tosin Hautomon 
teoskohtainen tuki oli varsin vaatimaton ja esityksen saattaminen valmiiksi edellytti myös muuta rahoitusta. Osa 
Hautomon tuesta oli myös valmistavaa dramaturgista ja ohjauksellista tukea.

Nukketeatterihautomon taiteellisen toimikunnan sisällä pyrittiin valvomaan tarkasti, että nukketeatterille 
korvamerkitty raha suunnattaisiin mahdollisimman tehokkaasti nukketeatterituotantoihin. Nukketeatterialan 
työllisyyttä ei Hautomon kaltaisella/suuruisella rahoituksella kuitenkaan korjata, vaikka yksittäiset tekijät saivat-
kin mahdollisuuden toteuttaa taiteellista työtään. Niiden esitysten osalta, jotka ovat jääneet elämään ja jotka vielä 
kiertävät työllisyyden voi jossain määrin katsoa lisääntyneen.

Mielestäni Nukketeatterihautomo oli ensiapua antavaa tekohengitystä helsinkiläiselle nukketeatteritaiteelle ja 
onnistui siinä pitämällä useamman nukketeatteritaiteilijan toimivana alalla.” 

Ammatillinen ja kulttuuripoliittinen edunvalvonta 
ja ammatillinen järjestäytyminen
Suomessa nukketeatterintekijöiden ammatillinen järjestäytyminen ei ole uusi asia: 1970-luvulla perustettujen 
viiden ammattinukketeatterin työntekijät kuuluivat alusta alkaen omiin ammattiliittoihinsa. Valtionosuutta 
nauttivissa nykyisissä ammattinukketeattereissa noudatetaan teatterialan työehtosopimusta ja toimenkuvat sekä 
palkkaukset on määritelty työtehtävien mukaisiksi. 

Useissa rahoituslain ulkopuolisen kentän nukketeattereissa, kuten Nukketeatterikeskus Poijussa, useimmat 
jäsenet ovat ammatillisesti järjestäytyneitä ja heidän palkkauksensa pyritään hoitamaan teatterialan tariffien 
mukaisesti. Myös turkulaisen Aura of Puppets -yhteenliittymän jäsenistä ja vapaan kentän toimijoista monet 
kuuluvat alan ammattiliittoihin. Laajan vapaan kentän nukketeatterintekijöistä kymmenet kuuluvat alan liittoihin, 
mutta järjestäytymisen aste on alhainen etenkin nuoren polven tekijöiden keskuudessa.

Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liiton alakohtaisiin ammattijärjestöihin sekä Näyttelijäliittoon kuuluu noin 
60–70 nukketeatterialalla työskentelevää ammattilaista. Jotkut ovat jäseninä TaKussa, taide- ja kulttuurialan 
akavalaisessa ammattijärjestössä. Suurin osa nukketeatterialalle viime vuosikymmeninä valmistuneista uusista 
ammattilaisista ei kuitenkaan vielä kuulu mihinkään ammattiliittoon.

Toimeentulon rajamailla
Enemmistö Suomen noin 160 nukketeatterialan ammattilaisesta kuuluu prekariaattiin, pätkätyöläisiin, jotka 
sinnittelevät toimeentulon rajamailla produktiosta toiseen. Toimeentulon, palkkojen ja palkkioiden suhteen 
vapaalla kentällä useimmat freelancereista elävät ns. kädestä suuhun keikkojen, opetustöiden ja satunnais-
ten apurahojen varassa. Keskiansiot ovat enemmistöllä alle köyhyysrajan, lukuun ottamatta joitakin harvoja 
vakiintuneita ryhmiä ja sooloteattereita, jotka ovat onnistuneet luomaan laajan asiakasverkoston ja tulevat 
toimeen keikkatuloillaan. 

Muutamat vapaan kentän toimijoista työskentelevät kausittain ja harvakseltaan kiinteiden ja vapaiden teatte-
reiden vierailevina ohjaajina, lavastajina, nukentekijöinä ja näyttelijöinä lyhytaikaisilla vierailusopimuksilla, joissa 
voidaan noudattaa teatterialan sopimusehtoja. Usein törmätään tilanteeseen, missä vierailua sopiva teatteri tar-
joaa suhteettoman pientä korvausta suuresta tai keskisuuresta työtehtävästä. Tilaajien – kulttuuritoimet, kirjastot, 
järjestöt jne. – kanssa nukketeatteriesityksen hinnasta joudutaan neuvottelemaan ankarasti ja tarjotut palkkiot 
voivat olla hyvinkin pieniä. Nukketeatteri rinnastetaan edelleenkin monella taholla puuhasteluun, josta ei tarvitse 
maksaa muiden taidealojen mukaisia palkkioita, kuten edellä lainatuista lausunnoista käy ilmi.

Ammatillinen edunvalvonta onkin yksi lähiajan tärkeimmistä tehtävistä nukketeatterialalla, jonka vapaalla 
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kentällä esiintyy hyvinkin vaihtelevia käytäntöjä palkkioiden, palkkauksen ja työnkuvien suhteen. Kuten Satu 
Paavola korostaa lausunnossaan, nukketeatteriammattilaisten palkkaus- ja työehtoasioihin tulisi saada yhtene-
väinen sopimusjärjestelmä, joka huomioi kiertävien ammattiteattereiden erityistarpeet ja erityisammattilaisten, 
kuten nukenrakentajien, työstään saamat korvaukset.

Nukketeatterikilta
Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liittoon (TeMe) perustettiin vuonna 2009 Nukketeatterikilta, joka aktivoitui 
toimimaan alan edunvalvonnan suhteen varsinaisesti vuonna 2012.  Kilta on kokoontunut kuusi kertaa*, viimeksi 
lokakuussa 2014 Lumous-nukketeatteritapahtuman yhteydessä Vantaalla. Killan puheenjohtajana on toiminut 
Riku Laakkonen ja allekirjoittanut eli Marjut Tawast on tarvittaessa vetänyt Killan tapaamisia, joissa on keskustel-
tu alan palkkauksista, toimenkuvista ja statuksesta teatterialalla. Kevätkaudella 2014 Killassa pohdittiin suosituk-
sia nukketeatterin tekijöiden peruspalkkauksesta.  Nukketeatterikillan vetäjiksi tulivat syyskaudella 2014 Roosa 
Halme ja Katja Kähkönen, joiden toimesta saatiin aikaan palkka- ja palkkiosuosituksia nukketeatterikentän 
käsittelyyn. Tulevia keskustelun aiheita ovat alan työnkuvat, työllisyys ja sen parantaminen, sosiaali- ja eläketurva, 
työterveyshuolto, alan rahoitus ja muut polttavat kysymykset. Seuraava Nukketeatterikillan kokoontuminen on 
alkuvuodesta 2015.

*Turku 2009, Helsinki 2010 ja 2012, Turku ja Tampere 2013, Vantaa 2014

Riku Laakkonen (ote lausunnosta) 
Nukketeatterialan ammatillinen ja kulttuuripoliittinen edunvalvonta
Nukketeatteriala on tähän asti ollut huonosti järjestäytynyttä. Moni ammattilainen kuuluu johonkin liit-
toon, mutta keskitetty, nukketeatterilaisten asioita ajava ammattiliittotoiminta on ollut retuperällä. TeMen 
kiltatoimintaa on yritetty käynnistää parikin kertaa. Aiemmat käynnistämisyritykset eivät ole kantaneet 
starttia pidemmälle, mutta nyt näyttää lupaavalta – kokoonnuimme viimeksi Tampereen Teatterikesän 
yhteydessä (ma 05.08.2013) , ja meitä oli paikalla jo kymmenkunta asiasta kiinnostunutta. Paikalla olijoiden 
kesken virisi hyvää keskustelua. Ja määritimme joitakin keskeisiä tehtäviä nukketeatterikillan toiminnalle.
Akuutein tehtävä on yhtenäisen palkka- ja palkkiotaulukon laatiminen nukketeatterialalle. Moni nukketeat-
terista leipänsä repivä suostuu toimimaan aivan liian pienin korvauksin. Rahasta puhuminen koetaan usein 
vaikeana, ja yhtenäinen palkkataulukko helpottaa tilannetta. Näin jokaisella on tulevaisuudessa konkreetti-
nen paperi, johon vedota palkkaneuvotteluissa. Aiomme käyttää TAM:n sisällä syntyneitä palkka- ja palkki-
otaulukoita apunamme, esimerkiksi teatteri-ilmaisun ohjaajien laatimaa palkkataulukkoa.

Kiltamme tehtäväksi asetettiin myös nukketeatterialan moninaisten työnkuvien aukikirjoittaminen. Mitä 
työtehtäviä kuuluu esimerkiksi nukkenäyttelijälle? Entä nukketeatteriohjaajalle? Mistä kaikesta nukketeat-
teriesityksen valmistamiseen kuuluvasta on oltava sopimukset erikseen? Koska nukketeatteriala on pieni, 
niin usein luotetaan suusanallisiin sopimuksiin. Tämä voi pienemmissä ryhmissä toimia hyvin, mutta 
omaa osaamista myydessään on hyvä kun on jonkinlainen kuvaus työnkuvista olemassa. Työnkuvien lisäksi 
tekijänoikeudet ovat epäselvää maastoa. Varsinkin nukenrakentaja kohtaa työssään epäselviä tilanteita – 
millaiseen käyttöön ja kuinka kauaksi aikaa myyn nuken? Vai luovunko kertasummalla kaikista nuken 
tekijänoikeuksista?

Työnkuvat, palkkaus ja tekijänoikeudet pitävät sisällään isomman kysymyksen ammatillisesta identiteetistä, 
jonka parantamiseen kiltatoiminta myös tähtää. Nukketeatterikillasta voi tulla tärkeä ammattilaisten yh-
teenliittymä, jossa keskustella alamme asioista ja suunnitella sekä toteuttaa yhdessä haluamiamme nukke-
teatterialan asioita.
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Soveltava, terapeuttinen ja voimauttava nukketeatteri on 2000-luvulla noussut omaksi kentäkseen Suomessa 
ja työllistänyt jaksottaisesti monia nukketeatterintekijöitä erilaisissa projekteissa. Nukketeatterin keinoja 
käytetään mm. taidekasvatuksessa, terapiassa, museopedagogiikassa, opetuksen välineenä, vanhustyössä ja 
erityisryhmien ilmaisukeinona sekä maahanmuuttajatyössä ja mielenterveyskuntoutuksessa. 

Soveltavaa ja pedagogista nukketeatteria on Suomessa tehty jo 1970-luvulta lähtien: esimerkiksi Nukketeatteri 
Sampon Maija Barič on käyttänyt ja opettanut nukketeatteria taidekasvatuksen ja leikin välineenä kursseilla ja 
työpajoissa, joihin on osallistunut lasten lisäksi myös satoja kasvatus- ja hoitoaloilta työskenteleviä aikuisia. Rova-
niemellä Leila Peltonen ja hänen Matkalaukkuteatterinsa järjesti 1990-luvun taitteesta lähtien työpajoja nukke-
teatteriesitysten yhteydessä mm. vanhainkodeissa, kehitysvammaisten kulttuuritapahtumissa ja koulujen erityis-
ryhmissä. Vuosina 1992–94 hän vei soveltavaa nukketeatteria kehitysyhteistyöprojekteihin Sambiassa aiheinaan 
aids, ravitsemus, naisten asema jne. 

Adultan aRTo-opistossa 2001–2008 nukketeatterikoulutuksen opintokokonaisuudessa kehitettiin nukke-
teatterin menetelmiä yhtenä taideterapian muotona aikuispsykiatrian hoitotyössä, ikäihmisten aktivoinnissa ja 
maahanmuuttajien kotouttamisessa. Koulutuksesta valmistuneet sovelsivat saamiaan oppeja mm. mielenter-
veyskuntoutujille ja ikäihmisille suunnatuissa Hyvän mielen paja -projekteissa. aRTo:n opiskelijat tekivät myös 
kouluprojekteja, joissa nukketeatteri integroitiin osaksi historian-, äidinkielen- ja ilmaisutaidon opetusta. 

Soveltavaa, terapeuttista ja osallistavaa nukketeatteria on tutkittu ja tehty osana Turun Taideakatemian nuk-
keteatterilinjan koulutusta ja myös sieltä valmistuneiden perustamissa ammattinukketeattereissa. Sixgfingers 
Theatre on mm. vienyt esityksensä pakolais- ja maahanmuuttokeskuksiin ja Roosa Halmeen ja kumppaneiden 
Varjolaboratorio-niminen varjoteatterityöpaja aloitettiin Turun yliopistollisen keskussairaalan lastenklinikalla 
hoidossa oleville potilaille syksyllä 2010. Useat turkulaiset nukketeatteritoimijat ovat tehneet projekteja hoitolai-
toksiin: RahtiTeatterin vanhuksille suunnattu Muistojen koti -projekti oli vuonna 2010 nukketeatteria ja musiik-
kia yhdistävä kulttuurihoitopaketti vanhainkoti Kaskenlinnan asukkaille. Se kuului Framil ry:n Kulho -hankkee-
seen, joka on osa laajempaa Euroopan Sosiaalirahaston rahoittamaa Hymykuopat-hanketta. Nukketeatteria on 
käytetty Turussa myös opetuksen ja pedagogiikan välineenä: Teatteri Sudenenteen vuonna 2011 matemaatikkojen 
kanssa tekemä esitys Puppet, Science and Fiction esitteli koululaisille geometrian periaatteita ja neljättä ulottu-
vuutta nukketeatterin ja kuvataiteen keinoin.  

Lapsille suunnatussa museopedagogiikassa nukketeatteria on käytetty viime vuosina mm. Turussa (koulutus-
projekti Porthan), Joensuussa sekä Helsingissä Teatterimuseossa ja Kaupunginmuseossa.

Elviira Davidow on tehnyt vuodesta 2004 lähtien soveltavaa ja voimauttavaa nukketeatteria monikulttuurisuu-
den ja suvaitsevaisuuden merkeissä lasten parissa. Davidowin Vaivaisukko ja -akka on varjo- ja tarinateatterin 
menetelmiä käyttävä esitys- ja työpajakokonaisuus, joka kertoo ja työstää kahta tarinaa köyhyydestä ja kerjäläi-
syydestä: romanialaisen Julianan tarinan rinnalla kerrotaan suomalaisesta kodittomasta Martista, joka on ollut 
huutolaispoika ja kerjuulla lapsesta lähtien. Esitystä työpajoineen on viety Rauhankasvatusinstituutin tuotantona 
kouluihin historian, yhteiskuntaopin, uskonnon, elämänkatsomustiedon, äidinkielen ja filosofian tunneille sekä 
Nukketeatterikeskus Poijun pilottiprojektina seitsemään vanhustyön yksikköön.

Oulun aikuiskoulutuskeskuksen lähihoitajakoulutuksessa annetaan opiskelijoille nukketeatterikoulutusta van-
hustyön luovaksi metodiksi. Nukketeatteri Hupilainen on tuottanut Kangasalan päiväkodeissa Kuulto-hankkeen 
merkeissä tehdyn varjoteatteriprojektin, jossa lapset ja vanhukset olivat projektin kuluessa ja sen jälkeenkin inten-
siivisessä vuorovaikutuksessa. Hupilaisen Tuula Torkkeli puolestaan kertoo soveltaneensa nukketeatteria työssään 
lasten fysioterapeuttina ja kuntouttajana. (lähde: Marjut Tawastin luento Soveltavaa, terapeuttista ja voimauttavaa 
nukketeatteria Suomessa Tampereella 13.5.2014 Soveltava nukketeatteri kasvun tukena -seminaarissa) 

Nukketeatteria käytetään myös taidekasvatuksen välineenä ja menetelmänä varhaiskasvatuksessa. Eteläsavolai-
sen lastenkulttuurin Verso-verkoston vetäjä Mervi Riikonen on kehittänyt menetelmän, joka mahdollistaa moni-
taiteisen kulttuurikasvatuksen ja tarinallisen taidekasvatuksen yhteisöllisen leikin ja teatterin kautta. Verso-ver-
kosto kouluttaa varhaiskasvattajia nukketeatterin ja taidekasvatuksen tekemiseen ja varustaa päiväkoteihin myös 
nukketeatterimatkalaukkuja. 

Lisäksi Tampereella toimiva nukketeatteriveteraani Anna-Liisa Tarvainen on erikoistunut Englannissa taidete-
rapeutiksi ja käyttänyt hoidollista nukketeatteria mm. Satalinnan kuntoutussairaalassa ja useissa hoivakodeissa.

Nukketeatteri Sampossa Maria Baričin organisoima ja Helsingin kaupungin tukema Voimauttava nukketeatteri 
-hyvinvointihanke vuonna 2012 oli elämyksellinen taide-, koulutus- ja tutkimusprojekti, jossa Myllypuron van-
hustentalon asukkailla ja hoitohenkilökunnalla oli mahdollisuus osallistua pienimuotoisten esitysten lisäksi myös 
elämystyöpajoihin. Samalla tutkittiin hankkeen vaikutusta muistisairaisiin asukkaisiin. Syyskaudella 2012 Maria 
Barič toteutti yhteisöllisen Tulilintu-projektin Itä-Helsingin nuorten kanssa. Varjoteatteri- ja tulinukketeatterityö-
pajat huipentuivat mittavaan ulkoilmaperformanssiin. Tulilintu-esitys eri muodoissaan on sen jälkeen kiertänyt 
sekä Suomessa että ulkomailla, muun muassa kansainvälisillä nukketeatterifestivaaleilla Kuubassa huhtikuussa 
2014. Vuonna 2013 Maria Barič Company teki mustan teatterin ja nukketeatterin keinoin esityksen Unelmia etsi-
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mässä, jonka luomiseen ja toteuttamiseen osallistui yli 50 oppilasta itähelsinkiläisistä kouluista. 
Soveltavalle, terapeuttiselle ja voimauttavalle nukketeatterille löytyy yhä uusia foorumeita: Porissa Tolokku ry 

osallistui Taiteen edistämiskeskuksen järjestämään jättinukkekoulutukseen maaliskuussa 2013 tarkoituksenaan 
viedä jättinukketyöpaja Huittisten vankilaan.

Koulutusta soveltavasta ja terapeuttisesta nukketeatterista
Teatteri-ilmaisun ohjaaja ja nukketeatterintekijä Riku Laakkonen on ollut vuonna 2013 kehittämässä kurssia 
aiheesta Soveltava nukketeatteri terveyden ja hyvinvoinnin tukena Tampereen ammattikorkeakoulun täydennys-
koulutukseen. 

Terapeuttisen nukketeatterin erityiskoulutusta on ollut tarjolla vasta vuodesta 2012 lähtien Nukketeatteri 
terapian maailmassa -hankkeessa, jota luotsaa Satakunnan läänintaiteilija Roosa Halme. Hankkeen tavoitteena 
on tutkia nukketeatteritaiteen mahdollisuuksia terapian ja hyvinvointityön alueilla Suomessa ja luoda pohjaa alan 
pitkäjänteiselle koulutukselle.  Hanke toimii syventävänä koulutuksena nukketeatteritaiteilijoille ja pyrkii avaa-
maan uusia näkemyksiä terapeuteille, psykologeille ja sosiaalityöntekijöille ja muille ihmismielen parissa työs-
kenteleville. Sen tarkoituksena on myös edistää taiteilijoiden työllistymistä omassa ammatissaan ja tällä tavoin 
kehittää ja laajentaa nukketeatteritaiteen mahdollisuuksia hyvinvoinnin edistämisessä. Pääasiallisena kouluttajana 
hankkeessa toimii taideterapian professori, nukketeatteriterapeutti Matthew Bernier Yhdysvalloista, joka on 
pitänyt Suomessa alaan liittyviä koulutustilaisuuksia yhteistyössä Roosa Halmeen kanssa useissa kaupungeissa. 
Lapin nukketeatteriyhdistys järjesti yhteistyössä Satakunnan taidetoimikunnan kanssa vuonna 2012 seminaarin 
Nukketeatterin terapeuttinen voima hoito- ja kasvatustyössä. Rovaniemen kurssille osallistui mm. Lapin Lastenp-
sykiatrisen osaston hoitajia. Nukketeatterikeskus Poiju järjesti vuonna 2013 Helsingissä kaksiosaisen seminaarin 
teemalla Voimaa nukketeatterista - Therapeutic Power of Puppetry. Elokuussa 2014 hankkeen puitteissa toteu-
tettiin Suomen ensimmäinen laajamittaisempi nukketeatterin terapeuttisia näkökulmia avaava intensiivikurssi 
Helsingissä yhteistyössä InArtes-instituutin kanssa. Roosa Halme on käyttänyt terapeuttisen nukketeatterin 
menetelmiä lastensuojelun piirissä sekä vanhusten ja vammaisten laitosprojekteissa yhteistyössä alan ammatti-
laisten kanssa. Hän on kehittänyt porilaisten taiteilijoiden kanssa Palikkateatterin, joka soveltuu terapeuttiseksi ja 
leikkimisen apuvälineeksi mm. muistisairaille.

Ote Maiju Tainion lausunnosta ”Soveltava nukketeatteri”

Hyvinvointivaikutukset ja sote-ala

Tällä hetkellä puhutaan paljon taiteen hyvinvointivaikutuksista ja soveltavasta taiteesta. Vaikka hyvinvoin-
tivaikutukset eivät saa olla tai edes voi olla ainoa arvo, johon (nukketeatteri)taiteella tähdätään, on kiinnos-
tavaa ajatella taiteen hyvinvointivaikutuksia. Nukketeatterin monitaiteellinen olemus tarjoaa luontevasti 
paljon mahdollisuuksia soveltavaan työhön. Pitäähän se sisällään kuvataidetta ja kädentaitoja, draamaa ja 
tarinoita, kohtaamista ja dialogia, symboliikkaa ja etäännytystä, rytmiä ja ääntä, muodonmuutoksia ja vä-
hän taikaakin. Nukketeatterille on ominaista monivaiheiset ja -muotoiset prosessit ja mahdollisuus kohdata 
itseään eri tavalla, etäännytetysti.

Vaikka taide sinällään ei ole hoivatyötä, näen keskustelussa taiteen hyvinvointivaikutuksista potentiaalia ny-
kyistä paljon kokonaisvaltaisempaan ja syvällisempään käsitykseen hyvinvoinnista ja terveydestä. Moniam-
matillisia projekteja ja hankkeita, joissa yhdistetään sote-alan ammattilaisten ja nukketeatteritaiteilijoiden 
ammattitaitoa sekä käytetään nukkeja ja nukketeatteri-ilmaisua terapeuttisessa työskentelyssä, olisi mahdol-
lista olla paljon laajemmin. Tai paremminkin taidelähtöiset menetelmät on mahdollista sisällyttää elimelli-
semmäksi osaksi koko sote-kenttää ja sen ajattelua. Verrattain lyhytkestoisia hankkeita on paljonkin, mutta 
niiden vaikutusten mittaaminen ja seuranta on lyhyen keston vuoksi vaikeaa. Jotta saadaan kehitettyä mah-
dollisimman paljon todellisiin tarpeisiin vastaavaa ja pitkäjänteistä moniammatillista työskentelyä, tarvitaan 
sote- ja taidekenttien välistä dialogia. Sote-alalle tarvitaan tietoa ja näkemystä (sekä tietenkin konkreettisia 
positiivisia kokemuksia) nukketeatterin ja ylipäänsä taiteen todellisista, syvistä hyvinvointivaikutuksista ja 
mahdollisuuksista osana paitsi lasten, myös esim. nuorten, vanhusten, vammaisten, maahanmuuttajien tai 
päihde- ja mielenterveyskuntoutujien kanssa työskentelyä.

Haasteena on, että sote-alalle voi olla vaikea avata taidelähtöisten menetelmien mahdollisuuksia, koska 
taiteen vaikutukset eivät aina ole helposti mitattavia, mallinnettavia tai sanallistettavia. Taidetta tehdessä 
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ollaan usein epävarmalla ja epämääräisellä alueella, mikä sinänsä on samanaikaisesti sekä voima että haaste. 
Sote-alan työssä tarvitaan kuitenkin myös mitattavien vaikutusten seurantaa, haastatteluja ja analyysiä sekä 
rakenteiden ja olemassa olevien toimintamallien sisällä toimimista (ja toisaalta niiden haastamista). Näihin 
haasteisiin vastatakseen nukketeatterin soveltavia muotoja käyttävien toimijoiden on osattava kehittää 
keinojaan. Toistaiseksi taiteilijoilta puuttuu tietoa ja ymmärrystä sote-alan käytännöistä, rakenteista ja 
tarpeista. Tarvitaan ohjelmia, joiden sisällä sote-ala ja taiteilijat voivat kohdata ja tutkia moniammatillisen 
työskentelyn keinoja, mahdollisuuksia ja haasteita. 

Soveltavasta nukketeatterista ei Suomessa ole vielä tehty laajempaa kartoitusta tai analyysia. Tämä kenttä kuiten-
kin työllistää useita nukketeatterintekijöitä. 
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Nukketeatteri Hupilainen: Riisipeltojen tyttö © Dawid Kozlowski
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Sokerina pohjalla tässä selvityksessä on harrastajanukketeatterikenttä, joka kannattelee omalta osaltaan nukke-
teatteria sekä taiteen, kurssituksen, festivaalien että kansainvälisyyden merkeissä. Tästä kentästä ei kuitenkaan ole 
saatavissa yhtenäistä, kattavaa, tutkittua ja tilastoitua tietoa. Uniman tiedossa on 34 tällä hetkellä toimivaa harras-
tajanukketeatteria. Muita harrastajanukketeattereita Suomessa on kymmeniä mm. seurakunnissa ja kirjastoissa, 
työväen- ja kansalaisopistoissa.

Harrastajanukketeatterit vaikuttavat alan tunnettuuteen ja näkyvyyteen ja ovat elimellinen osa Suomen nuk-
keteatterikenttää. Niillä on merkittävä rooli oman paikkakuntansa kulttuuritoimijoina sekä kiertueilla kirjastois-
sa, seurakunnissa, päiväkodeissa ja muissa toimipaikoissa. Harrastajanukketeatterit ovat työllistäneet lukuisia 
ammattiohjaajia, nukentekijöitä ja muita ammattilaisia sekä Suomesta että ulkomailta ja vierailleet festivaaleilla 
eri puolilla maailmaa. Tekijät ovat kouluttautuneet nukketeatterikursseilla sekä kotimaassa että ulkomailla. Har-
rastajanukketeatterin tekijät myös kouluttavat ja vetävät nukketeatterikursseja sekä omilla paikkakunnillaan että 
muualla Suomessa. Harrastajanukketeatterit tekevät taidekasvatustyötä ja tavoittavat tuhansia katsojia vuosittain. 
Toimintansa harrastajaryhmät rahoittavat pääosin vapaaehtoistyöllä ja näytöstuloilla sekä satunnaisilla vaatimat-
tomilla julkisilla avustuksilla.

Suomen Uniman listoilla ja tiedossa ovat vuonna 2013 olleet seuraavat harrastajanukketeatterit:

Harrastajaryhmiä   perustettu paikkakunta  esityksiä  katsojia

Dockteater Rika  2007   Kökar 
Dockteater Rosetten  1975  Karjaa
Haiharan nukketeatteri  1969  Tampere (ammattijoht.)  ei tiedossa 1050                          
Huhdasjärven nukketeatteri          2011  Huhdasjärvi      3       120              
Nukkero ry                                      2007  Noormarkku                                                                  
Nukketeatteri Auringonkukka     2005  Joensuu
Nukketeatteri Hupilainen 1984  Kangasala    25  1350
Nukketeatteri Kaisan Kontti       1994  Perniö                                                                                                                                  
Nukketeatteri Kepponen 1991   Iisalmi     19   994 
Nukketeatteri Kompiainen  2007  Kolari       3   100
Nukketeatteri Krokeli   2004  Espoo                                                                        
Nukketeatteri Kukkaro  2012  Juva               5   120                                                                
Nukketeatteri Majava   2007   Kankaanpää                                                     
Nukketeatteri Marinot                  2002  Merikaarto
Nukketeatteri  Mustat serkut  2006   Rauma
Nukketeatteri Nappi  2004  Hammaslahti
Nukketeatteri Niveltämö  2005  Lahti (ammattijohtoinen)
Nukketeatteri Nirunaru  1973  Tampere       39  3 578                                                                                     
Nukketeatteri Pulcinella Lahti                                                                 
Nukketeatteri Rimpula   2007   Turku                                                                                         
Nukketeatteri Saara  2004  Salo
Nukketeatteri Sininen Mylly 2011  Mäntsälä                                                                                         
Nukketeatteri Sinisiipi  2013   Tampere
Nukketeatteri Taikasauva  1990  Salo
Nukketeatteri Taruarkku   1999   Rauma       50   1300
Nukketeatteri TEET  1981  Helsinki                                                                                                       
Nukketeatteri Vahapapu 1996  Hämeenlinna                      
Nukketeatteri Vanha kaappi 1995  Pori
Nukketeatteri Vunukka  1981  Joensuu 
Pikku-Irkku/Nukketeatteri Mummut                         Ylivieska
Satuteatteri Punahilkka  1981  Joensuu       31  1712                           
Teatteri Lumo                         2011              SuonenjokI
Teatteri Pikkirii   2008  Jyväskylä
Teatteri Silkkikäs  2007  Kuopio 

tilastoituja yhteensä       120 es.  7640 kats.
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Harrastajaryhmillä on myös nukketeatteritaloja, joissa on monenlaista toimintaa: Esimerkiksi Kangasalalla 
toimiva Nukketeatteri Hupilaisella, joka on perustettu vuonna 1984, on Nukketeatteritalo Parvula, jossa pidetään 
sekä esityksiä että alan kurssitoimintaa. Se on myös Kangasalan Nukketeatteripäivien päämaja. Salon seudulla 
toimii kolme harrastajaryhmää ja Perniössä on vuonna 2009 avattu nukketeatteritalo Nuketteri, jossa järjeste-
tään sekä esitystoimintaa, alan kursseja että koti- ja ulkomaisia vierailuja. (nukketeatteritaloista oli oma lukunsa 
edempänä)

Harrastajaryhmät ovat myös kansainvälisiä toimijoita: esimerkiksi Joensuulainen Satuteatteri Punahilkka on 
viime vuosina painottanut yhteistoimintaa Karjalan valtiollisen eli Petroskoin nukketeatterin kanssa, jonka oh-
jaajat ja visualistit ovat työskennelleet vierailijoina Punahilkan produktioissa. Punahilkka on myös organisoinut 
Petroskoin nukketeatterin vierailuja Suomessa ja vieraillut tämän teatterin ammattinäyttämöllä sekä tehnyt kier-
tueita ulkomailla. Nukketeatteri Hupilainen on yli 30 vuoden ajan toiminut yhteistyössä eestiläisten ja puolalais-
ten nukketeatteritaiteilijoiden kanssa, jotka ovat vierailleet mm. ohjaamassa ja visualisoimassa esityksiä Kangasa-
lalle, lisäksi Hupilainen on vieraillut esiintymässä ulkomailla ja sen jäsenet ovat kouluttautuneet mm. Puolassa. 

Kirjastonukketeattereilla on oma toimintakenttänsä, kuten tamperelaisella Nirunarulla, joka aloitti toimintan-
sa jo vuonna 1973 Huittisissa, ja Espoon kaupunginkirjastossa 2000-luvulla käynnistyneellä monikulttuurisella 
Krokelilla. Suomessa toimii lisäksi kymmeniä nukketeatteriryhmiä mm. seurakunnissa, päiväkodeissa, työväeno-
pistoissa ja muualla, mistä ei ole tehty kartoitusta tai tutkimusta.

Harrastajanukketeatterit ovat kokoontuneet 1980- ja 90-luvuilla Pieksämäen Nukkemäki-festivaaleille ja 
sittemmin 2001–2008 Tarinamäen taikaa -projektin tapahtumiin. Syyskuussa 2014 Porissa järjestettiin Valtakun-
nalliset harrastajanukketeatteripäivät Porissa, jotka kokosivat 40 esiintyjää, alan opiskelijoita ja ammattilaisraadin 
esityksiin, työpajoihin ja ryhmätöihin.  Tapahtuman järjestivät yhteistyössä Taiteen edistämiskeskuksen Porin 
sivutoimipiste, Nukketeatterialan läänintaiteilija Roosa Halme, Nukkero ry, Porin lastenkulttuurikeskus, Porin 
kaupunki ja Suomen Unima. Tapahtuma jatkuu tulevina vuosina eri puolilla Suomea. 

Harrastajanukketeattereiden mittava toiminta ns. ruohonjuuritasolla on laajentanut tämän taiteen yleisöpohjaa 
erityisesti lasten ja nuorten keskuudessa. Nukketeatterista kiinnostuneita on ohjautunut myös alan koulutukseen 
ja ammattitekijöiksi. Harrastajien ja ammattilaisten yhteistyö on ollut merkittävä tekijä koko alan taiteellisen 
kehityksen kannalta. 
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Lopuksi

Haluan lopuksi kiittää kaikkia, jotka ovat edesauttaneet tämän selvityksen syntymistä. Ensinnäkin opetus- ja kult-
tuuriministeriötä, joka myönsi mittavan määrärahan vuodelle 2013 nukketeatterin näkyvyyden parantamiseen 
ja tämän selvityksen käynnistämiseen. Erityisesti kiitän asiantuntijoita, joiden lausunnoista keriytyi auki monia 
tulokulmia nukketeatteriin, sekä kaikkia muitakin, jotka keräsivät ja luovuttivat tietoja tätä selvitystä varten. Kii-
tokset myös Silja Ylitalolle, jonka avulla tämä selvitys saatiin valmiiksi ja Jani Sipilälle, joka taittoi aineiston. 

Selvityksen valmistuminen viivästyi, sillä väliin tuli vuosi 2014, jolloin Suomen Unima vietti 30-vuotisjuh-
liaan 11 tilaisuudella. Juhlavuoden suunnittelu ja käynnistäminen alkoi jo vuoden 2013 syyskaudella, jolloin tätä 
selvitystä alettiin koota. Järjestön puheenjohtajana osallistuin koko vuoden 2014 juhlavuoden organisointiin ja 
toteuttamiseen. Kaiken tämän lomassa tein pätkätöinä tätä selvitystä Opetus- ja kulttuuriministeriölle. Pahoitte-
len aikataulun venymistä näistä syistä. Selvityksessä ilmitulleet asiat kuitenkin ovat akuutteja ja ajankohtaisia. 

Tähän selvitykseen ei sisältynyt nukketeatterialan taiteellisen toiminnan kuvausta, joka on hyvin moniulotteis-
ta ja merkittävää esittävän taiteen kentällä. Allekirjoittanut on vuosina 2013 ja 2014 nähnyt eri puolilla Suomea 
yhteensä 126 kotimaista nukketeatteriesitystä, joista 95 % oli kantaesityksiä. Kaikkien esitysten, esiintyjien sekä 
esitystilanteiden seuraaminen antoi ainutlaatuisen laajan kuvan siitä, minkälaista, missä tiloissa, millä sykkeellä ja 
millaisilla resursseilla nukketeatteria tehdään Suomessa sekä aikuisille että lapsille.

Vastaan mielelläni kaikkiin kysymyksiin: maiju.tawast@luukku.com
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Nukketeatteri Akseli Klonk: Tät-tät-tää, sanoi prinsessoista ruusuisimman polkupyörä © Akseli Klonk 2011
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LÄHTEET JA VIITTEET 

Asiantuntijalausunnot: Ari Ahlholm ja Marja Susi, Katriina (Kati) Andrianov, Roosa Halme, Janne Kuustie, 
Riku Laakkonen, Marja-Liisa Lintunen, Nukketeatterikeskus Poiju, Satu Paavola, Leila Peltonen ja Johanna 
Salo, Aapo Repo, Hannu Räisä, Oili Sadeoja, Mansi Stycz, Maiju Tainio, Jyrki Tamminen, Timo Väntsi

AURA OF PUPPETS Nukketeatteria Turussa -selvitys 2013

Esille! Esittävän taiteen aluekeskusten pilottihankesuunnitelma 2009 – 2013 Taiteen keskustoimikunta 2008

Innovaatioprojekti – Analyysi  Innovaatioprojekti – Kehityssuunnitelma Suomen Unima ry, Metropolia Am-
mattikorkeakoulu, Tradenomi, Liiketalouden koulutusohjelma, 21.5.2013, Eveliina Kangas-Kalinen, Laura 
Lagus, Marika Lammi

Kiertueella henki kulkee! TEKIJÄ-hankkeen loppujulkaisu, Tutkivan teatterityön keskus 2013 

KIRJALLINEN KYSYMYS 479/1999 vp Tarkistettu versio 2.0 KK 479/1999 vp Eduskunta Nukketeatterin 
merkitys ja sen aseman kehittäminen                                                                   

KULTTUURIMINISTERI SUVI LINDENIN VASTAUS Eduskunnan puhemiehelle

Langat käsissä – tavoitteena nukketeatterin ammattilaisten toimintaedellytysten kehittäminen Selvitys Nuk-
keteatterin aluekeskuksesta 2012 Helsingin kulttuuriasiainkeskus      

Lastenteatteriselvitys: Katsaus valtionosuuden piirissä olevien lastenteattereiden tilanteessa tapahtuneisiin 
muutoksiin vuosina 1995 - 2011, Iida Turpeinen, Suomen Teatterit ry, 2014

Nukketeatteri Lastenkulttuurikeskus Verson toiminnassa 2012, Mervi Riikonen

Nukketeatteria Uudellamaalla 1909 -2009, toim. Marjut Tawast, Multiprint 2010 

Nukketeatteria suomalaisilla näyttämöillä (LIKE 2009), Leila Peltonen - Marjut Tawast (toim.)                                                                         

NUKKETEATTERIT 2000 Opetusministeriön työryhmien muistioita 27 : 2000

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote Tampereen Runoviikon avajaisista 3.11.2014

Soveltavaa, terapeuttista ja voimauttavaa nukketeatteria Suomessa, Marjut Tawastin luento Soveltava nukke-
teatteri kasvun tukena -seminaarissa Tampereella 13.5.2014

Taiteen keskustoimikunnan tiedote 2008

Teatteri liikkeellä ja lähellä – suomalaisen teatterin kehittämisohjelma 2013, Teatterikeskus ry 2013                          

TEATTERINAAPURIT – TEATERGRANNAR  Selvitys suomalais-ruotsalaisesta teatteriyhteistyöstä ja sen 
kehittämisestä, Riitta Seppälä (Hanasaaren kulttuurikeskus & Riksteatern 2010)

Suomen Uniman ja nukketeatterialan toimijoiden tilastot 2012
Suomen Uniman tiedostot ja Marjut Tawastin arkistot vuodesta 1984
TinFon (Teatterin tiedotuskeskuksen) tilastot 2012 ja tiedotteet 2012 – 2013
TinFon sähköinen tiedote kesäkuu 2014

Cirkon nettisivut www.cirko.fi
Lapin esittävän taiteen keskuksen nettisivut www.letke.fi
Suomen Uniman nettisivut www.unima.fi
Tanssin tiedotuskeskuksen nettisivut www.danceinfo.fi
Teatterin tiedotuskeskuksen nettisivut www.tinfo.fi

Suomalaisten nukketeattereiden ja alan yhteisöjen nettisivut (ks. osoitteisto liitteissä)
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LIITE 1. 
SELVITYSTYÖN TEHTÄVÄT JA KOHTEET

Kartoitetaan koko taiteenala, sen työllistävyys ja koulutus sekä muut osa-alueet seuraavien tarkennettujen tehtä-
vien mukaisesti:

1. Tiedotustoiminnan kehittäminen kotimaassa ja kansainvälisesti

• verkkosivujen kehittäminen; esityskalenteri ja facebook-sivusto 
• kansainvälisen Uniman verkkosivuille uutta kuva- ja videomateriaalia
• tiedotuksen lisääminen yhdistyksen ulkopuoliselle yleisölle ja kulttuuritoimijoille; Tinfo tiedotuskanavaksi
• Nukketeatteri-lehden kehittäminen; lehden sisällön monipuolistaminen, ulkoasun uudistaminen, kansainvä-

lisen aineiston lisääminen
• Yhdistykselle suomen-, ruotsin- ja englanninkieliset esitteet

Nukketeatteri-lehden osalta kehitystyöstä vastaavat lehden päätoimittaja ja toimituskunta.  Muusta kehitystyöstä 
vastaa järjestösihteeri.

2. Nukketeatterikentän volyymin selvittäminen

Kentälle lähetetään laaja kysely vuoden 2012 toiminnasta. Kysely kohdistetaan:
• VOS-teattereille ja ammattiryhmille
• sooloteattereille
• harrastajateattereille
• muille alan toimijoille

Selvityksen kohteet:
• alan toimijat ja toiminnan volyymi 
• alueellinen toiminta ja uudet yhteenliittymät
• läänintaiteilijat 2000-luvulla
• festivaalit ja kävijämäärät
• koulutus
• kansainvälinen yhteistyö
• alan tutkimus- ja julkaisutyö
• soveltava ja muu nukketeatteritoiminta
• kulttuuripoliittinen ja ammatillinen edunvalvonta

Kyselyaineisto täydennetään TINFOn tilastoselvityksellä. Aineistoa hankitaan osaksi tilaamalla selvityksiä alan 
avaintoimijoilta ja muilta asiantuntijoilta. Kyselyaineiston lisäksi kartoitetaan alan kehitys 2000-luvulla sekä nuk-
keteatterin nykyinen näkyvyys, tunnettuus ja merkittävyys, sen asema koko teatteri-, tanssi- ja sirkuskentässä sekä 
taiteidenvälisyys. 
 
3. Jäsenkunnan tarpeiden selvittäminen

Jäsenistölle järjestetään kysely kehittämistoiveista. Lisäksi kesällä järjestetään jäsentapaaminen, jossa luodataan 
jäsenkunnan tarpeita erilaisille palveluille. Vastuuhenkilönä järjestösihteeri. 

4. Toiminnan kehittäminen liittymällä TINFOn jäseneksi

TINFOn jäsenyydellä parannetaan alan statusta, tiedotusta sekä taiteilijoiden verkostoitumista niin kotimaassa 
kuin kansainvälisesti. 

5. Kansainvälisen yhteistyön ja kulttuuriviennin kehittäminen

Suomen Unima on mukana monissa kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa, jotka kartoitetaan selvityksessä: 
• Kansainvälisen UNIMAn - Union Internationale de la Marionnette – jäsenyys ja Suomen UNIMAn tehtävät
• Barentsin alueen festivaali ja verkosto sekä siihen liittyvät projektit
• NEECPA - The Northern and Eastern European Centre for Puppet Art
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Suomen Uniman rooli kansainvälisessä toiminnassa on:
• tiedottaminen: kansainväliset esiintymis- ja koulutusmahdollisuudet
• festivaali- ja residenssiyhteistyö
• järjestötyö

Kehittämiskohteita:
• Kansainvälisen järjestöyhteistyön tiivistäminen
• Tiedottamisen kehittäminen; englannin- ja ruotsinkielisen materiaalin tuotanto
• Kulttuurijärjestöjen yhteistyöorganisaatioihin osallistuminen
• Viennin edistämisen yhteistyö Tinfon kautta

LIITE 2. 

KIRJALLINEN KYSYMYS 479/1999 vp
Tarkistettu versio 2.0 KK 479/1999 vp - Pia Viitanen /sd ym. 
Nukketeatterin merkitys ja sen aseman kehittäminen 
Eduskunnan puhemiehelle 

Suomalainen ammattinukketeatteri on yli 20 vuoden aikana kehittynyt tärkeäksi osaksi Suomen teatteriperhet-
tä. Valtakunnallinen Nukketeatterivuosi 1999 esittelee kaikki neljä suomalaista ammattinukketeatteria sekä alan 
runsasta muuta toimintaa. Teatteri- ja orkesterilain piiriin kuuluvat ammattinukketeatterit pitävät vuosittain noin 
1 300 esitystä esiintyen kotinäyttämöillään ja kiertäen läpi koko maan sekä ulkomailla. Katsojia käy vuosittain 
noin 130 000.

Suomessa nukketeatteri on erityisesti lastenkulttuuria, joka kasvattaa uusia teatterikatsojia ja rakentaa lapsen 
kulttuurista minäkuvaa. Teatteriesityksessä on myös ainutlaatuinen vuorovaikutuksen mahdollisuus, kun esitys 
syntyy katsojien ja esiintyjien yhteistyönä. Nukketeatterin erityispiirre syntyy nukkien ja esineiden herätessä 
eloon - tapahtuma on lapselle leikeistä tuttu. Vastaavaa vuorovaikutusta ja eläytymistä eivät synnytä televisio, tie-
tokoneet tai virtuaalitodellisuus. Erityisesti lastenkulttuuri elää sisällöstä, ei välineistä: virikkeet kehittävät lapsesta 
kokonaisvaltaisen kokijan ja vähentävät syrjäytymistä.

Suomen nukketeatteriyleisö, kolmivuotiaista lapsista aikuisiin, elää osana eurooppalaista teatterikokemusta, 
joka ei ole vieläkään tuttu suurelle yleisölle. Kuitenkaan sen merkitystä ei voi vähätellä kulttuurisen perustan 
rakentajana ja kehittäjänä. Nukketeatterin asema on toistaiseksi jäänyt varjoon julkisuudessa ja rahoitukses-
sa. Teatteri- ja orkesterilain piiriin kuuluvien yhdeksän lasten- ja nuorten teatterin valtion ja kuntien rahoitus 
vuonna 1998 oli noin 20 miljoonaa markkaa, josta neljän nukketeatterin rahoituksen osuus on noin 26 prosenttia. 
Suhteutettuna näytösten ja katsojien määrään rahoitus ei anna nukketeattereille mahdollisuutta kehittyä nykyi-
sestä tilanteesta eteenpäin: noin 56 prosenttia lasten- ja nuorten esityksistä on nukketeatteria, yleisömääristä 
nukketeatterin osuus on noin 49 prosenttia. Taiteellisen työskentelyn ja mahdollisuuksien kehittäminen tarvitsee 
lisärahoitusta, joka turvaa lastenkulttuurin elävän monimuotoisuuden ja laajentaa suomalaista teatteriperhettä 
keski-eurooppalaiseen nukketeatteritraditioon.

Ensimmäiset nukketeatterialalle koulutetut ammattilaiset ovat valmistuneet Turun taideakatemiasta vuonna 
1998. Seuraavien nelivuotinen koulutusohjelma on alkanut tänä syksynä. Nykyisessä tilanteessa taito hajautuu 
useaan suuntaan, koska ammattinukketeattereilla, saati sooloesiintyjillä, ei ole mahdollisuutta työllistää uusia 
tekijöitä tulorahoituksen turvin. Toistaiseksi ammattinukketeatterit tekevät teatteria ja kasvatustyötä äärimmäisen 
niukoin resurssein. Keväällä 1999 Tampereella järjestetty Kansainvälinen nukketeatterifestivaali järjestettiin pal-
jolti tamperelaisen Teatteri Mukamaksen omalla riskillä. Yli viiden tuhannen kävijän yleisö osoittaa, että kiinnos-
tusta sekä lasten että aikuisten nukketeatteriin on.

Mielestämme olisi perusteltua asettaa työryhmä selvittämään, miten nukketeatterin taiteellinen kehitys ja ase-
ma suomalaisen kulttuurin juurruttajana voidaan parhaiten turvata.

Edellä olevan perusteella ja valtiopäiväjärjestyksen 37 §:n 1 momenttiin viitaten esitämme kunnioittavasti 
valtioneuvoston asianomaisen jäsenen vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten hallitus aikoo huomioida nukketeatterin merkityksen ja aseman osana teatterikulttuuria ja syrjäytymistä 
ehkäisevänä kasvatusmuotona ja

aikooko hallitus asettaa työryhmän selvittämään nukketeatterin aseman kehittämistä?
Helsingissä 22 päivänä syyskuuta 1999
Pia Viitanen /sd 
Marja Tiura /kok 
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LIITE 3. 

KULTTUURIMINISTERI SUVI LINDENIN VASTAUS

Eduskunnan puhemiehelle 
Valtiopäiväjärjestyksen 37 §:n 1 momentissa mainitussa tarkoituksessa Te, Rouva puhemies, olette toimittanut 

valtioneuvoston asianomaisen jäsenen vastattavaksi kansanedustaja Pia Viitasen /sd ym. näin kuuluvan kirjallisen 
kysymyksen KK 479/1999 vp:

Miten hallitus aikoo huomioida nukketeatterin merkityksen ja aseman osana teatterikulttuuria ja syrjäytymistä 
ehkäisevänä kasvatusmuotona ja

aikooko hallitus asettaa työryhmän selvittämään nukketeatterin aseman kehittämistä?
Vastauksena kysymykseen esitän kunnioittavasti seuraavaa:
Vuonna 1993 voimaan tullut lainsäädäntö, jonka perusteella teattereille, museoille ja orkestereille voitiin 

osoittaa lakisääteinen valtionosuus, oli myös teatteritaiteen toimintaedellytysten turvaamisen ja tulevaisuuden 
näköalojen parantamisen kannalta ratkaiseva uudistus. Lakisääteisen tuen mitoitus perustuu kyseisissä laitoksissa 
tehtävien henkilötyövuosien määrään. Ongelmana on ollut, että teattereille ei ole voitu maksaa valtionosuuk-
sia niin paljon kuin todelliset henkilötyövuosimäärät edellyttäisivät. Edellisinä vuosina ei myöskään ole ollut 
mahdollista tehdä täysimääräistä indeksikorotusta. Tulevaisuudessa tilannetta hieman helpottaa vuoden 2000 
talousarviossa oleva henkilötyövuosihinnan korotus. Tästä huolimatta teatteri- ja orkesterilaki on mahdollista-
nut tanssi-, lasten-, nukke- ja muiden teattereiden kehittymisen, ja erityisesti lakisääteistä tukea saavien pienten 
teattereiden kehittyminen on ollut voimakasta. Tällä hetkellä lain piirissä on 57 teatteria, joista neljä on nukke-
teattereita. Valtionosuutta edellä mainitut nukketeatterit saavat yhteensä noin 2 500 000 markkaa ja kunnan tukea 
noin 2 600 000 markkaa.

Kaikkiaan nukketeatteria tuottaa enemmän tai vähemmän ammattimaisesti noin 15 lasten- ja nuortenteatteria. 
Kuluvana vuonna näyttämötaiteen edistämiseen on varattu lakisääteisen tuen lisäksi 7 300 000 markkaa, josta on 
myönnetty harkinnanvaraista tukea lain ulkopuolisille ammattiteattereille mukaan lukien nukketeatterit. Vuon-
na 2000 jaettavan harkinnanvaraisen tuen määrä tulee olemaan 1 000 000 markkaa suurempi verrattuna tähän 
vuoteen. Harkinnanvaraisen valtion tuen lisäksi Valtion näyttämötaidetoimikunta ja Taiteen keskustoimikunta 
tukevat teattereita vuosittain erilaisten apurahojen muodossa.

Vuodesta 1998 valtion tuki pienteattereiden osalta, johon nukketeatteritkin kuuluvat, on kasvanut noin 10 
%:lla. Samaan aikaan kuitenkin kuntien tuki ja nukketeattereiden tilausesitysten määrä on vähentynyt. Nukke-
teattereiden esityksistä noin puolet on tilausesityksiä ja samoin kuin muidenkin lasten- ja nuortenteattereiden 
kohdalla, esityksistä 40 - 60 % perustuu kiertuetoimintaan. Kiertuetoiminnallaan nukketeatterit tekevät tärkeää 
kasvatustyötä päiväkodeissa ja kouluissa. Erityisesti työpajatoiminta, jossa lapsilla on mahdollisuus osallistua 
nukketeatteriesityksen tuottamiseen, on tärkeää syrjäytymistä ennalta ehkäisevää toimintaa. Opetusministeriö 
osoittaa vuosittain teattereille ja orkestereille varatusta 8 000 000 markan harkinnanvaraisesta lisämäärärahasta 
erityistä tukea lastenteattereille ja kiertuetoimintaan. Tästä rahasta nukketeatterit saivat vuonna 1999 450 000 
markkaa. Jotta nukketeattereiden tekemä arvokas työ lasten ja nuorten parissa olisi mahdollista tulevaisuudessa-
kin, olisi kuntien varattava päiväkodeille ja kouluille riittävästi resursseja, jotka mahdollistaisivat nukketeatterei-
den palveluiden käytön. 

Tämä vuosi on nukketeatterin teemavuosi ja nukketeatteri elää hyvin kiinnostavaa kehitysvaihetta. Kiinnostus 
nukketeatteria kohtaan on kasvanut, mikä näkyy esityskertojen ja myytyjen lippujen määrän kasvuna. Keväällä 
1999 Tampereella pidetty Kansainvälinen nukketeatterifestivaali keräsi runsaat 5 000 kävijää. Alan järjestelmälli-
sen koulutuksen kehittäminen on käynnistynyt Suomessa vasta viime vuosina. Turun taideakatemiasta valmistu-
vat nukketeatterin ammattilaiset vahvistavat alan osaamista teatterikentässä entisestään nyt ja tulevaisuudessa.

Suomessa nukketeatteri on suunnattu pääasiassa lapsille ja nuorille. Tästä johtuen on opetusministeriö päät-
tänyt antaa Taiteen keskustoimikunnan lastenkulttuurijaostolle tehtäväksi tehdä esitys nukketeatterin aseman 
kehittämiseksi.

Helsingissä 15 päivänä lokakuuta 1999
Kulttuuriministeri Suvi Lindén
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LIITE 4 
Listaa julkisten apurahojen saajista vuonna 2012
Apurahoja ja avustuksia OPETUSMINISTERIÖ, TAITEEN EDISTÄMISKESKUS, TAIDETOIMIKUNNAT, 
KULTTUURILAUTAKUNNAT vuonna 2012 (tiedot puutteellisia)

NÄYTTÄMÖTAIDETOIMIKUNTA

TAITEILIJA-APURAHAT (1 649,77 € / kk):
Satu Paavola, Helsinki, 3-vuotinen                                  
Merja Pöyhönen, Turku, ½-vuotinen
Anne Lihavainen, Porvoo, ½-vuotinen  
Antti-Juhani Manninen, Turku, ½-vuotinen    

VALTAKUNNALLISESTI MERKITTÄVILLE KULTTUURITAPAHTUMILLE:
Mustan ja Valkoisen Teatterin kannatusyhdistys, Imatra, 16 000:-  euroa, 9. kansainvälisen teatterifestivaalin 
järjestämiseen
Teatteri Mukamaksen kannatusyhdistys, Tampere, 25 000:-, Mukamas-teatteritapahtuman järjestämiseen

KANTAESITYSTUKI uusille näytelmille:
Salo, Seija-Leena ja työryhmä, Elohiiri, Turku, 1 544:-                                   
Väntsi, Timo ja työryhmä, John-Eleanor, Turku, 1 544:-

KOHDEAPURAHAT: 
Heidi Fredriksson ja työryhmä, Parainen, 4 000:-, esityksen valmistamiseen
Janne Kuustie ja työryhmä, Liminka, 5 000:-, näytelmän valmistamiseen
Anne Lihavainen ja työryhmä, Porvoo, 3 000:-, näytelmän valmistamiseen
Antti-Juhani Manninen ja työryhmä, Turku, 5 000:-, nukketeatteriesityksen valmistamiseen
Ilpo Mikkonen ja työryhmä, Helsinki, 2 000:-, nukke- ja esineteatteriesityksen valmistamiseen
Outi Sippola ja työryhmä, Turku, 3 000:-, esityksen valmistamiseen

TAIDETOIMIKUNNAT:

POHJANMAAN TAIDETOIMIKUNTA                                                              
Nukketeatteriyhdistys Pikku Aasi ry, Vaasa, 2 500:-
UUDENMAAN TAIDETOIMIKUNTA                                                                                                     
Elina Lajunen; Helsinki, 1 500:-, ”Miehen puhe” –esityksen käsikirjoittamiseen
VARSINAIS-SUOMEN TAIDETOIMIKUNTA
Sixfingers-teatteriyhdistys Turku, 3 000:- Mikropatia-hankkeen jatko 2012
Ishmael Falke, Turku, 2 000:-, taidepalkinto

KULTTUURILAUTAKUNNAT

TURUN KULTTUURILAUTAKUNTA
Aura of Puppets -projektiin, 15 000:-,
Ishmael Falke, 2 000:-                                               
Kati Keskihannu, 2 000:-                                               
Seija-Leena Salo, 1 500:-
VAASAN KULTTUURILAUTAKUNTA  
Nukketeatteriyhdistys Pikku Aasi ry, Vaasa, 1500:-, toiminta-avustus
VAASAN KAUPUNGINHALLITUS
Nukketeatteriyhdistys Pikku Aasi ry, Vaasa, 500:-, nukketeatteritoimintaan
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LIITE 5
Listaa yksityisten apurahojen saajista vuonna 2012
Apurahat RAHASTOT, SÄÄTIÖT, MUU YKSITYINEN TUKI 2012 (tiedot puutteellisia)

VAASAN AKTIA            500:- Nukketeatteriyhdistys Pikku Aasi ry, Vaasa
VAASAN OSUUSPANKKI      250:-       Nukketeatteriyhdistys Pikku Aasi ry, Vaasa

SUOMEN KULTTUURIRAHASTO
Liisa Laitinen, Tessa Lepistö, Raakel Plampu; Turku 12 000:-   
avaruutta käsittelevien varjoteatterityöpajojen järjestämiseen kyläkouluissa 
Sauli Malinen ja Anneli Petris-Forsell, Helsinki 6 000:-                               
musiikki- ja nukketeatteriesityksen valmistamiseen         
Lapin nukketeatteriyhdistys, Rovaniemi  6 000:-                                       
Seitsemän sooloa -festivaalin järjestämiseen
Antti-Juhani Manninen, Turku   5 000:-                             
taiteelliseen työskentelyyn 
Satu Paavola ja Tupperware-ryhmä, Helsinki  6 000:-
Rosa Liksomin teksteihin perustuvan esineteatteriesityksen valmistamiseen
Merja Pöyhönen ja Turun Myrsky   27 500:-                          
Shakespearen Myrskyyn pohjautuvan nukketeatteriesityksen valmistamiseen

ETELÄ-KARJALAN RAHASTO:
Emma Jussila-Scherman, Lappeenranta  11 000:-                          
erityisryhmille suunnatun nukketeatterinäytelmän valmistamiseen, esityskiertueeseen ja oheistyöpajatoimintaan
Kamran Shahmardan, Imatra   11 000:- 
taiteelliseen työskentelyyn

ETELÄ-POHJANMAAN RAHASTO:
Nukketeatteriyhdistys Pikku Aasi ry, Vaasa   7000:-                
nukketeatteritoimintaan

LAPIN RAHASTO:
Johanna Salo, Rovaniemi    5500:-                                                      
Susi jo syntyessään nukketeatteriesityksen tekemiseen

PIRKANMAAN RAHASTO:
Nukketeatteri Nirunaru ry, Tampere  4000:-                                               
40-vuotisjuhlanäytelmän valmistamiseen

PÄIJÄT-HÄMEEN KULTTUURIRAHASTO (ennakkotieto)
Hanna Hietala, Kärkölä    9 000:-   
nukketeatterimusikaalin valmistamiseen

SATAKUNNAN RAHASTO
Nukkero ry, Pori       6 000:-                                 
PIP-Fest 2011 järjestämiseen

UUDENMAAN RAHASTO:
Iida Vanttaja, Marja Pulkkinen ja Janne Laine, Helsinki 6000:-                                          
Hengitys-produktion toteuttamiseen

SKR yht.      122 000,-

SVENSKA KULTURFONDEN
traFika-työryhmä (Ishmael Falke, Sandrina Lindgren) 4 000:-                                                                              
esityksen valmistamiseen
SVENSKA ÖSTERBOTTENS KULTURFOND  
Nukketeatteriyhdistys Pikku Aasi ry, Vaasa  3000:-                                                              
näytelmän toteuttamiseen
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Kulturfonden yhteensä     7 000:-

KORDELININ RAHASTO:
Timo Väntsi, Turku       8 000:-                              
Federico García Lorcan kirjoittaman musiikillisen nukketeatterinäytelmän Suomen kantaesitykseen
Anne Lihavainen, Porvoo        6 000:-                            
teatteriesitys Hunajasydämen valmistamiseen
Maija Linturi ja työryhmä, Helsinki     5000:-                                                               
Get down, stand up -tanssi - ja nukketeatteriesityksen viemiseen vastaanottokeskuksiin
Pia Kalenius, Merja Pöyhönen, Jura Sivonen, Turku  5000:-                                        
nukketeatteriesityksen valmistamiseen aikuisille
Elina Lajunen ja työryhmä, Helsinki   6000:-                                    
poikkitaiteellisen nukketeatteri- ja tangoesityksen 7 miestä toteuttamiseen
Satu Paavola ja työryhmä, Helsinki      6000:-                                            
Rosa Liksomin kirjoittaman, aikuisille suunnatun esineteatteriesityksen Viiminen sija toteuttamiseen
Johanna Salo, Matti Salo, Rovaniemi   6000:-                                                     
Susi jo syntyessään -nukketeatteriesityksen kiertuekuluihin
Kordelinin rahasto yht.     42 000,-

WIHURIN SÄÄTIÖ:
Anna Ivanova-Brashinskaya, Turku     9 000:-                                
STILL/LIFE turkulaisten ja liettualaisten nukketeatteritaiteilijoiden yhteistyöhön, animated exhibition of theatre 
models
Elina Lajunen ja työryhmä, Helsinki   10 000:-                       
nukketeatteri- ja kansanmusiikkiesitykseen Alastalon salissa
Anne Lihavainen, Porvoo       5 000:-                                           
Mörön unisukat –näytelmän työpajaan Kurkista peikkopussiin
Suomen UNIMA ry, Helsinki      9 000:-                                   
Nukketeatterin Näyteikkuna 2013 toteuttamiseen
Tiina Puranen ja Heidi Fredriksson, Parainen  5 000:-                            
monikulttuurisen Monex-työpajan järjestämiseen nuorille
Suomen UNIMA, Helsinki      9 000:-                                                       
Nukketeatterin Näyteikkuna 2013 toteuttamiseen   
Merja Pöyhönen ja työryhmä, Turku   20 000:-                                                            
Shakespearen Myrsky, aikuisille suunnatun nukketeatteriesityksen valmisteluihin        
Jyrki Tamminen, Joensuu - Tampere   11 000:-                                            
Ohjausvierailuun Karjalan tasavallan valtiolliseen nukketeatteriin  
Iida Vanttaja      11 000:-                                            
teatteriproduktioiden työstämiseen, tuottamiseen ja taiteelliseen toimintaan                                                                                              
Wihurin säätiö yht.     89 000,-

KONEEN SÄÄTIÖ:
Hanna Bergholm ja työryhmä, Helsinki    35 000:-                      
Teatterikohtausten suunnittelu ja nukkejen teko pitkään elokuvaan ja esitykseen
Antti-Juhani Manninen, Turku                            5 000:-                              
Breathing pop-up –kulttuuritilan vierailevien taiteilijoiden palkkioihin
Työryhmä Nukkehallitus/Elina Lajunen   21 000:-                   
poikkitaiteellisen Miehen puhe – tangoteoksen toteuttamiseen
Timo Väntsi ja työryhmä, Turku     10 500:-                              
Federico García Lorcan Nukketeatteria nuijan tahtiin – nukketeatterinäytelmän toteuttamiseen
Laura Hallantie, Roman Chauzov; Turku   residenssiapuraha 2 kk à 1900:-                     
nukkien ja visuaalisten elementtien rakentamiseen Baba Yaga –esitykseen
The Nordic Puppet Ambassadors, Suomi – Tanska                ryhmätuki 3 338:-                      
Outi Sippola, Sif Jenssen: The Human Lab –näyttämötuotannon harjoittamiseen
Ishmael Falke ja työryhmä, Turku    13 125:-                                
Päivänpolttaja-nykynukketeatteriesityksen valmistamiseen Turussa 2013
Elina Lajunen ja työryhmä, Helsinki   21 000:-                 
koko perheen nukketeatteri- ja kansamusiikkiesityksen Alastalon salissa toteuttamiseen Kustavin kirjallisuusvii-
koilla ja Seurasaaren ulkomuseossa
Koneen säätiö yht.                 112 763,-
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TIETEEN JA TAITEEN KRISTILLINEN TUKISÄÄTIÖ
Kansan Raamattuseura/ Nukketeatteri Sananjalka, Parikkala     2 000:-                            
Kristillisen nukketeatteriproduktion tuottamiseen

TINFO (Teatterin tiedotuskeskus)
tuotantotukea traFika-produktiolle           220:- 

Rahastot, säätiöt, muu yksityinen tuki yht.                375 733:-

LIITE 6
Nukketeatterikoulutus jatkuu Turun amk´n taideakatemiassa 
NUKKETEATTERIKOULUTUS JATKUU TURUN AMK:N TAIDEAKATEMIASSA 
Turun AMK:n Taideakatemian tiloissa pidettiin 20.10.2014 nukketeatterialan koulutusta käsittelevä kokous, 

jossa olivat läsnä Taideakatemian edustajat Timo Tanskanen, Eero Linjama, Marja Susi ja Ari Ahlholm sekä 
Suomen Uniman edustajat Marjut Tawast ja Roosa Halme, nukketeatterin läänintaiteilija. Lisäksi kokoukseen 
osallistui Varsinais-Suomen läänintaiteilija Leena Kela. 

Kokouksessa keskusteltiin Turun AMK:n Taideakatemiassa annettavan nukketeatterikoulutuksen tulevaisuu-
dennäkymistä, jotka ovat uuden opintosuunnitelman mukaisesti seuraavat:

*Vuodesta 2015 lähtien Turun taideakatemiaan otetaan vuosittain 12 -18 uutta oppilasta suorittamaan teatte-
ri-ilmaisun ohjaajan (TIO) amk-tutkintoa, jossa on kaikille yhteisiä nukketeatterin oppimissisältöjä 15 opintopis-
tettä (op). Syventävät tekniikkaopinnot sisältävät nukenkäsittelyn ja nukenrakennuksen syventäviä opintoja 30 op. 
Näiden lisäksi opiskelija voi suorittaa koko tutkinnossa nukketeatterillisia sisältöjä yhteensä 128 opintopistettä, 
jotka sisältävät 38 op projektiopintoja, vapaasti valittavat opinnot (30 op), harjoittelun (30 op) ja opinnäytetyön 
(30 op), jotka aikaisemmissakin opetussuunnitelmissa ovat olleet nukketeatterisisältöisiä. Opintojaksot: ryhmän-
ohjaaminen(15 op), tekstilähtöinen ohjaaminen (5 op) näyttelijäntyö (5op), fyysinen ilmaisu (5 op), improvisaatio 
(5 op), dramaturgia (5 op), devising (5 op) ja forum (5 op) vahvistavat nukketeatteriopiskelijoiden yleistä teatteri-
osaamista ja antavat heille valmiuksia toimia ammattikentällä tutkintonimikkeen mukaisesti.

Opiskelija voi siis toteuttaa opinnoissaan yhteensä 173 opintopistettä nukketeatterin ammattiosaamisen kehit-
tämiseen tähtäävää opintosisältöä.

Tulevassa opetussuunnitelmassa opiskelijan mahdollisuus valinnaisuuteen lisääntyy edellisiin opetussuunnitel-
miin verrattuna. Opiskelija saa tutkintonimikkeen mukaiset valmiudet toimia teatteri-ilmaisun ohjaajan työnku-
vassa ja tehtävissä.*      *Ari Ahlholmin toimittamat tiedot*

Nukketeatteriprojekteja toteutetaan hankerahoituksilla opintojen kuluessa. Ari Ahlholm ja Marja Susi jatkavat 
nukketeatterikoulutuksen vetäjinä, lisäksi kouluttajina tulee olemaan vierailevia nukketeatterialan spesialisteja.

Taideakatemiassa suunnitellaan myös aikuisopiskelijoille nukketeatterin erikoistumiskoulutuksia sekä ylempiä 
AMK-tutkintoja, joiden osana myös nukketeatteri voi olla. Taideakatemiassa voidaan järjestää täydennyskoulu-
tusta jo ammatissa toimiville nukketeatterintekijöille master class -kursseina yhteistyössä ammattikentän kanssa. 

Taideakatemian tiedotuksessa tuodaan esille nukketeatteriopintojen mahdollisuus ja siitä tiedotetaan myös 
Suomen Uniman, muiden kentällä toimivien yhteisöjen ja teatterialan järjestöjen kautta.  Tällä pyritään tehostet-
tuun nukketeatteriopiskelijoiden rekrytointiin. Taideakatemia kutsuu koolle työryhmän, jossa käsitellään nukke-
teatterikentän näkökulmia alan koulutukseen. 

29.10.2014    
Suomen Unima, puheenjohtaja Marjut (Maiju) Tawast
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TIETEEN JA TAITEEN KRISTILLINEN TUKISÄÄTIÖ
Kansan Raamattuseura/ Nukketeatteri Sananjalka, Parikkala     2 000:-                            
Kristillisen nukketeatteriproduktion tuottamiseen

TINFO (Teatterin tiedotuskeskus)
tuotantotukea traFika-produktiolle           220:- 

Rahastot, säätiöt, muu yksityinen tuki yht.                375 733:-

LIITE 6
Nukketeatterikoulutus jatkuu Turun amk´n taideakatemiassa 
NUKKETEATTERIKOULUTUS JATKUU TURUN AMK:N TAIDEAKATEMIASSA 
Turun AMK:n Taideakatemian tiloissa pidettiin 20.10.2014 nukketeatterialan koulutusta käsittelevä kokous, 

jossa olivat läsnä Taideakatemian edustajat Timo Tanskanen, Eero Linjama, Marja Susi ja Ari Ahlholm sekä 
Suomen Uniman edustajat Marjut Tawast ja Roosa Halme, nukketeatterin läänintaiteilija. Lisäksi kokoukseen 
osallistui Varsinais-Suomen läänintaiteilija Leena Kela. 

Kokouksessa keskusteltiin Turun AMK:n Taideakatemiassa annettavan nukketeatterikoulutuksen tulevaisuu-
dennäkymistä, jotka ovat uuden opintosuunnitelman mukaisesti seuraavat:

*Vuodesta 2015 lähtien Turun taideakatemiaan otetaan vuosittain 12 -18 uutta oppilasta suorittamaan teatte-
ri-ilmaisun ohjaajan (TIO) amk-tutkintoa, jossa on kaikille yhteisiä nukketeatterin oppimissisältöjä 15 opintopis-
tettä (op). Syventävät tekniikkaopinnot sisältävät nukenkäsittelyn ja nukenrakennuksen syventäviä opintoja 30 op. 
Näiden lisäksi opiskelija voi suorittaa koko tutkinnossa nukketeatterillisia sisältöjä yhteensä 128 opintopistettä, 
jotka sisältävät 38 op projektiopintoja, vapaasti valittavat opinnot (30 op), harjoittelun (30 op) ja opinnäytetyön 
(30 op), jotka aikaisemmissakin opetussuunnitelmissa ovat olleet nukketeatterisisältöisiä. Opintojaksot: ryhmän-
ohjaaminen(15 op), tekstilähtöinen ohjaaminen (5 op) näyttelijäntyö (5op), fyysinen ilmaisu (5 op), improvisaatio 
(5 op), dramaturgia (5 op), devising (5 op) ja forum (5 op) vahvistavat nukketeatteriopiskelijoiden yleistä teatteri-
osaamista ja antavat heille valmiuksia toimia ammattikentällä tutkintonimikkeen mukaisesti.

Opiskelija voi siis toteuttaa opinnoissaan yhteensä 173 opintopistettä nukketeatterin ammattiosaamisen kehit-
tämiseen tähtäävää opintosisältöä.

Tulevassa opetussuunnitelmassa opiskelijan mahdollisuus valinnaisuuteen lisääntyy edellisiin opetussuunnitel-
miin verrattuna. Opiskelija saa tutkintonimikkeen mukaiset valmiudet toimia teatteri-ilmaisun ohjaajan työnku-
vassa ja tehtävissä.*      *Ari Ahlholmin toimittamat tiedot*

Nukketeatteriprojekteja toteutetaan hankerahoituksilla opintojen kuluessa. Ari Ahlholm ja Marja Susi jatkavat 
nukketeatterikoulutuksen vetäjinä, lisäksi kouluttajina tulee olemaan vierailevia nukketeatterialan spesialisteja.

Taideakatemiassa suunnitellaan myös aikuisopiskelijoille nukketeatterin erikoistumiskoulutuksia sekä ylempiä 
AMK-tutkintoja, joiden osana myös nukketeatteri voi olla. Taideakatemiassa voidaan järjestää täydennyskoulu-
tusta jo ammatissa toimiville nukketeatterintekijöille master class -kursseina yhteistyössä ammattikentän kanssa. 

Taideakatemian tiedotuksessa tuodaan esille nukketeatteriopintojen mahdollisuus ja siitä tiedotetaan myös 
Suomen Uniman, muiden kentällä toimivien yhteisöjen ja teatterialan järjestöjen kautta.  Tällä pyritään tehostet-
tuun nukketeatteriopiskelijoiden rekrytointiin. Taideakatemia kutsuu koolle työryhmän, jossa käsitellään nukke-
teatterikentän näkökulmia alan koulutukseen. 

29.10.2014    
Suomen Unima, puheenjohtaja Marjut (Maiju) Tawast

SUKUNIMI ETUNIMET RYHMÄ VALMISTUNUT 
       

           
            

Aherto Päivi Mirjami NUK9903 30.5.2003 
 

? 
     Auvinen  Suvi Maria NUK0307 31.5.2007 

 
alalla TEAK 

    Basten  Oswald Percy NUK0105 30.6.2005 
 

alalla Nukketeatteri-ANNOS, Hki 
  Davidow  Elviira Samantha NUK0105 30.6.2008 

 
alalla Nukketeatteri Katputli 

  Eriksson Laura Marja NUK0307 31.8.2007 
 

? 
     Falke  Israel Menahem NUK0105 27.5.2005 

 
alalla Sixfingers Theatre 

   Hallantie Laura Inkeri QNUKS05 29.1.2010 
 

alalla TIP-connection 
   Halme Roosa Maria QNUKS05 29.5.2009 

 
alalla TIP-connection 

   Heinonen (nyk. Dufva) Hanna Katariina NUK9903 30.5.2003 
 

alalla Refleksjon + Nukketeatteri Hymy 
 Hemmilä Katja Susanna NUK0105 30.6.2005 

 
alalla freelancer 

   Herrainsilta Outi Maria NUK0105 30.9.2005 
 

alalla Kuuma Ankanpoikanen 
  Hietala Hanna Karita QNUKS07 31.12.2009 

 
alalla Nt.Mitima 

    Jussila-Scherman  Emma Maaria NUK0105 30.6.2006 
 

alalla Teatteri Karelus 
   Järvenpää Sirpa Riitta Marjatta QNUKS05 29.5.2010 

 
alalla freelancer 

    Kalenius Pia Helena NUK9903 30.5.2003 
 

alalla freelancer 
 Kauppinen Hemmo Juhani QNUKS05 29.1.2010 

 
? 

     Kultala Johanna Maria QNUKS05 29.5.2010 
 

alalla Kalteva Company + Metamorphosis 
 Kähkönen Katja Helena NUK9903 30.5.2003 

 
alalla Vauvateatt. AEIOU 

   Kärki Emma Sofia QNUKS05 29.5.2010 
 

? 
     Lahikainen Leena Kaarina QNUKS05 26.2.2010 

 
alalla freelancer 

    Lajunen Elina Henriikka NUK9903 30.1.2004 
 

alalla Nukkehallitus 
   Laitinen Liisa Anneli NUK0307 31.8.2007 

 
alalla Teatteri Lumottu Prinsessa 

  Lemmetty Linda Margit NUK0307 28.9.2007 
 

alalla freelancer 
   Lepistö Tessa Elina NUK0307 31.5.2007 

 
alalla Teatteri Objekti 

   Lilja Jaakko Henrikki NUK0105 31.5.2006 
 

? 
     Lindroos Niina Mikaela NUK0307 31.10.2007 

 
alalla  Teatteri Sudenenne 

   Lintukangas Terhi Tuulia NUK9903 30.5.2003 
 

alalla  HOX-company + Puppet Studio 
 Linturi Maija Inkeri QNUKS05 29.5.2010 

 
alalla Kalteva Company + QuaWasMitä? 

 Louhelainen Anna-Katariina NUK0105 27.5.2005 
 

alalla Nukketeatteri-ANNOS 
  Manninen  Antti-Juhani NUK0105 30.6.2005 

 
alalla Kuuma Ankanpoikanen 

  Marttila Tytti Tellervo NUK0307 31.12.2007 
 

alalla freelancer 
   Muikku  Tanja Suvi Maaria NUK0307 31.5.2007 

 
alalla freelancer + Laboratorioteatteri Fennica 

 Mäkinen Nanna Tuulikki QNUKS05 29.5.2010 
 

alalla TIP-connection + freelancer? 
  Naskali Jani Petteri QNUKS05 29.5.2009 

 
alalla Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Pii Poo 

Nieminen Henrika Anna Sofia QNUKS05 29.5.2010 
 

alalla Nukketeatteri Nirunaru 
  Pelkonen Anna Elina NUK0105 30.9.2005 

 
alalla BläkPox 

   Pellonpää Raakel Maria NUK0307 31.5.2007 
 

? 
     Peltola Sini Marjatta QNUKS05 29.1.2010 

 
alalla freelancer 

   Pöyhönen Merja Tuulia NUK0105 27.5.2005 
 

alalla Kuuma Ankanpoikanen 
  Repo Aapo Juhana NUK0307 31.5.2007 

 
alalla  Nukketeatteri Reaktori 

  Salo Johanna Kristiina QNUKS05 30.6.2009 
 

alalla Lapin Nukketeatteriyhdistys 
  Sippola Outi Pauliina NUK0307 31.5.2007 

 
alalla Teatteri Sudenenne + Teatteri Lumottu Prinsessa 

Tainio Maiju Karoliina NUK0307 30.5.2008 
 

alalla Sixfingers Theatre 
   Tähtinen Iisa Ilona NUK0105 30.6.2005 

 
alalla Teatteri Sudenenne 

   Vesslin Pauliina NUK9903 30.6.2004 
 

alalla Teatteri Sudenenne 
   Wiinikka Satu Hannele Anita QNUKS05 31.12.2009 

 
? freelancer 

   Vierikko Jenni Pauliina NUK9903 30.5.2003 
 

? 
     Villikka Satu Liisa Maria NUK9903 30.5.2003 

 
? 

     Vilmi Paula Henriikka QNUKS05 29.5.2009 
 

alalla TIP-connection + Seikkailupuisto 
 Virtanen Lotta Merituuli NUK0307 31.10.2007 

 
alalla Kuuma Ankanpoikanen + Teatteri Lumottu Prinsessa 

Väntsi Timo Kalervo NUK9903 30.5.2003 
 

alalla HOX-company + Puppet Studio 
 Väyrynen Hilla Maria Hannele QNUKS05 31.12.2010 

 
alalla  KuumaAnkanpoikanen 

   Väänänen Anna-Kaisa Marjatta NUK0105 30.9.2005 
 

alalla Kuuma Ankanpoikanen 
  Wingård Lars Andreas Gjerland NUK9903 30.5.2003 

 
alalla Teatteri Sudenenne 

    
 

          Valmistuneet 2011: 
         Selde Kaisa QNUKS07 

 
alalla NUKUteater, Tallinn 

     Kalda Kadri QNUKS07 
 

? 
      

Pekri Katri QNUKS07 
 

alalla freelancer, Eesti 
     Tamm Katariina QNUKS07 

 
alalla freelancer 

     Tikkanen Riina QNUKS07 
 

alalla Teatt.Metamorfoosi 
     Rajas Mirko QNUKS07 

 
alalla NUKUteater, Tallinn 

     Lange Sandra QNUKS07 
 

alalla NUKUteater, Tallinn 
     Aalto  Erika QNUKS07 

 
alalla freelancer 

     
           
           Valmistuneet 2012: 

         

 

Finnberg Ninni 

  

alalla freelancer 

     Jessica Kangasniemi    alalla         freelancer 

 Nummelin Essi    alalla         freelancer 

 
Valmistuneet 2013: 
 

Putkinen Elina     alalla           Teatteri Metamorfoosi 
Latvala Johanna    alalla           Sixfingers Theatre 
Rajala Alma     alalla           Teatteri Valaja 
Ferrafiat Perrine    alalla            Teatteri Qo 
Legall Maelle     alalla            freelancer 
Samuilova Vitalija    alalla            freelancer 

 
 

 

 

 

 

 

LIITE 7
Turun AMK:n taideakatemian nukketeatterilinjalta valmistuneet 
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Kalda Kadri QNUKS07 ?
Pekri Katri QNUKS07 alalla freelancer, Eesti
Tamm Katariina QNUKS07 alalla freelancer
Tikkanen Riina QNUKS07 alalla Teatt.Metamorfoosi
Rajas Mirko QNUKS07 alalla NUKUteater, Tallinn
Lange Sandra QNUKS07 alalla NUKUteater, Tallinn
Aalto Erika QNUKS07 alalla freelancer

Valmistuneet 2012:
Finnberg Ninni alalla freelancer

Jessica Kangasniemi    alalla         freelancer
 Nummelin Essi    alalla         freelancer

Valmistuneet 2013:

Putkinen Elina     alalla           Teatteri Metamorfoosi
Latvala Johanna    alalla           Sixfingers Theatre
Rajala Alma     alalla           Teatteri Valaja
Ferrafiat Perrine    alalla            Teatteri Qo
Legall Maelle     alalla            freelancer
Samuilova Vitalija    alalla            freelancer

Nukketeatterista valmistuneiden yrityksiä, osuuskuntia, yhteisöjä ja yhdistyksiä (2013):
BläkPox, Helsinki
HOX Company,Turku
Kalteva Company, Helsinki
Kolmen sentin teatteri
Kuuma ankanpoikanen, Turku
Nukkehallitus, Helsinki
Nukketeatteri-Annos, Helsinki
Nukketeatteri Katputli, Helsinki
Nukketeatteri Mitima, Kärkölä
Nukketeatteri Reaktori, Mikkeli
Sixfingers Theatre, Turku
Teatteri Karelus, Lappeenranta
Teatteri Liikutus, Rovaniemi
Teatteri Sudenenne, Turku-Norja
Teatteri Objekti, Turku-Norja
Teatteri Qo, Turku
Teatteri Karelus
Vauva- ja taaperoteatteri AEIOU, Joroinen-Slovenia
Puppet Studio ry, Turku
Turku International Puppetry Connection
Aura of Puppets, Turku

LIITE 8
Mervi Riikonen: Nukketeatteri Lastenkulttuurikeskus Verson toiminnassa 2012
Mervi Riikonen, lastenkulttuurikoordinaattori, Lastenkulttuurikeskus Verso 
Nukketeatteri Lastenkulttuurikeskus Verson toiminnassa 
Lastenkulttuurikeskus Verso on 11 kunnan muodostama verkostomuotoinen lastenkulttuurikeskus Soisa-

lo-opiston yhteydessä. Verson perustivat vuonna 2008 Varkauden, Pieksämäen, Leppävirran, Heinäveden ja Jo-
roisten kunnat. Vuoden 2012 alusta Versoon liittyivät Mikkelin, Savonlinnan, Juvan, Rantasalmen, Mäntyharjun 
ja Hirvensalmen kunnat. 

Lastenkulttuurikeskus Verson perustehtävänä on ympärivuotinen ja kaikkien 11 versokunnan alueelle ulottuva 
lastenkulttuuritoiminta työpajoina, esityksinä, satutunteina, koulutuksina, taideviikkoina. Verson painopistealu-
eet ovat leikki- ja toimintaympäristöjen kehittäminen, tarinallinen taidekasvatus ja nukketeatteri. Verso vie toi-
mintansa suoraan kuntien toimintayksiköihin varhaiskasvatukseen, kouluihin, kirjastoihin ja tapahtumiin. Verso 
työllistää alueensa taiteilijoita ja taidekasvattajia lastenkulttuuritoiminnassa ympärivuotisesti. 

Nukketeatterilla Verson tärkeänä painopistealueena on perusteltu lähtökohta Keski-Savon ja koko Etelä-Savon 
lastenkulttuurin vahvuutena. Alueellisen nukketeatterin uranuurtajana toimi pieksämäkeläinen Pinukke ry. Kati 
Kaipaisen johdolla tehdessään Pieksämäestä merkittävän nukketeatteripaikkakunnan. He loivat paikkakunnalle 
vuonna 1983 nukketeatterin toimintapaikan Nukkekodin ja Nukkemäki - tapahtumat. Vuonna 1990 Sisälähetys-
seuran Opistossa käynnistyi nukketeatterikoulutus opiston taide- ja ilmaisuaineiden opettajan Mervi Riikosen 
johdolla. Valtakunnallisesti tärkeä askel nukketeatterin ammattilaisten aseman vahvistamiseksi luotiin, kun teatte-
rialan ammattitutkintoon lisättiin nukketeatterin suuntautumisvaihtoehto. Valmistavan koulutuksen ja siihen liit-
tyvän näyttötutkintojen vastaanottotoiminnan vastuuopettajana aloitti vuonna 1999 Sisälähetysseuran opistossa 
teatteriohjaaja Marja-Liisa Lintunen. Etelä-Savon nukketeatteritaide sai uutta kasvuvoimaa, kun lastenkulttuurin 
ja nukketeatterin läänintaiteilijana Etelä-Savon taidetoimikunnassa aloitti vuoden 2009 alusta nukketeatteritaiteli-
ja Aapo Repo. 

Nukketeatteria Verson painopistealueena on toteutettu koko viisivuotisen olemassaolon näihin vahvoihin juu-
riin tukeutuen tekemällä yhteistyötä niin Pieksämäen nukketeatterikoulutuksen kuin taidetoimikunnankin kans-
sa. Verso on myös vastannut Nukkekodin kesätoiminnasta Pieksämäen kaupungin ostopalveluna jo viisi kesää ja 
kehittänyt Nukkekotia lastenkulttuuritalona ja nukketeatterin kotina. Mervi Riikonen on Verson koordinaattorina 
jalkautunut kehittämänsä Värivarjoteatterimenetelmän kanssa päiväkoteihin ja kouluihin sekä kouluttamaan että 
pitämään työpajoja lapsille. Hän on myös esiintynyt paperiteatteriesitystensä kanssa kymmeniä kertoja alueen 
päiväkodeissa, kouluissa ja kirjastoissa. 

Verson nukketeatteritoiminta on tällä hetkellä voimallista, kun alueella asuu useita nukketeatterin ammatti-
laisia, joita Verso on työllistänyt niin esityksiä tilaamalla kuin myös työpajojen ohjaajina ja nukenrakentajina. 
Viimeisimpinä Etelä-Savoon on paluumuuttanut nukketeatteritaiteilija Katja Kähkönen Sloveniasta, joka kehittää 
Verson hallinnoimassa Versoverkko Etelä-Savoon -hankkeessa kirjastojen satutuntitoimintaa nukketeatterillisin 
menetelmin.  

Versoverkko Etelä- Savoon – hankkeessa(2012- 2014) kehitetään pysyviä toimintamalleja kuntien palvelutoi-
mintaan ja erityisesti nukketeatteria taidekasvatuksellisena menetelmänä varhaiskasvatuksessa. Yhtenä pilottina 
hankkeessa on myös Savonlinnan ja Mikkelin kaupunkien varhaiskasvatuksessa toteutetut Nukketeatterimat-
kalaukut. Nukketeatterin matkalaukut – pilotissa varhaiskasvatuksen henkilöstö saa koulutusta nukketeatterista 
taidekasvatuksena. Nukketeatterimatkalaukut eri nukketyyppejä edustavine nukkeineen on tilattu alueen nu-
kenrakentajilta mm. nukketeatterikasvattaja Helena Kaipiolta, Aapo Revolta ja Katja Kähköseltä. He kaikki myös 
kouluttavat varhaiskasvattajia ja opettajia Verson organisoimissa työpajoissa ja matkalaukkujen käyttöönotossa. 
Hankkeen keskeisenä tavoitteena on vahvistaa varhaiskasvattajien ja opettajien osaamista nukketeatterikasvatuk-
sessa ja siksi on järjestetty koulutuksia sekä paikkakuntakohtaisesti että nukketeatteriseminaari kaikille piloteille 
yhteisenä koulutuksena. Kouluttajina seminaarissa olivat Etelä-Savon omat nukketeatteriammattilaiset Aapo 
Repo, Marja-Liisa Lintunen, Katja Kähkönen, Helena Kaipio ja Mervi Riikonen. Hankkeen aikana syntyy mene-
telmäoppaita nukketeatterin ja draamakasvatuksen alueilta, joita Lastenkulttuurikeskus Verso on valmis levittä-
mään valtakunnallisesti. 

Verso – viikko on yksi lastenkulttuurikeskus Verson keskeinen toimintamuoto. Vuosittain jokaisella Ver-
so-paikkakunnalla järjestettävä pienten lasten taideviikko on suunnattu erityisesti perhepäivähoidon ja koti-
hoidon lapsille. Viikko sisältää työpajoja ja esityksiä. Nukketeatteri on vahvasti mukana myös Verso – viikkojen 
ohjelmassa. 

 Verson nukketeatteritoiminnan tilastoja vuosilta 2011 -2012
Nukketeatteriesitykset:
Nukketeatteri Reaktori: 10 (Nukkekodilla ja Versoviikoilla eri paikkakunnilla), osallistujia yhteensä n. 400
Salainen Teatteri: 5 (Nukkekodilla), osallistujia yhteensä n. 200 
Teatteri Capelle: 3 (Nukkekodilla), osallistujia yhteensä n. 120
Hämeen Kuninkaallinen Nukketeatteri: 2 (Nukkekoti), osallistujia yhteensä n. 100 

Nukketeatterista valmistuneiden yrityksiä, osuuskuntia, yhteisöjä ja yhdistyksiä (tällä hetkellä toimivia): 

BläkPox, Helsinki 

HOX Company,Turku 

Kalteva Company, Helsinki 

Kolmen sentin teatteri 

Kuuma ankanpoikanen, Turku 

Nukkehallitus, Helsinki 

Nukketeatteri-Annos, Helsinki 

Nukketeatteri Katputli, Helsinki 

Nukketeatteri Mitima, Kärkölä 

Nukketeatteri Reaktori, Mikkeli 

Sixfingers Theatre, Turku 

Teatteri Karelus, Lappeenranta 

Teatteri Liikutus, Rovaniemi 

Teatteri Sudenenne, Turku-Norja 

Teatteri Objekti, Turku-Norja 

Teatteri Qo, Turku 

Teatteri Karelus 

Vauva- ja taaperoteatteri AEIOU, Joroinen-Slovenia 

Puppet Studio ry, Turku 

Turku International Puppetry Connection 

Aura of Puppets, Turku 

 

 

Pekri Katri QNUKS07 
 

alalla freelancer, Eesti 
     Tamm Katariina QNUKS07 

 
alalla freelancer 

     Tikkanen Riina QNUKS07 
 

alalla Teatt.Metamorfoosi 
     Rajas Mirko QNUKS07 

 
alalla NUKUteater, Tallinn 

     Lange Sandra QNUKS07 
 

alalla NUKUteater, Tallinn 
     Aalto  Erika QNUKS07 

 
alalla freelancer 

     
           
           Valmistuneet 2012: 

         

 

Finnberg Ninni 

  

alalla freelancer 

     Jessica Kangasniemi    alalla         freelancer 

 Nummelin Essi    alalla         freelancer 

 
Valmistuneet 2013: 
 

Putkinen Elina     alalla           Teatteri Metamorfoosi 
Latvala Johanna    alalla           Sixfingers Theatre 
Rajala Alma     alalla           Teatteri Valaja 
Ferrafiat Perrine    alalla            Teatteri Qo 
Legall Maelle     alalla            freelancer 
Samuilova Vitalija    alalla            freelancer 
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Kalda Kadri QNUKS07 ?
Pekri Katri QNUKS07 alalla freelancer, Eesti
Tamm Katariina QNUKS07 alalla freelancer
Tikkanen Riina QNUKS07 alalla Teatt.Metamorfoosi
Rajas Mirko QNUKS07 alalla NUKUteater, Tallinn
Lange Sandra QNUKS07 alalla NUKUteater, Tallinn
Aalto Erika QNUKS07 alalla freelancer

Valmistuneet 2012:
Finnberg Ninni alalla freelancer

Jessica Kangasniemi    alalla         freelancer
 Nummelin Essi    alalla         freelancer

Valmistuneet 2013:

Putkinen Elina     alalla           Teatteri Metamorfoosi
Latvala Johanna    alalla           Sixfingers Theatre
Rajala Alma     alalla           Teatteri Valaja
Ferrafiat Perrine    alalla            Teatteri Qo
Legall Maelle     alalla            freelancer
Samuilova Vitalija    alalla            freelancer

Nukketeatterista valmistuneiden yrityksiä, osuuskuntia, yhteisöjä ja yhdistyksiä (2013):
BläkPox, Helsinki
HOX Company,Turku
Kalteva Company, Helsinki
Kolmen sentin teatteri
Kuuma ankanpoikanen, Turku
Nukkehallitus, Helsinki
Nukketeatteri-Annos, Helsinki
Nukketeatteri Katputli, Helsinki
Nukketeatteri Mitima, Kärkölä
Nukketeatteri Reaktori, Mikkeli
Sixfingers Theatre, Turku
Teatteri Karelus, Lappeenranta
Teatteri Liikutus, Rovaniemi
Teatteri Sudenenne, Turku-Norja
Teatteri Objekti, Turku-Norja
Teatteri Qo, Turku
Teatteri Karelus
Vauva- ja taaperoteatteri AEIOU, Joroinen-Slovenia
Puppet Studio ry, Turku
Turku International Puppetry Connection
Aura of Puppets, Turku
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Mervi Riikonen: Nukketeatteri Lastenkulttuurikeskus Verson toiminnassa 2012
Mervi Riikonen, lastenkulttuurikoordinaattori, Lastenkulttuurikeskus Verso 
Nukketeatteri Lastenkulttuurikeskus Verson toiminnassa 
Lastenkulttuurikeskus Verso on 11 kunnan muodostama verkostomuotoinen lastenkulttuurikeskus Soisa-

lo-opiston yhteydessä. Verson perustivat vuonna 2008 Varkauden, Pieksämäen, Leppävirran, Heinäveden ja Jo-
roisten kunnat. Vuoden 2012 alusta Versoon liittyivät Mikkelin, Savonlinnan, Juvan, Rantasalmen, Mäntyharjun 
ja Hirvensalmen kunnat. 

Lastenkulttuurikeskus Verson perustehtävänä on ympärivuotinen ja kaikkien 11 versokunnan alueelle ulottuva 
lastenkulttuuritoiminta työpajoina, esityksinä, satutunteina, koulutuksina, taideviikkoina. Verson painopistealu-
eet ovat leikki- ja toimintaympäristöjen kehittäminen, tarinallinen taidekasvatus ja nukketeatteri. Verso vie toi-
mintansa suoraan kuntien toimintayksiköihin varhaiskasvatukseen, kouluihin, kirjastoihin ja tapahtumiin. Verso 
työllistää alueensa taiteilijoita ja taidekasvattajia lastenkulttuuritoiminnassa ympärivuotisesti. 

Nukketeatterilla Verson tärkeänä painopistealueena on perusteltu lähtökohta Keski-Savon ja koko Etelä-Savon 
lastenkulttuurin vahvuutena. Alueellisen nukketeatterin uranuurtajana toimi pieksämäkeläinen Pinukke ry. Kati 
Kaipaisen johdolla tehdessään Pieksämäestä merkittävän nukketeatteripaikkakunnan. He loivat paikkakunnalle 
vuonna 1983 nukketeatterin toimintapaikan Nukkekodin ja Nukkemäki - tapahtumat. Vuonna 1990 Sisälähetys-
seuran Opistossa käynnistyi nukketeatterikoulutus opiston taide- ja ilmaisuaineiden opettajan Mervi Riikosen 
johdolla. Valtakunnallisesti tärkeä askel nukketeatterin ammattilaisten aseman vahvistamiseksi luotiin, kun teatte-
rialan ammattitutkintoon lisättiin nukketeatterin suuntautumisvaihtoehto. Valmistavan koulutuksen ja siihen liit-
tyvän näyttötutkintojen vastaanottotoiminnan vastuuopettajana aloitti vuonna 1999 Sisälähetysseuran opistossa 
teatteriohjaaja Marja-Liisa Lintunen. Etelä-Savon nukketeatteritaide sai uutta kasvuvoimaa, kun lastenkulttuurin 
ja nukketeatterin läänintaiteilijana Etelä-Savon taidetoimikunnassa aloitti vuoden 2009 alusta nukketeatteritaiteli-
ja Aapo Repo. 

Nukketeatteria Verson painopistealueena on toteutettu koko viisivuotisen olemassaolon näihin vahvoihin juu-
riin tukeutuen tekemällä yhteistyötä niin Pieksämäen nukketeatterikoulutuksen kuin taidetoimikunnankin kans-
sa. Verso on myös vastannut Nukkekodin kesätoiminnasta Pieksämäen kaupungin ostopalveluna jo viisi kesää ja 
kehittänyt Nukkekotia lastenkulttuuritalona ja nukketeatterin kotina. Mervi Riikonen on Verson koordinaattorina 
jalkautunut kehittämänsä Värivarjoteatterimenetelmän kanssa päiväkoteihin ja kouluihin sekä kouluttamaan että 
pitämään työpajoja lapsille. Hän on myös esiintynyt paperiteatteriesitystensä kanssa kymmeniä kertoja alueen 
päiväkodeissa, kouluissa ja kirjastoissa. 

Verson nukketeatteritoiminta on tällä hetkellä voimallista, kun alueella asuu useita nukketeatterin ammatti-
laisia, joita Verso on työllistänyt niin esityksiä tilaamalla kuin myös työpajojen ohjaajina ja nukenrakentajina. 
Viimeisimpinä Etelä-Savoon on paluumuuttanut nukketeatteritaiteilija Katja Kähkönen Sloveniasta, joka kehittää 
Verson hallinnoimassa Versoverkko Etelä-Savoon -hankkeessa kirjastojen satutuntitoimintaa nukketeatterillisin 
menetelmin.  

Versoverkko Etelä- Savoon – hankkeessa(2012- 2014) kehitetään pysyviä toimintamalleja kuntien palvelutoi-
mintaan ja erityisesti nukketeatteria taidekasvatuksellisena menetelmänä varhaiskasvatuksessa. Yhtenä pilottina 
hankkeessa on myös Savonlinnan ja Mikkelin kaupunkien varhaiskasvatuksessa toteutetut Nukketeatterimat-
kalaukut. Nukketeatterin matkalaukut – pilotissa varhaiskasvatuksen henkilöstö saa koulutusta nukketeatterista 
taidekasvatuksena. Nukketeatterimatkalaukut eri nukketyyppejä edustavine nukkeineen on tilattu alueen nu-
kenrakentajilta mm. nukketeatterikasvattaja Helena Kaipiolta, Aapo Revolta ja Katja Kähköseltä. He kaikki myös 
kouluttavat varhaiskasvattajia ja opettajia Verson organisoimissa työpajoissa ja matkalaukkujen käyttöönotossa. 
Hankkeen keskeisenä tavoitteena on vahvistaa varhaiskasvattajien ja opettajien osaamista nukketeatterikasvatuk-
sessa ja siksi on järjestetty koulutuksia sekä paikkakuntakohtaisesti että nukketeatteriseminaari kaikille piloteille 
yhteisenä koulutuksena. Kouluttajina seminaarissa olivat Etelä-Savon omat nukketeatteriammattilaiset Aapo 
Repo, Marja-Liisa Lintunen, Katja Kähkönen, Helena Kaipio ja Mervi Riikonen. Hankkeen aikana syntyy mene-
telmäoppaita nukketeatterin ja draamakasvatuksen alueilta, joita Lastenkulttuurikeskus Verso on valmis levittä-
mään valtakunnallisesti. 

Verso – viikko on yksi lastenkulttuurikeskus Verson keskeinen toimintamuoto. Vuosittain jokaisella Ver-
so-paikkakunnalla järjestettävä pienten lasten taideviikko on suunnattu erityisesti perhepäivähoidon ja koti-
hoidon lapsille. Viikko sisältää työpajoja ja esityksiä. Nukketeatteri on vahvasti mukana myös Verso – viikkojen 
ohjelmassa. 

 Verson nukketeatteritoiminnan tilastoja vuosilta 2011 -2012
Nukketeatteriesitykset:
Nukketeatteri Reaktori: 10 (Nukkekodilla ja Versoviikoilla eri paikkakunnilla), osallistujia yhteensä n. 400
Salainen Teatteri: 5 (Nukkekodilla), osallistujia yhteensä n. 200 
Teatteri Capelle: 3 (Nukkekodilla), osallistujia yhteensä n. 120
Hämeen Kuninkaallinen Nukketeatteri: 2 (Nukkekoti), osallistujia yhteensä n. 100 
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Akseli Klonk: 2 (Nukkekoti), osallistujia yhteensä n. 80
Nukketeatterikeskus Poiju, Anne Lihavainen: 1 (Nukkekoti), osallistujia 30
Nukketeatteri Sytkyt: 2 (Nukkekoti), osallistujia yhteensä n. 60
Mervi Riikonen, Paperiteatteriesitykset Lumolinna ja Vattumato: 60 (päiväkodit, koulut, kirjastot, kirjasto-au-

to, seurakuntatalot, tapahtumat, vanhusten palvelutalot, Nukkekoti), osallistujia yhteensä n. 1200
Nukketeatterityöpajat
Verso-viikoilla:22 ja varhaiskasvatuksessa ja alakouluissa: 40, osallistujia yhteensä n. 950
Nukketeatterikoulutukset(2011 - 2013)
Koulutukset varhaiskasvattajille ja opettajille: 5, osallistujia n.60 
Versoverkko Etelä – Savoon - hankkeen koulutukset(2013): 10, osallistujia yhteensä 170 

• Mervi Riikonen, Paperiteatteriesitykset Lumolinna ja Vattumato: 60 (päiväkodit, koulut, kirjastot, 
kirjasto-auto, seurakuntatalot, tapahtumat, vanhusten palvelutalot, Nukkekoti), osallistujia 
yhteensä n. 1200 

Nukketeatterityöpajat 

Verso-viikoilla:22 ja varhaiskasvatuksessa ja alakouluissa: 40, osallistujia yhteensä n. 950 

Nukketeatterikoulutukset(2011 - 2013) 

• Koulutukset varhaiskasvattajille ja opettajille: 5, osallistujia n.60  

• Versoverkko Etelä – Savoon - hankkeen koulutukset(2013): 10, osallistujia yhteensä 170  

LIITE 9 

Suomen Uniman jäsenkyselyn tulokset 

SUOMEN UNIMAN JÄSENKYSELY 2013  

Kyselyn tulokset veti yhteen ja analysoi Leila Peltonen 

Poimintoja ja yhteenvetoa 

Suomen Uniman 195 jäsenelle lähetettiin keväällä 2013 jäsenkysely, johon tuli 40 vastausta koko 

kentältä (ammattilaiset, harrastajat, yhteisöt ja muut toimijat).  Vastausprosentti jäsenkyselyyn oli 

20 %  eli hyvin alhainen, joten tulokset ja johtopäätökset ovat vain suuntaa-antavia. Tästä 

huolimatta vastaukset antavat kuvaa maamme nukketeatterialan nykytilanteesta.  

Vastanneita oli yhteensä 40, joista 

Harrastajia (11) 25,25 % 

Harrastajaryhmät 8      

Muut/harrastajat 3 (nt.alan koulutusta ja kokemusta, käyttävät nukketeatteria työssään mm. opettajina) 
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Ammattilaisia (29) 74,25% 

            Sooloteatterit 5 (monitoimijoita, taiteellisen työn lisäksi myös koulutusta, soveltavaa, tuottajan työtä) 

Teatterit/ryhmät     15   *(sis 6 ryhmän vastaukset, joissa yhteensä 15 jäsenen tiedot)     

   Muut ammattilaiset  9   (monitoimijoita - soveltavaa nukketeatteria, koulutusta, taiteellista työtä) 
   

             

Ikäjakauma            harrastajat  ammattilaiset    

30-39      30 %              12       yht. 10 

40-49      25 %                             10       yht. 10 

50-59             20 %        3  5       yht.   8 

60-69      25%        5  5       yht. 10  

ei ilmoittanut ikäänsä         2          yht.  2  

Alalla toimii tällä hetkellä kolme sukupolvea, mutta sukupolvenvaihdos on selvästi käynnissä. 

Suurin ryhmä kyselyyn vastanneista aktiivisista tekijöistä koostuu kolmi- ja nelikymppisistä 

ammattitaiteilijoista (22 eli 55% vastanneista). Uudesta sukupolvesta on suurin osa Turun 

taideakatemian AMK tutkinnon ja Agricola-opiston nukketeatterin ammatillisen näyttötutkinnon 

suorittaneita.  

Koulutustaustasta vastattiin seuraavasti kyselyyn: 

Koulutus     harrastajat    ammattilaiset 

Korkeakoulututkinto  

Ylempi 
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Nukketeatteri/teatteriala    8 

Muu     6 

Alempi (kandidaatti tai amk)      

Nukketeatteri AMK    13 

Muu ala       6 

Opisto 

Näyttötutkinto(Agricola)    4 
   

Muu taideala     2 

Muu koulutus     1 

Lisäksi kurssimuotoisista koulutuksista maininta lähes kaikilla vastaajilla 

Vastauksista voidaan todeta, että sekä ammatti- että harrastajatoimijat ovat saaneet merkittävän 

paljon koulutusta ja ovat motivoituneita ja aktiivisia hankkimaan myös jatkokoulutusta. Luetteloon 

on otettu vain yksi tutkinto /vastaaja. Suurimmalla osalla, 35 henkilöllä eli vastaajista 81,5 % ´lla on 

korkeakoulutasoinen tutkinto.  Monella on lisäksi toinen korkeakoulu- tai opistotasoinen tutkinto 

taide- tai kasvatusalalta, parilla myös yhteiskuntatieteissä.  Alan toimijoilla on hyvin paljon laaja-

alaista osaamista, mikä näkyy taiteellisen työn rinnalla myös soveltavan nukketeatterin 

yhteisöllisissä ja pedagogisissa projekteissa. Suurimmalla osalla vastaajista on käynyt lisäksi 

laajoja, jopa lukuisten opintoviikkojen mittaisia teatteri- tai nukketeatterialan kursseja. Tuloksessa 

näkyy Turun taideakatemian suuri merkitys ammatillisen nukketeatterin kentällä. Vastauksista 

voidaan todeta, että sekä ammatti- että harrastajatoimijat ovat saaneet merkittävän paljon koulutusta 

ja ovat motivoituneita ja aktiivisia hankkimaan myös jatkokoulutusta. Luetteloon on otettu vain yksi 

tutkinto /vastaaja. Suurimmalla osalla, 35 henkilöllä eli vastaajista 81,5 % ´lla on 
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korkeakoulutasoinen tutkinto.  Monella on lisäksi toinen korkeakoulu- tai opistotasoinen tutkinto 

taide- tai kasvatusalalta, parilla myös yhteiskuntatieteissä.  Alan toimijoilla on hyvin paljon laaja-

alaista osaamista, mikä näkyy taiteellisen työn rinnalla myös soveltavan nukketeatterin 

yhteisöllisissä ja pedagogisissa projekteissa. Suurimmalla osalla vastaajista on käynyt lisäksi 

laajoja, jopa lukuisten opintoviikkojen mittaisia teatteri- tai nukketeatterialan kursseja. Tuloksessa 

näkyy Turun taideakatemian suuri merkitys ammatillisen nukketeatterin kentällä. 

Kiinnostus alan tutkimusta kohtaan on myös nousussa: esimerkkinä väitöskirjatutkija Katriina 

Andrianov, jonka väitöstyö valmistuu vuonna 2014.   

Alueellinen jakautuminen, monipuolisuus ja pitkäjänteisyys 

Suomen nukketeatteritekijöiden toiminta ulottuu laajalle koko maahan.  Määrällisesti eniten 

tekijöitä on Turussa ja Helsingin seudulla, mutta alueellinen jakautuma kautta Suomen on kuitenkin 

hyvin tasapainoinen. Vastaajista erityisasemassa on nukketeatterikeskus Poiju, jonka toimipaikka on 

Helsingissä, mutta joka kokoaa sateenvarjonsa alle ammattilaisia ja ammattiryhmiä koko maasta.  

Ammattimaisten kiertävien sooloteatterien työ on laajaa: sooloesiintyjiä toimii Pohjois-Suomessa 

(Rovaniemi, Oulu), Keski- ja Itä Suomessa (Pieksämäki, Jyväskylä) Länsi-Suomessa (Turku, Pori) 

ja Etelä-Suomessa (Helsingin seutu). Sooloteattereiden merkitys on alueellisessa taide- ja 

kulttuuritarjonnassa merkittävä. Nämä pienet teatterit tulevat joustavasti yleisönsä luo myös sinne 

mihin muu teatteritarjonta ei ulotu.   

Vastausten perusteella voi todeta, että toiminta on tavoitteellista ja pitkäjänteistä sekä harrastaja- 

että ammattilaiskentällä. Kyselyyn vastanneista kolmesta harrastajaryhmästä tamperelainen 

Nirunaru on toiminut peräti 40 vuotta, kangasalalainen Hupilainen ja joensuulainen Satuteatteri 
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Punahilkka yli 30 vuotta. Ne ovat olleet ammattiteattereiden rinnalla nukketeatterin peruspilareita 

omilla alueillaan. Nuoremman sukupolven ammattitekijöistäkin monen ura on jo kestänyt yli 10 

vuotta, vanhempien yli 20 vuotta. 

Niin kyselyyn vastanneet ammattiteatterit, -soolot ja muut tekijät kuin harrastajateatteritkin ovat 

alan aktiivisia innovaattoreita ja organisaattoreita. Ne ovat vakiinnuttaneet Suomeen mm. useita 

kansallisia ja kansainvälisiä nukketeatterifestivaaleja, joiden tarjonta on alueellisesti kattava. 

Kansainvälisyys 

Kysely vahvistaa entisestään tietoa siitä, että suomalaiset nukketeatterin tekijät kaikissa ikäluokissa 

ovat erittäin kansainvälisesti orientoituneita. Vastausten perusteella he ovat työskennelleet yksin ja 

ryhmissä Euroopassa (mm. Pohjoismaat, Baltian maat, Venäjä, Italia, Ranska, Tsekin tasavalta, Iso-

Britannia, Itävalta), Aasiassa (mm. Japani, Kiina, Taiwan, Thaimaa, Intia), Afrikassa (mm. Sambia, 

Zimbabwe, Benin), Australiassa ja Pohjois-Amerikassa (USA ja Kanada) ja Etelä-Amerikassa (mm. 

Brasilia ja Peru). Suomalaiset tekijät ovat rohkeasti verkostoituneet ja olleet mm. Barentsin ja 

Itämeren maiden nukketeatteriverkostojen sekä Nordic Puppet Ambassadors -pohjoismaisen 

taiteilijayhteistyön aloitteentekijöinä ja organisaattoreina. Verkostoista on luontevasti kehittynyt 

pysyvää toimintaa, joiden näkyviä muotoja ovat mm. yhteistyöproduktiot ja kansainväliset 

festivaalit. 

Parannusehdotuksia, toivomuksia UNIMAlle 

 Koulutusta! 

*Nykyisen ammatillisen koulutuksen (Turun taideakatemia ja Agricola-opisto) turvaaminen ja 

kehittäminen. Opetuksen tasoa ei saa laskea esim. ryhmäkokoja suurentamalla. 

*Tiiviitä jatkokoulutusjaksoja ammattilaisille 

* Entistä enemmän nukketeatteria taiteen perusopetukseen. (Tuo myös työpaikkoja alan 
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ammattilaisille).   

*Ammatilliseen opettajakoulutukseen pidempiä ja monipuolisempia nukketeatterin opintojaksoja. 

*Syventävää koulutusta erityisaiheista (nukenrakennus, dramaturgia, musiikki jne.) 

*Tavoitteellinen, portaittain etenevä lyhytkurssien kokonaisuus oppimateriaaleineen 

kansalaisopistojen, kesäyliopistojen yms. oppilaitosten käyttöön. 

*Alan kursseja eri puolille Suomea, ei vain pääkaupunkiseudulle tai Turkuun. Myös harrastajille 

suunnattua säännöllisempää koulutusta. 

*Nukketeatteri Teatterikorkeakoulun opetusohjelmaan; opetuskokonaisuuksia myös muihin 

taidekorkeakouluihin 

*Kansainvälisiä kouluttajia yhteistyössä TeaKin ja muiden oppilaitosten kanssa 

*Nukketeatteriin erikoistunutta täydennyskoulutusta teatterikriitikoille 

*Festivaaleille ulkomaisia kouluttavia ohjaajia analysoimaan nähtyjä esityksiä yhdessä esitysten 

tekijöiden kanssa.   

*Lisää hyviä ohjaajia – hyvä ohjaaja on samalla myös hyvä kouluttaja 

*Avautuminen ja verkostoituminen – hybridikoulutuksia, kansainvälisiä seminaareja. 

Näkyvyyttä! 

*Tutkimuksen merkityksen tunnustaminen! 

*Nukketeatteriin liittyviä aihevihjeitä korkeakoulujen opinnäytetöiden tekijöille ja jatko-

opiskelijoille 

*Säännölliset, visuaalisesti tehokkaat kausitiedotteet tiedotusvälineiden kulttuuritoimituksiin. 

Festivaalikalenteri medialle 

*Erikseen avustuksia festivaalien ja erityisprojektien kehittämiseen - nukketeatterin visuaalisen 
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ilmeen iskevyys ja korkea taso kaikessa viestinnässä. Sosiaalisen median käytön tehostaminen 

*Hieno Nukketeatteri-lehtemme näkyviin kirjastoihin, taideoppilaitoksiin ja kirjakauppojen 

kulttuurilehtien hyllyihin. Maamme nukketeatteritaiteilijoiden esittely lehdessä. 

*Draamateattereiden kanssa yhteistyötä; vaikuttamista ja vakuuttamista siitä, että teattereiden 

kannattaa käyttää ammattinukketeatteritaiteilijoita niissä produktioissa, joissa nukketeatteria 

Ammattilaisuudesta 

*”Alan tekijöiden pitää ymmärtää olevansa teatterin ammattilaisia, erityisenä osaamisalueenaan 

nukketeatteri. Miten tämä ikuinen nöyryys ja huono itsetunto saadaan karsittua pois?” 

”Ammattimaisen nukketeatteri profiilia nostettava: ero ammattimaisesti nukketeatteria tekevien ja 

harrastajien välillä selkeämmäksi, jotta palkkioiden määrittelyyn tulisi joku tolkku.” (siteerauksia 

vastauksista) 

Suomen Unimalle erityisterveisiä 

*Kotisivuille kooste kurssitarjonnasta 

*Jäsentapaamisia, eri-ikäisten jäsenten kohtaamisia 

*Tilastointi yhteneväiseksi, TINFOn tilastot tunnetuiksi 

* Kiitos yhä parantuvasta ajankohtaisesta tiedottamisesta. Kiitos Nukketeatteri-lehdestä. Ne ovat 

jäsenelle tärkeitä! 

LIITE 10 
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Ammatti- ja harrastajateattereiden osoitteita
AMMATTINUKKETEATTERIT SUOMESSA 2014  yhteystietoineen

Valtionosuutta nauttivat teatterit perustettu paikkakunta  

Teatteri Hevosenkenkä    1975  Espoo  www.hevosenkenka.fi  
Teatteri Mukamas   1979  Tampere www.teatterimukamas.com
Nukketeatteri Sampo    1977  Helsinki  www.nukketeatterisampo.fi
    
    
Valtion toiminta-avustusta saavat teatterit

Nukketeatteri Akseli Klonk   1998  Oulu   www.akseliklonk.fi
Mustan ja Valkoisen teatteri  2002  Imatra    www.blackandwhitetheatre.net
Nukketeatterikeskus Poiju (P)  2007  Helsinki  www.nukketeatterikeskus.fi

TehdasTeatteri    (2000) 2012-  Turku             www.tehdasteatteri.com                                          
(turkulaisen nukketeatterin näyttämö, saa osittain tähän toiminta-avustusta)  
    
    
Muut ammattinukketeatterit 
P = Nukketeatterikeskus Poijun jäsen, A= Aura of Puppetsin jäsen

BläkPox (P)     2007  Helsinki www.blakpox.net
Hotvasa     2012           Helsinki www.hotvasa.fi 
Hox Company (A)    2007  Turku    Facebook/HOXcompany
Hämeen Kuninkaallinen 
Nukketeatteri    2005  Hämeenlinna www.saunalahti.fi/~hanrais2/Nasty_Puppet 
 Kalteva Company (P)   2008  Helsinki www.kalteva.net
Kirahvikollektiivi    2012   Helsinki www.kirahvikollektiivi.com
Kollaasi Corp.    2014   Turku  www.tehdasteatteri.com
Kuuma Ankanpoikanen (A)  2006  Turku              www.kuumaankanpoikanen.com
Livsmedel    2014  Turku  www.auraofpuppets.com
Marionettiteatteri Bojan Barič (P) 2007  Kirkkonummi www.nukketeatterikeskus.fi
Maria Barič Company   2008  Helsinki www.mariabaric.com
Marina Motaleffs  Dockteater  1990  Helsinki marina.motaleff@elisanet.fi
Marionettiteatteri Mundo  1997  Turku               www.marionettiteatterimundo.com
Matkalaukkuteatteri   1989  Helsinki www.matkalaukkuteatteri.fi
Mervis Nordiska dockteater  1982  Espoo  mer.tammi@gmail.com
Nordic Puppet Ambassadors  2011  Turku-Tanska  www.nordicpuppet.com
Nukkehallitus (P)   2005  Helsinki www.elinalajunen.com
Nukketeatteri-Annos (P)  2006  Helsinki www.nukketeatteri-annos.com
Nukketeatteri Annan Nuket  2007  Vihteljärvi Iskontie 2, 38720 Vihteljärvi
Nukketeatteri Karelus   2006  Lappeenranta www.karelus.org
Nukketeatteri Karoliina   1996  Sipoo                Lakanvarsi 6, 01150 Söderkulla 
Nukketeatteri Katputli (P)  2004  Helsinki www.nukketeatteri.fi
Nukketeatteri Keminmaahinen  2000  Keminmaa       www..keminmaa.fi/keminmaahinen 
Nukketeatteri Luuviulu   2013  Turku  nukketeatteriluuviulu@gmail.com
Nukketeatteri Marrasmaakarit/Maakarit 2003  Vammala         www.nukketeatterimaakarit.com
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