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Asiantuntijalausuntoja pyydettiin seuraavilta nukketeatterialan toimijoilta:  

 

Ari Ahlholm ja Marja Susi (Turun taideakatemian nukketeatterikoulutus, Turku),  

Katriina 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, Helsinki),  

Leila Peltonen ja Johanna Salo (Lapin nukketeatteriyhdistys, Rovaniemi),  

Aapo Repo (Etelä-Savon nukketeatterin läänintaiteilija, Nukketeatteri Reaktori, Mikkeli),  

Hannu Räisä (Opetushallituksen valtakunnallisen teatteri-, tanssi- ja sirkusalan 

tutkintotoimikunnan asiantuntijajäsen, 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, Sixfingers Theatre, nukketeatteritaiteilija, Turku),  

Jyrki Tamminen (Pohjois-Karjalan taidetoimikunnan lastenkulttuurin ja monikulttuurisen 

taidetyön läänintaiteilija, Joensuu),  

TimoVäntsi (TehdasTeatteri, johtaja, Aura of Puppets, Turku), 

 

     yhteensä 17 kappaletta. 

 

 

 

 



ASIANTUNTIJALAUSUNTOJEN KYSYMYKSET:  

 

ARI AHLHOLM, Turun taideakatemia, nukketeatterin päätoiminen tuntiopettaja:  

- Taideakatemian nukketeatterikoulutus 2000-luvulla, sen merkitys ja tulokset 

- yhteistyöproduktiot Kaupunginteatterin ja muiden toimijoiden kanssa 

- koulutuksen työllistävyys ja kansainväliset ulottuvuudet 

- aikuis-, lisä- ja täydennyskoulutus 

 

KATI ANDRIANOV, näyttämöanimaation ohjaaja, opettaja ja tutkija, Akaa: 

- Suomen UNIMAn kv. tehtäviä 2000-luvulla 

- suomalaisen nukketeatterin näkyvyys maailmalla 

- alan tutkimus yliopistotasolla 

 

 

ROOSA HALME, nukketeatterin läänintaiteilija Satakunnassa, Pori:   

- Länsi-Suomen läänintaiteilijuus ja alueen nukketeatteritoiminta 

- PIP-Fest 

- TIP-Connectionin toiminta 2000-luvulla 

- TIP-Fest 

- soveltava nukketeatteri Suomessa 

 

JANNE KUUSTIE, teatterinjohtaja, ohjaaja, Nukketeatteri Akseli Klonk, Oulu: 

- Klonkin toiminta 1998-, 2000-luvulla työllistäjänä ja kouluttajana, 

- kansainväliset kontaktit (Barents, USA) 

- tilanne 2010-luvulla suhteessa kotikaupunkiin, valtioon yms. 

- Oulun läänin nukketeatteritoiminta 

 

RIKU LAAKKONEN, teatteri-ilmaisun ohjaaja, nukketeatteritaiteilija, Akaa: 

- nukketeatterikentän edunvalvonta, ammatillinen ja kulttuuripoliittinen 

- yhteistyö Taikalamppu-verkoston kanssa 

- Pirkanmaan nukketeatteritoiminta 

 

MARJA-LIISA LINTUNEN, Agricola-instituutti (nykyisin Seurakuntaopisto), tutkintovastaava, 

taideaineiden opettaja, Pieksämäki: 

- Pieksämäen nukketeatterikoulutus ja sen työllistävyys, näyttötutkinnot 

- jatko-, täydennys- ja aikuiskoulutustarpeita 

- harrastajanukketeatteritoiminta nykyään 
 

 



NUKKETEATTERIKESKUS POIJU, Helsinki: 

- vapaiden toimijoiden kenttä ja volyymi 

- jatko-, täydennys- ja aikuiskoulutustarpeita 

- Nukketeatterin aluekeskus Helsinkiin lyhyesti, sen työllistävyys ja kansainväliset näkymät 
 

SATU PAAVOLA, näyttelijä, ohjaaja, Helsinki:     

- Nukketeatterihautomon toiminta 2005 – 2008 

- Tekijä-hankkeen merkitys alalle 

- Teatterikorkeakoulu ja nukketeatterikoulutus 

- jatko-, täydennys- ja aikuiskoulutuksen tarpeita 

 

LEILA PELTONEN, nukketeatteritaiteilija, Helsinki ja JOHANNA SALO, nukketeatteritaiteilija: 

-  Lapin nukketeatteriyhdistys, Rovaniemi                                                                                            

-  pohjoisen alueen nukketeatteritoiminta ja Barents-verkosto 2000-luvulla,                                             

-  kansainvälisyys ja koulutus pohjoisessa 

 

AAPO REPO, lastenkulttuurin/nukketeatterin läänintaiteilija Etelä-Savossa, Mikkeli:  

- Etelä-Savon läänintaiteilijuus ja alueen nukketeatteritoiminta 

 

HANNU RÄISÄ, nukketeatteritaiteilija, Hämeenlinna:  

- Hämeen läänintaiteilijakausi ja alueen nukketeatteritoiminta 

- koulutus/näyttötutkinto ja Opetushallituksen asiantuntijuus  

 

MANSI STYCZ, Teatteri Mukamas, teatterinjohtaja, Tampere: 

- nukketeatterilinjalta valmistuneiden työllistäminen 

- nukketeatterineuvottelukunta 1999 – 2010 ja lastenteatteritoimikunta 

- ulkomainen toiminta ja suhteet 

- alan jatko-, täydennys- ja aikuiskoulutustarpeet 

- VOS-teattereiden erityisnäkökulma 

- Hämeen läänintaiteilijakausi ja alueen nukketeatteritoiminta 

- koulutus/näyttötutkinto ja Opetushallituksen asiantuntijuus  

 

OILI SADEOJA, nukketeatteritaiteilija, kouluttaja, Helsinki: 

- Adultan nukketeatterikoulutus 2001 - 2008 ja sen työllistävyys 

- harrastajat ja koulutus/ohjaus – nykytilanne ja tarpeet 
 



MAIJU TAINIO, Aura of Puppets, Sixgingers Theatre, nukketeatteritaiteilija, Turku: 

- nukketeattereiden ja laitosteattereiden yhteistyö 

- alan koulutuksen sato 

- jatko-, täydennys- ja aikuiskoulutus tarpeita uusille ammattilaisille 

 

JYRKI TAMMINEN, lastenkulttuurin ja monikulttuurisen taidetyön läänintaiteilija Pohjois-

Karjalassa, Joensuu: 

- Pohjois-Karjalan läänintaiteilijakausi ja alueen nukketeatteritoiminta 

- kansainvälisyyys 

- nukketeatteri kaupunginteattereissa (ohjannut useita Anne Välinoron kanssa) 

 

TIMO VÄNTSI, TehdasTeatteri, teatterinjohtaja, Turku: 

- Varsinais-Suomen läänintaiteilijakausi ja alueen nukketeatteritoiminta   

- TehdasTeatteri nukketeatterin näyttämönä 

- Puppet Studion toiminta 

- Aura of Puppets 

- Nukketeatteri-lehden kehittäminen 

 

 

 

     

   
 

 

 

Lausunnot ovat sukunimien mukaan aakkosjärjestyksessä, 

mahdollisimman alkuperäisissä muodoissaan 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ari Ahlholm, nukketeatterin päätoiminen tuntiopettaja, TIO 

TURUN TAIDEAKATEMIAN NUKKETEATTERIKOULUTUS   

  

Nukketeatterin suuntautumisvaihtoehto perustettiin vuonna 1999 osaksi Turun ammattikorkeakoulua, 

Taideakatemian esittävän taiteen koulutusohjelmaa. Koulutusohjelmassa toimi neljä 

suuntautumisvaihtoehtoa: teatteri, tanssi, sirkus ja nukketeatteri. Vuonna 2010 teatterin ja nukketeatterin 

suuntautumisvaihtoehdot yhdistettiin yhdeksi suuntautumisvaihtoehdoksi. Vuonna 2014 koulutusohjelmassa 

tulee olemaan uuden tutkintosäännön mukaisesti vain kaksi tutkintovastuuta: tanssinopettajan ja teatteri-

ilmaisuohjaajan tutkintovastuut, joista teatteri-ilmaisun tutkintovastuu sisältää sekä teatterin, nukketeatterin ja 

sirkuksen opetusalat. Kyseisenä vuonna muuttuu myös haku- ja sisäänottokäytäntö: koulutusohjelmaan 

kokonaisuudessaan otetaan sisään yhteishaun kautta vuosittain 32 opiskelijaa, jotka jakaantuvat kaikkien 

opetusalojen kesken. Opintojen kokonaiskesto kyseisissä tutkintovastuissa on 4 vuotta. 

Nukketeatterin opetussuunnitelma sisältää sekä ammattikorkeakoulun että taideakatemian yhteisiä opintoja: 

kieliopinnot, soveltavat taiteen menetelmät, menetelmä- ja kehittämisopinnot, työelämätietous ja yrittäjyys 

sekä ammatillisen kasvun opintoja. 240 opintopisteen kokonaisuudesta nämä ovat n. 31 opintopistettä. 

Joitakin opintojaksoja toteutetaan mahdollisuuksien mukaan yhdessä teatterin opiskelijoiden kanssa. 

Ammattiopintojen (n. 120 op) sisältönä ovat nukenrakennus, nukenkäsittely, projektiopinnot, oma ilmaisu, 

dramaturgia, työpajat, nukketeatterihistoria, audiovisuaalinen suunnittelu sekä visuaalisen teatterin ohjaus. 

Tutkintosäännön mukaisina suoritettavina kokonaisuuksina ovat myös: vapaasti valittavat opinnot (30 op), 

harjoittelu (30 op) ja opinnäytetyö (26 op). 

Iso osa opinnoista koostuu tehtävänantojen mukaisista yksilö-, pari- tai ryhmäprojekteista, joissa opiskelijat 

oman suuntautumisensa ja kiinnostuksensa mukaisesti toteuttavat eri ammatillisia tehtäviä ja tekniikoita. 

Neljän vuoden aikana projektit yleensä koostuvat soolotyöstä (I vuosi), parityöstä (I – II vuosi), ryhmätyöstä 

(III vuosi) ja ulkopuolisen ohjaajan toteuttamasta projektista (II-III vuosi). Näiden lisäksi opiskelija voi merkitä 

useitakin eri projekteja vapaasti valittaviin opintoihin tai osaksi harjoittelua. Opintojen loppuvaiheessa 

opiskelija toteuttaa taiteellisen (voi olla esityksen lisäksi työpaja, prosessi, nukkenäytteleminen, 

nukenrakennus, yhteistyöhanke etc,) ja kirjallisen opinnäytetyön.  

Opintojen aikana ei opiskelija vielä suuntaudu erillisille ammattialueille, mutta häntä rohkaistaan tekemään 

opintoihin liittyviä valintoja oman kiinnostuksena ja kunnianhimonsa mukaisesti. Varsinkin harjoittelun ja 

opinnäytetyön sisällöt määräytyvät opiskelijan oman suuntautumisen sekä taiteellisen teeman ja 

lähestymistavan kautta. 

Syksyllä 2013 aloittavat ensimmäiset aikuisopiskelijat teatteri-ilmaisun ohjaajan tutkinnon (AMK) 

suorittamisen. Jatkossa aloituspaikkoja aikuisopiskelijoille on vuosittain., 

Koulutuksessa ovat toimineet päätoimisina tuntiopettajina tai lehtoreina: Anna Ivanova- Brashinskaya (2001 -

,nukketeatterin lehtori), Marja Susi (2008 -  , nukketeatterin lehtori), Ari Ahlholm (1998 - , pt.tuntiopettaja). 

Vuosina 2011 - 2012 päätoimisena tuntiopettajana toimi Irene Baker, joka jatkaa nykyisin nukenkäsittelyn 

sivutoimisena tuntiopettajana. 

 

Sivutoimisina opettajina nukketeatterin suuntautumisvaihtoehdossa toimineita ovat mm.:  

Eric Bass, Anna Proszkowska, Michael Meschke, Elisabet Beijer, Marek Waszkiel, Arkadiusz Klucznic, 

Rebekka Fletcher, Margareta Niculescu, Fabrizzio Montecchi, Aleksander Borok, Sirppa Sivori-Asp, Marja 

Nykänen, KItta Sara, Leila Kaikkonen, Kristiina Hurmerinta, Rainer Kaunisto, Markku Laitinen, Annikki 



Luukela, Satu Tuittila, Marjaana Utriainen, Kai Lehikoinen, Mansi Stycz, Markku Tuulenkari, Minna 

Karesluoto, Jari Kauppinen, Umppa Niinivaara, Perttu Suominen, Arto Korhonen, Andrej Knyazkov,  Anne 

Türnpu, Bruno Leone, David Girondin-Moab, Davide Giovanzana, Eve Sova, Hannu Räisä, Ingo Normet, 

Paolo Duarte, Pentti Halonen, Rene Baker, Satu Rasila, Soile Mäkelä, Vahur Keller, Tatyana Prijatkina, 

Greta Bruggeman, Sylvie Osman, Alexander Leliavsky, Svetlana Ozerskaya, Fiikka Forsman, Bjarne 

Sandborg, Charlotte Wilde, Michael Vogel, Helena Alvarez, Henryk Jurkowski, Lone Niedergaard, Martin 

Bridle, Philippe Rodriguez-Jorda. Tito Lorefice, Viktor Antonov, AKHE-group, Continuo,  

 

Nukketeatterin suuntautumisvaihtoehdosta (AMK) valmistuneita tähän mennessä on 70 valmistunutta 

opiskelijaa. Näistä tällä hetkellä päätoimisesti ammatissa toimivia on noin 50. Heillä on joko oma toiminimi, 

ryhmä, johon kuuluvat tai he työskentelevät alan eri teattereissa tai harrastelijaryhmissä. 

Taideakatemiasta valmistuneiden nukketeatteriopiskelijoiden aloitteesta ja aktiivisen toiminnan johdosta on 

Turkuun syntynyt eri 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. 

Monet valmistuneista toimivat alan ammattiteattereissa, varsinkin Teatteri Mukamas Tampereella on ollut 

aktiivinen työllistäjä. Useat valmistuneet ovat Helsingissä toimivassa nukketeatterikeskus Poijussa aktiivisina 

toimijoina. 

Yhteistyöstä Turun kaupunginteatterin kanssa on muodostunut yksi osa koulutusta. Monet taiteelliset 

opinnäytetyöt ja muut tehtävänannot ovat saaneet esityspaikkansa Kaupunginteatterista, varsinkin sen 

Pikkolo-näyttämöllä.  

Turun kaupunki on suhtautunut hyvin myötämielisesti alan kehittämiseen ja sitoutunut eri tavoin tukemaan 

nukketeatterialan projekteja ja yhteistyömalleja. Vuoden 2011 kulttuuripääkaupunkitoiminta eri hankkeineen 

ja jatkorahoituksineen on tukenut nukketeatterialaa voimakkaasti.  Varsinkin Samppalinnan maauimalassa 

vuonna 2011 toteutettu Russian Engineering Group AKHEn ”Abduction of Europa” sekä 2013 Kakolan 

vankila-alueelle toteutettu tsekkiläisen Continuo-ryhmän esitys ”Citadelle” olivat tärkeitä 

kulttuuripääkaupungin tuottamia hankkeita. Huolimatta koulutukseen kanavoidun rahoituksen huomattavasta 

vähenemistä 2000-luvun aikana, ovat eri ulkopuolista rahoitusta saaneet hankkeet ja projektit 

mahdollistaneet varsinkin kansainvälisten vierailijoiden saamisen suuntautumisvaihtoehdon opettajiksi. 

Vuonna 2008 ilmitullut suuntautumisvaihtoehdon lakkautusuhka vaikutti osaltaan koulutuksen 

kehittämistyöhön sekä hakijoiden määrään heikentävästi. 

Kansainvälisesti Turun taideakatemian nukketeatterikoulutus on ainoa tällä maantieteellisellä alueella 

toimiva alan koulutus.  Lähimmät alan koulut toimivat Pietarin teatteriakatemian yhteydessä sekä Keski-

Euroopassa, mm. Puolassa, Saksassa ja Tsekissä. Koulun opettajien kansainväliset suhteet sekä 

opettajiston ja opiskelijoiden vaihto-ohjelmat mahdollistavat laaja-alaisen ja toimivan kansainvälisen 

yhteistyön, jota aktiivisesti pyritään jatkamaan ja ylläpitämään koulutuksen tason säilyttämiseksi ja 

kehittämiseksi.  

Euroopan eri kouluista tulee nukketeatterikoulutukseen vaihto-opiskelijoiksi 2- 4 opiskelijaa vuosittain. 

Varsinkin Portugal / Porto, Saksa / Berliini sekä Slovakia / Bratislava ovat olleet aktiivisesti mukana 

tapahtuneissa Erasmus-vaihdoissa. Tutkinto-opiskelijoita on suuntautumisvaihtoehdossa ollut Ranskasta, 

Norjasta, Liettuasta sekä Virosta. 

Vuonna 2014 tapahtuvat muutokset sekä sisäänotossa (jokavuotinen sisäänotto) ja koulutusohjelman 

opetussuunnitelmissa (yhteisten opintojen lisääminen) että Turun AMK:n hallinnollinen muutos osakeyhtiöksi 

tulevat vaikuttamaan Turun taideakatemian nukketeatterialan koulutukseen jatkossa. Opetussuunnitelmassa 

pyritään pitämään nukketeatterin vaatimat osaamisalueet vahvoina elementteinä osana anottavaa 

tutkintovastuuta. 



 

BIALYSTOKIN TEKSTI 2011: 

The department of Puppet Theatre of the Turku Arts Academy was founded in 1999.  Puppet theatre is one 

branch of the Performing Arts Faculty, which has four different specializations: theatre, puppetry, circus, and 

dance. An intake of puppetry students takes place every other year and the number of students is 12-16 in 

each year course. The study period is 4 years and the level of qualification attained is a bachelor's degree. 

The puppetry curriculum includes some studies that are common for the whole Arts Academy: languages, 

applied uses of art, method and development studies, entrepreneurship and professional development 

studies. Some study units are realized together with the theatre department. 

The puppetry department's own professional studies includes individual and group projects supervised by 

staff or invited directors and teachers.  The studies are predominantly project-based and students learn 

puppet theatre history, theory of puppet theatre, puppet construction,  puppet manipulation, directing for 

puppet theatre both as scheduled lessons and whilst working on practical projects. 

Students do not specialize in different fields of puppetry – every student takes part in every class and 

workshop and during the course of four years they will act as designer, constructor, performer and director. 

According to their talent and intentions they are entitled to specify their own ambitions and goals during 

the study process. 

During the last study year the students prepare their graduation works, which consists of a written essay 

and and the individual creation of a 30 minute performance.  Whilst making their artistic final work, every 

graduating student is strongly encouraged to develop their own artistic theme and approach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kati Andrianov FM  

Näyttämöanimaation ohjaaja, opettaja ja tutkija 

 

KANSAINVÄLISESTÄ TOIMINNASTA UNIMASSA: KONGRESSI, VÄLIKOKOUS, KOMISSIOT 

1. Suomen UNIMAn kansainväliset tehtävät viime vuosina (kuka, missä, mitä); edustajamme eri 

elimissä, heidän tehtävänsä ja tärkeimmät vaikutukset / tulokset Suomen kannalta 

 

Joka 4. vuosi järjestettävän maailmankongressin (World Congress) kesto on 5 päivää, joiden 

kuluessa käsitellään sääntömääräiset asiat yhdistyksen vuosikokouksen tapaan. 

Maailmankongressien välissä järjestetään välikokous (Council), joka seuraa toiminnan suuntaa ja 

valmistelee seuraavan kongressin päätöksiä. Mikäli jokin kongressin asialistalle kuuluva päätös 

halutaan tehdä jo aiemmin, välikokouksen yhteydessä voidaan järjestää tätä varten ylimääräinen 

kongressiosio (extraordinary congress), kuten tehtiin Dordrechtissa vuonna 2010.  

 

Suurten kokousten lisäksi kansainvälisen järjestön toimintaa strukturoi työskentely komissioissa, 

joiden puheenjohtajat ovat (joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta) hallituksen jäseniä.  

 

Olen toiminut yhtenä Suomen edustajana vuoden 2006 välikokouksesta lähtien, joten tietoni 

pohjautuvat vuosien 2006-2013 kokemuksiin. Kauteeni edustajana kuuluu vielä osallistuminen 

vuoden 2014 välikokoukseen Kuuban Matanzasissa. Suomen seuraavat edustajat kaudelle 2016-

2020 valitaan Suomen UNIMA ry:n vuosikokouksessa 2015. Heidän kauteensa sisältyvät vuoden 

2016 kongressi (San Sebastian, Espanja) ja sitä seuraava välikokous vuonna 2018. 

 

Aktiivinen osallistuminen kongressiin ja välikokoukseen on edustajien (councillors) päätehtävä. Yksi 

edustajista antaa kokoukselle suullisen raportin oman maansa kansallisen UNIMA-keskuksen 

toiminnasta.  Tämän lisäksi edustajien tulee osallistua myös Pohjoismaiden edustajien tapaamisiin, 

jotka järjestetään kongressien/välikokousten yhteydessä erikseen sovittavina aikoina. 

 

Jos edustaja on jonkun komission jäsen, hän osallistuu myös komissionsa kokouksiin sekä 

kongressien / välikokousten yhteydessä että muina erikseen sovittuina aikoina.  

 

Kongressi- tai välikokousmatkan jälkeen edustajat raportoivat kotimaan jäsenille päätöksistä. 

Raportin muoto vaihtelee; itse olen tehnyt Suomen UNIMA ry:n hallitukselle kirjallisen selvityksen 

toteutuneesta matkaohjelmasta kuluineen sekä kirjoittanut matkasta Nukketeatteri -lehteen. 



Viimeisimmän kongressin annista koostin lisäksi power point -esityksen Suomen UNIMA ry:n 

jäsentapaamiseen. (Liitteenä vuoden 2012 maailmankongressin matkaohjelma.) 

Alla kongressit, välikokoukset ja tutkimuskomission kokoukset, joihin olen osallistunut: 

 

 2006 Tolosa, Espanja (välikokous): edustajat Leila Peltonen, Mansi Stycz, Janne Kuustie, Kati 

Andrianov 

- Mansi Stycz oli kv. UNIMA:n hallituksen jäsen ja Eurooppa-komission puheenjohtaja kaudella 

2004-2008 

 

 2008 Perth, Australia (kongressi): edustajat Janne Kuustie, Kati Andrianov; läsnä myös sihteeri Kati-

Aurora Kuuskoski 

- Mansi Stycz naistenasiain komission jäseneksi kaudelle 2008-2012 

- Kati Andrianov tutkimuskomission jäseneksi kaudelle 2008-2012 

 

 2009 Tampere, Suomi (tutkimuskomission kokous). 

- Tutkimuskomission kokous pidettiin International Conference of Stage Animation – 

konferenssin yhteydessä. Päävastuulliset järjestäjät: UNIMA Research Commission / Kati 

Andrianov  ja Tampereen yliopisto/Tutkivan teatterityön keskus. 

 

 2010 Dordrecht, Alankomaat (välikokous): edustajat Anne Rautiainen, Hannu Räisä, Kati Andrianov; 

läsnä myös hallituksen jäsen Aapo Repo ja sihteeri Johanna Uusiranta. 

- suullinen raportti: Suomen UNIMA ry. ilmoitti kiinnostuksensa järjestää vuoden 2016 kongressi 

Oulussa 

- sihteeri ja edustajat toimittivat pääsihteerille Oulun kaupungin kulttuurijohtajan kirjeen 

- tutkimuskomission kaksi kokousta 

 

 2011 Storrs, Connecticut, USA (tutkimuskomission kokous). 

- Tutkimuskomission kokous pidettiin Puppetry and Postdramatic Performance – An International 

Conference on Performing Objects in the 21st Century -konferenssin yhteydessä. 

Päävastuullinen järjestäjä: University of Connecticut. 

 

 2012 Chengdu, Kiina (kongressi): edustajat Kati-Aurora Kuuskoski, Kati Andrianov 

- suullinen raportti: Suomen UNIMA ry ilmoitti vetäytyvänsä vuoden 2016 kongressijärjestäjän 

kilpailusta (raportin suomennos liitteenä) 



- Kati-Aurora Kuuskoski oli ehdolla kv. UNIMA:n hallitukseen 

- Kati Andrianov tutkimuskomission jäseneksi kaudelle 2012-2016 

 

 2013 Kosice, Slovakia (tutkimuskomission kokous). 

- tutkimuskomission kolme kokousta pidettiin kansainvälisen Metamorphoses 1 -konferenssin 

yhteydessä. Päävastuulliset järjestäjät: UNIMA Research Commission / Ida Hledikova & 

Kosice Puppet Theatre  

Seuraavat tutkimuskomission kokoukset, joihin minulla on tarkoitus osallistua: 

 2014 Matanzas, Kuuba (välikokouksen yhteydessä) 

 2014 Tampere, Suomi (Tampere-2: International Event for Research of Stage Animation -

konferenssin yhteydessä. Päävastuulliset järjestäjät: UNIMA Research Commission / Kati Andrianov 

ja Tampereen yliopisto / Tutkivan teatterityön keskus.) 

 

 

2. Suomalaisen nukketeatterin näkyvyys maailmalla 

 

Kysymys herättää minussa mietteitä: 

- Miten ’suomalainen nukketeatteri’ määritellään, eli mikä tekee nukketeatterista nimenomaan 

suomalaista? Entä ’nukketeatteri’, tarkoitetaanko tällä esityksiä? Myös soveltavan 

nukketeatterin kontekstissa tehtyjä? 

- Miten näkyvyys maailmalla näkyy meille, miten voitaisiin kartoittaa? 

 

’Suomalaisen nukketeatterin’ käsitettä on jonkin verran pohdittu Suomalainen nukketeatteri 

maailmankartalla -seminaarissa Helsingissä 18.3.2011 (järjestäjät Suomen UNIMA ry. yhdessä 

Nukketeatterikeskus Poijun kanssa). Kuulun itse niihin, jotka kysyvät ja hieman problematisoivatkin 

käsitteen kantamaa sisältöä perustein, joita avasin ko. seminaarissa. Muut puhujat olivat Ishmael 

Falke, Rene Baker ja Jukka Hytti. Seminaarin moderoi Satu Paavola. 

 

Suomessa toimivia nukketeattereita tunnetaan / muistetaan kansainvälisen UNIMA:n pitkäaikaisten 

aktiivien keskuudessa vielä hyvin, mutta päivitystä varmasti tarvittaisiin.  Turun AMK:n 

nukketeatterikoulutus on hyvin tiedossa, ja opiskelijoiden töitä on viety nähtäväksi jonkun verran 

ainakin Bialystokiin (Puola). Yksittäisten esitysten vierailuista (näkyvyydestä) ulkomailla en ole 

tehnyt kartoitusta. 

 



3. Näkemyksiä, ehdotuksia kv. toiminnan kehittämiseksi 

 

Kansainvälistä toimintaa voi tapahtua ja edistää myös täällä kotona. Ehdotan, että Suomen UNIMA 

ry. yrittää saada vuoden 2018 välikokouksen tai 2020 kongressin Suomeen. Perusteluni ovat nämä: 

- Suomi oli erittäin suosittu vuoden 2016 kongressijärjestäjä-kandidaatti, ja kisasta 

vetäytymisemme sai paljon pahoitteluja useiden maiden edustajilta tyyliin: ”Next time!” 

- Edustajistoon kuuluu suurten (ja pienten) nukketeatterifestivaalien taiteellisia johtajia, jotka 

etsivät kiinnostavia esityksiä. Välikokouksen/kongressin yhteydessä järjestettävä festivaali 

tarjoaisi ryhmillemme ja teattereillemme erittäin hyvän mahdollisuuden saada 

esiintymiskutsuja maailman joka kolkkaan. 

- Välikokouksen/kongressin yhteydessä kokoontuvat yleensä myös komissiot, joiden toimintaan 

voisi olla matalampi kynnys päästä mukaan, jos pääsee esittäytymään suoraan kiinnostavan 

komission puheenjohtajalle tai menee näytille komission kokoukseen. 

- Välikokouksen/kongressin kainaloon voitaisiin järjestää oheistapahtuma, esim. Australian 

Perthissä se oli Professional Development -niminen monipäiväinen paneeli ja Kiinan 

Chengdussa tutkijaseminaari. Näen tärkeäksi taiteenalan kehityksen kannalta, että Suomessa 

tultaisiin tietoisiksi nukketeatteritutkimuksesta ja päästäisiin paremmin hyödyntämään alalla 

vallitsevaa kansainvälistä nykykeskustelua. Siksi ehdottaisin tutkimus-orientoitunutta 

oheisohjelmaa (’tutkimus’ laaja-alaisesti ymmärrettynä).  

Välikokouksen/kongressin yhteydessä järjestettävän festivaalin (ja oheistapahtumankin) 

suunnitteluryhmään voisi pyytää konsulttiavuksi TINFO:n kansainvälisten asioiden päällikköä Jukka Hyttiä. 

Toki ryhmiä voi kannustaa hakeutumaan ulkomaisille festivaaleille ilman kongressiakin. UNIMA:n 

festivaalikomissio on julkaissut päivitetyn listan yli 460 festivaalista 60 maassa. Lista löytyy osoitteesta: 

www.unima.org/uni144_Repertory2012.pdf. 

 

TUTKIMUKSESTA 

1. Akateeminen nukketeatteritutkimus tällä hetkellä Suomessa 

  

Akateemiseksi tutkimukseksi lasketaan väitöskirja sekä tohtoroitumisen jälkeinen yliopistotasoinen 

tutkimus. Näin ollen esimerkiksi kandidaatin ja maisterin opinnäytteet jäävät varsinaisen 

akateemisen tutkimuksen ulkopuolelle. (Lisensiaatin opinnäytteen tekemistä ei enää suositella 

johtuen pyrkimyksestä noudattaa kansainvälistä käytäntöä väitellä suoraan maisteritutkinnon 



jälkeen.)  Niiden tarkoituksenahan onkin opetella lähinnä lähteiden käyttöä, ei niinkään uuden 

tiedon tuottamista (poikkeuksena laudatur-arvosanan saavat pro gradut).  

 

Tietojeni mukaan tällä hetkellä nukketeatteriin liittyvää väitöstutkimusta tekevät Eero Siren 

(suomalainen nukketeatteri 1970-80-luvuilla, Teak) ja minä (esineen elollistuminen, Tampereen 

yliopisto). Turun ammattikorkeakoulussa toimii opettajana Anna Ivanova-Brashinskaja, joka on 

väitellyt taidekritiikin ja -historian alalta (Pietarin teatteritaiteen akatemia 1996). 

 

Väitöstutkimusta saattaa vaikeuttaa pätevien substanssiohjaajien puuttuminen 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 suoritetun, ja koska tutkinnon rakenne poikkeaa 

tieteellisestä siihen valmistettavine esityksineen, pätevän sisältöohjaajan löytäminen Suomesta 

(tarkastajista ja vastaväittäjistä puhumattakaan) voi olla vaikeaa.  

 

’Nukketeatteritutkimus’ ymmärrettynä kaiken nukketeatteriin jollain lailla liittyvän tutkimiseksi 

avaisi varmasti mahdollisuuksia muidenkin oppiaineiden kuin teatteritieteen tai -taiteen suuntaan. 

Tilanne on kuitenkin yhä se, että jo ’marionetti’-sanan liittäminen oikeaan tarkoitteeseensa tuottaa 

vaikeuksia jopa Kleistin Marionettiteatterista -tekstin hyvin tunteville suomalaisille akateemikoille.  

 

2. Tutkimustoiminta ja sen kehittäminen Suomen UNIMAssa 

 

Tutkimustoiminnan (jos nyt puhutaan tiukasti akateemisesta tutkimuksesta) edistämistä voisi olla 

esimerkiksi UNIMA-kongressin yhteydessä järjestettävä oheisohjelma, jota yllä jo ehdotinkin – 

edellyttäen että kongressi (tai välikokous) saataisiin Suomeen. 

 



Törmään jatkuvasti (sekä nukketeatteria tuntemattomien että sitä tekevien) esittämiin 

negatiivissävyisiin asenteisiin tutkimista kohtaan. Tämä johtuu paljolti varmaan tiedon puutteesta; 

usein esimerkiksi luullaan, että tutkimus on joko tilastotiedettä tai taiteilijoiden haastattelemista. Ei 

tiedetä, minkälaisia tutkimusaiheita voi olla olemassa, miten niistä saadaan tietoa ja mitä tuolle 

tiedolle sitten tapahtuu – ja miten sitä kenties voisi soveltaa käytäntöön. ’Tutkimus’ ehkä 

mielletään kuivaksi tieteeksi, ketään hyödyttämättömäksi toiminnaksi, jonka tekijät ovat jotenkin 

irtautuneet kauas taidelajista itsestään. Näinkin voi joskus olla, mutta ehkä tutkimuksen tekemisen 

lähtökohtia ja tapoja avaava yleistajuinen luento tai paneelikeskustelu voisi tuoda ko. toimintaa sitä 

tuntemattomien ulottuville? Jokuhan voisi vaikka itsekin innostua tutkimaan, kun tarjolla olisi 

tietoa tutkimisen eri tavoista, paikoista ja mahdollisista ohjaajista. 

 

 

 

LIITTEET: 

- Matkaohjelma Chengdu 

- Suullinen raportti Chengdu (suomennos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LIITE: Kati Andrianov / 21st UNIMA Congress in Chengdu 2012 / Ohjelma 

 

TOTEUTUNUT MATKAOHJELMA 

Pe 25.5. Auto Viiala-Valkeakoski-Viiala, bussi Valkeakoski – Hki-Vantaan lentoasema, lento Hki – 

Amsterdam – Chengdu     

La 26.5. Saapuminen Chengduun klo 12.20, majoittuminen, rekisteröityminen kongressiin, 

kongressimateriaaliin perehtyminen     

Su 27.5. Festivaalin avajaiset klo 10.00 – (koko päivä) + Chengdun kaupungin vastaanotto 18.30-20.00 

Ma 28.5. Valmistautuminen kongressiin + tutkimuskomissio 

Ti  29.5. Maailmankongressi + tutkimusseminaari 

Ke 30.5. Maailmankongressi: Suomen suullinen raportti 

To 31.5. Maailmankongressi  

Pe 1.6. Maailmankongressi + Pohjoismaiden kokous  

La 2.6. Maailmankongressi  

Su 3.6. City sightseeing klo 8.30-18.00 + festivaalin päättäjäiset klo 20.00-21.30 

Ma 4.6.  Lento Chengdu – Amsterdam – Hki (perillä klo 23.55), bussi Hki-Vantaan lentoasema – 

Valkeakoski, taksi Valkeakoski – Viiala     

      

 

       

 

 

 

 



LIITE: Kati Andrianov /Uniman 21. Maailmankongressi Kiinan Chengdussa 2012 / Suullinen raportti 

 

SUOMEN SUULLINEN RAPORTTI 

(Käännös englannin kielestä.) 

Vuosikokouksessaan 2011 Suomen UNIMA perusti työryhmän edistämään ehdokkuuttamme vuoden 2016 

kongressijärjestäjäksi. Toinen edustajamme Kati-Aurora Kuuskoski kuului tuohon työryhmään ja vastaa 

mielellään tarkempiin tiedusteluihin.  

Tämän vuoden alussa työryhmä kohtasi vaikeuksia jatkaa neuvotteluja Oulun kaupungin kanssa. Selvisi, 

ettei kaupunki kykenisi täyttämään kansallisen keskuksemme siltä odottamaa sitoutumista. Tilanteen 

muutos johtui sekä kuntaliitoksesta että kaupungin sisäisistä organisaatiomuutoksista.  Kaupungin 

edustajat olivat kiinnostuneita kongressin järjestämisestä periaatteellisella tasolla, mutta perääntyivät 

rahoitussopimuksen allekirjoittamisen lähetessä (viittaan tässä kaupungin kulttuurihallintoon). Heidän 

näkemyksensä oli, että meidän olisi pitänyt kutsua mukaan kolmas järjestäjä- ja rahoittajaosapuoli. 

Neuvottelujen jatkaminen ilman tuota kolmatta osapuolta ei ollut mahdollista. 

Oulun kaupungin taholta tehtiin ehdotuksia yhteistyökumppaniksi, mutta Suomen UNIMA ei voinut 

hyväksyä annettuja ehtoja, koska päätösvalta olisi siirtynyt muihin käsiin, ja koska Nukketeatteri Akseli 

Klonkin johtaja Janne Kuustie ei myöskään hyväksynyt ehdotettuja tahoja. Jannen ollessa 

festivaaliorganisaation avainhenkilö hänen mielipidettään haluttiin kunnioittaa.  

Näiden olosuhteiden vallitessa ehdokkuudestamme keskusteltiin vuosikokouksessa 17.3.2012. UNIMA:n 

sääntöjen mukaan kansallinen keskus on vastuussa sellaisten taloudellisten resurssien turvaamisesta, jotka 

ovat välttämättömät kongressin kunnolliselle toteutumiselle. Halusimme ottaa tämän vastuun vakavasti, ja 

niinpä Suomen UNIMA:n päätös oli luopua ehdokkuudesta. Olemme erittäin pahoillamme, että prosessi 

kääntyi tähän ei-toivottuun suuntaan, ja toivomme saavamme vielä uuden tilaisuuden joskus 

tulevaisuudessa. Mutta iloitsemme kahden muun ehdokkaan puolesta kummankin ollessa erinomainen 

vaihtoehto seuraavan kongressin pitopaikaksi.  

 

 

 

 



Roosa Halme 

Nukketeatteritaiteen tilanne Satakunnassa  (10.9.2013)  

 

Nukketeatteritaiteilija läänintaiteilijana 

Taiteen edistämiskeskuksen Porin toimipisteen nukketeatterin läänintaiteilija Roosa Halmeen (I kausi 

15.8.2012 - 15.8.2015) tehtävänä on edistää nukketeatteritaidetta Satakunnan alueella. Työn pääpaino on 

erilaisten hankkeiden suunnittelussa ja toteuttamisessa, kuten esimerkiksi uuden nukketeatterioopperan 

työstämisessä ja nukketeatterin terapeuttisten mahdollisuuksien kehittämisessä. Halme konsultoi 

nukketeatteritaiteeseen liittyvissä asioissa ja järjestää paikallisten toimijoiden kanssa yhteistyössä mm. 

monimuotoista Nukketeatterijuhla PIP-Festiä (Pori International Puppetry Festival), yhteisöllisiä 

jättinukketyöpajoja ja –kulkueita, Varjolaboratorio –varjoteatterityöpajoja, tuottajabrunsseja, Pop Up –

apurahapäiviä, sekä vetää aikuisten nukketeatterikurssia. Läänintaiteilijana Halme toimii myös turkulaisen 

Nukketeatterijuhla TIP-Festin taiteellisessa työryhmässä sekä Aura of Puppets -yhteisön johtoryhmässä.  

Ammattimaisen nukketeatteritaiteen edistämisen haasteena on Satakunnassa nukketeatterin 

ammattilaisten puute alueella: Satakunnassa ei toimi lainkaan varsinaisia ammattinukketeatteritaiteilijoita, 

jotka tekisivät nukketeatteria työkseen. Mutta onneksi innokkaita nukketeatterin harrastajia on useita ja 

verkostojen luominen positiivisen kulttuuri- ja yhteistyöasenteen vuoksi kannustavaa. Läänintaiteilijana 

Halmeen tavoitteena onkin erilaisten kurssien ja koulutusten sekä laadukkaiden esitysten ja 

teatterinukkenäyttelyiden avulla tuoda maakuntaan lisää tietämystä ja osaamista nukketeatterin alueelle. 

PIP-Fest järjestää myös vuosittain nukketeatterimatkoja maakunnan ulkopuolelle. 

Tulevaisuuden suunnitelmissa on mm. nykynukketeatterin vieminen kirjastoauton matkassa ympäri 

Satakuntaa sekä ensimmäisten harrastajanukketeatteripäivien järjestäminen yhteistyössä Suomen Uniman 

ja Nukkero ry:n kanssa. Vuonna 2014 konkreettisesti käynnistyvä Nukketeatteriooppera -hanke (Puppet 

Opera Project) sisältää mestarikurssin nukketeatteritaiteilijoille, säveltäjille ja muusikoille, avoimia 

seminaareja sekä varsinaisen uuden nukketeatteriooppera valmistuksen yhteistyössä mm. Pori Sinfonietan 

ja Porin oopperan kanssa. Nukketeatteri terapian maailmassa – hanke käynnistyi jo 2012 ja sen puitteissa 

on järjestetty Palikkateatterin hyvinvointihanke sekä soveltavaa nukketeatteria ja sen terapeuttisia 

mahdollisuuksia käsittelevä koulutus Rovaniemellä ja Tampereella lastenkulttuurikeskus PiiPoossa 2013 

yhteistyössä taide- ja nukketeatteriterapeutti Matthew Bernierin (USA) kanssa.  

 
Läänintaiteilijan vetämissä hankkeissa kävi 15.8.-31.12.2012 väkeä yhteensä 1489. 

 

Nukketeattereita/-esityksiä Satakunnassa 

Marionettiteatteri Vanha Kaappi (ei ole enää toiminnassa) 

Marionettiteatteri Vanhan Kaapin vetäjät, musiikkipedagogi ja satukirjailija Londaridze-Hakala ja 

kuvataiteen maisteri Marika Dolidze, kuuluvat Porin pieneen georgialaisvähemmistöön. Viimeksi vuonna 

2003 teatteri toteutti näytelmän Pikku Prinssi. 



Nukkero ry 

Nukkero ry on satakuntalainen nukketeatterikulttuurin puolesta toimiva yhdistys. Yhdistyksen jäseniä on 

ollut mukana järjestämässä Kankaanpäässä Nukkero – tapahtumaa vuosina 2007 ja 2008. Vuonna 2009 

yhdistys puolestaan vastasi Nukkero - nukketeatterin ja esittävän taiteen festivaalin koordinoinnista. 

Festivaalin tuottamisesta vastasi Nukkero ry:n hallituksen ohella Nukkeron palkkaama tuottaja Annukka 

Tuppurainen. Tällöin festivaalin näkyvyyttä pyrittiin lisäämään tuottamalla esityksiä ja työpajoja myös 

Kankaanpään ulkopuolelle. Tämä kolmas Nukkero –tapahtuma, nukketeatterin ja esittävän taiteen festivaali 

järjestettiin 29.9.-3.10.2009 Kankaanpäässä ja oli pienelle yhdistykselle suuri voimainponnistus. Tällöin 

tapahtuma muunsi konseptiaan nukke- ja katuteatterista nukketeatterin ja esittävän taiteen festivaaliksi. 

Festivaalin tarkoituksena oli tarjota kaiken ikäisille ihmisille mahdollisuus kulttuurikokemusten saamiseen ja 

laadukkaan ohjelman nauttimiseen. Festivaalin ohjelmistossa oli niin perinteistä marionettinukketeatteria 

kuin kokeilevaa esineteatteriakin. Ohjelmisto rakentui kahden ammattiteatterin sekä kolmen 

satakuntalaisen toimijan esitysten ympärille. Tapahtuman aikana nähtiin kahdeksan eri näytelmää, joista 

järjestettiin yhteensä 22 esitystä. Lisäksi järjestettiin kolme työpajaa. Festivaalin onnistumisen 

mahdollistivat yhteistyö Satakunnan taidetoimikunnan, Porin lastenkulttuurikeskus - Satakunnan 

lastenkulttuuriverkoston, Kankaanpään kaupungin, Kankaanpään kaupunginkirjaston, Kankaanpään opiston 

ja Kankaanpään seurakunnan kanssa. Tapahtumaa tukivat Satakunnan kulttuurirahasto, Kankaanpään 

Seutu ja Samk/kuvataide.  

Vuosi 2011 oli yhdistyksessä muutoksien aikaa: Yhdistyksen kotipaikka muuttui Kankaanpäästä Porin 

Noormarkkuun. Nukketeatteritapahtuma Nukkero sai lisäpotkua kun Porin lastenkulttuurikeskus – 

Satakunnan lastenkulttuuriverkostossa työskennellyt nukketeatteritaiteilija Roosa Halme toi ajatuksen 

yhteistyöstä. Nukkero ry:n ja turkulaisen TIP-Connectionin yhteistyönä Satakuntaan perustettiin uusi 

Kansainvälinen nukketeatterijuhla PIP-Fest  (Pori International Puppetry Festival ), joka osin jatkaa ja pyrkii 

kehittämään Nukketeatteritapahtuma Nukkeron ja nukketeatterijuhla TIP-Festin (Turku International 

Puppetry Festival, järjestetty vuodesta 2010) ideaa. 

 

Vuodesta 2011 Nukkero ry on järjestänyt Nukketeatterijuhla PIP-Festiä (Pori International Puppetry 

Festival) yhteistyössä eri tahojen kanssa (ks.PIP-Fest). Nukkeron moottorina toimii yhdistyksen 

pitkäaikainen puheenjohtaja Liisa Ekqvist Noormarkusta ja vuonna 2013 yhdistys on saanut useita uusia 

jäseniä sekä uuden hallituksen. 

 

Nukkero-festivaalin kävijämäärät:  

Vuonna 2007: 1000 

Vuonna 2008: 1320 

Vuonna 2009: 1840 

 

 



Nukketeatteri Annan nuket yhteistyössä Satakunnan museon kanssa 

Nukketeatteri Annan nuket (Y-Tunnus 18825158) on toiminut Kankaanpäässä vuoteen 2011 asti, jolloin 

sooloteatterin vetäjä Anna Rajahaka muutti Ikaalisiin uuden työn perässä.  

Satakunnan Museon KulturBro-projekti ja nukketeatteri Annan nuket tuottivat syksyllä 2010 uuden 

Renessanssiruhtinas-nukketeatterinäytelmän, joka kertoo Juhana-herttuan elämästä. Tarina vie katsojan yli 

400 vuotta ajassa taaksepäin mm. Porin kuninkaankartanoon ja Turun linnaan. Kankaanpääläisen Anna 

Rajahaan teatteriesitys soveltui niin lapsille kuin aikuisillekin. Tunnelmaa näytelmään loi kitaristi Matti 

Lehtosen musiikki. 

Maksuttomia koululaisnäytöksiä järjestettiin syys- ja lokakuussa 2010 kahtena viikkona arkipäivisin kaksi 

kertaa päivässä Satakunnan Museon koululaistilassa. Paikkoja näytöksiin saattoivat varata kaikki porilaiset 

päiväkodit ja koulut. Yhden näytöksen kesto oli noin 30 minuuttia. Kaikkiaan näytöksissä kävi noin 800 lasta. 

Ryhmillä oli mahdollisuus myös varata maksuton aiheeseen liittyvä opastus (15-30 min) museon 

perusnäyttelyssä ennen näytöstä tai näytöksen jälkeen. Monet hyödynsivätkin tätä mahdollisuutta. 

Renessanssiruhtinas -nukketeatteriesitys oli kiertueella Satakunnassa maaliskuussa 2011 ja Länsi-

Norlannissa Ruotsissa 2012 (käännettynä ruotsinkielelle). 

Renessanssiruhtinas 

7.9.-17.10.2010 Satakunnan museossa, ohj. Anna Rajahaka 

Esityskertoja 20 

Katsojat yhteensä 906 

Renessanssiruhtinas  

7.3.-25.3.2011 kiertue Satakunnassa 

Esityskertoja 12 

Katsojat yhteensä 691 

Renässansfursten 

1.-30.3.2012 kiertue Länsi-Norlannissa Ruotsissa 

Esityskertoja 8 

Katsojat yhteensä 227 

 

Myös nukketeatteri Sytkyt on tehnyt yhteistyötä Satakunnan museon kanssa (ks.Satakunnan museon 

nukketeatteritilastot). 

 

 



Nukketeatteri Majava 

Majava on Kankaanpään kaupunginkirjaston henkilökunnan perustama nukketeatteri. Se on 
saanut nimensä Kankaanpään nimikkonisäkkään, majavan mukaan. Maskottimme Mauri Majava 
juontaa teatteriesitykset. Majavan ydinjoukkona häärivät kirjastotädit Liisa Jussila, Marketta 
Toivanen ja Eevaliisa Toivola. Näytelmät on muokattu lastenkirjojen pohjalta. Majavan 
nukketeatteriesitykset ovat esitystilan rajallisuuden takia suunnattu koti- tai perhepäivähoidossa 
oleville n. 3 - 6 vuotiaille lapsille. Ryhmille järjestetään tilausesityksiä sopimuksen mukaan. 
Keväällä 2012 Majava joutui keskeyttämään toimintansa remontin vuoksi, mutta pyrkimyksenä on 
jatkaa näytöksiä loppusyksystä 2013. Tulevaisuudessa tavoitteena on myös kouluttautua ja 
järjestää yhdessä alueen läänintaiteilijan kanssa syventäviä nukketeatterikursseja Majavan 
jäsenille ja muille paikallisille asiasta kiinnostuneille.  

Nukketeatteri Mustat Serkut 

Raumalainen nukketeatteri Mustat Serkut aloitti toimintansa 2006. Mustia Serkkuja johtaa Eila Saarva, joka 

opiskeli Turun Taideakatemian täydennyskoulutuksessa nukketeatteria vuodet 2006 – 2008. 

Teatteriryhmän jäsenet ovat serkkuja ja sisaruksia keskenään. Mustat Serkut on keskittynyt käsiteatterin 

tekemiseen, vaikka käyttää esityksissään myös esineitä, varjonukkeja ja toisinaan ihmisnäyttelijää. Mustat 

Serkut on tarttunut vuosien varrella isoihin tarinoihin ja haasteisiin: Tiernapojat, Luomiskertomus, ja Ruma 

Ankanpoikanen. Peukalo-Liisan ryhmä on valmistanut esineteatterin keinoin. Varjoteatteria Mustat serkut 

käyttää Jukka Itkosen runoon poh- jautuvassa esityksessä Ihmeellinen maailma. www.saarva.fi 

(Nukketeatterilehti 1/2012 s.6-8)  

Nukketeatteri Taruarkku 

Porilainen nukketeatteri Taruarkku on osa Pormestarinluodon asukasyhdistyksen 
työllisyysprojektia. Taruarkun toimipaikkana on Pormestarinluodon Kirjatupa. Jo vuonna 1999 
perustetun nukketeatteri Taruarkun vetäjänä toimi maaliskuusta 2010 alkaen Minna Valtonen, 
joka opiskeli oppisopimuksella teatterialan ammattitutkintoa. Taruarkku kiertää Porin kouluja ja 
päiväkoteja sekä osallistuu erilaisiin tapahtumiin ja markkinoille. Näytöksiä voi tilata myös 
yksityisiin juhliin, kuten syntymäpäille.  

Joulukuussa 2010 Taruarkku teki yhdessä Nuori Pori 2010 kanssa Reilu Pori kiertuetta paikallisissa kouluissa 

ja päiväkodeissa. He esittivät näytelmän "Reilukauppa kukistaa suden vallan".  

Näytöksiä vuonna 2012 yhteensä: 50 

Katsojia yhteensä: n. 1300 

 

Nukketeatteri Tiuku 

Raumalainen nukketeatteritaiteilija Kaisa Saari perusti kiertävän Nukketeatteri Tiukun vuonna 1987. 

Kiertueteatteri toimi seitsemän vuotta ja kotinäyttämö valmistui vuonna 1992. Ilmaisukasvatuspäiväkoti 

Tiukunen toimi vuosina 1995–2000, kunnes Saari jäi eläkkeelle. Kotinäyttämö Tiuku on yhä talon 

siipirakennuksessa ja talon alakerrassa on sadan neliön satumaa, josta sieltä löytyy nukkemaailma. Saari on 

kuitenkin esiintynyt satunnaisesti myös myöhemmin, viimeksi kesällä 2009 Prinsessa Ruususella Rauman 

http://www.saarva.fi/


Pitsiviikoilla. Nukketeatteriopiskelija Aati Saarva on tehnyt Saaresta haastattelun kesällä 2013. 

 

Palikkateatteri 

Palikkateatterissa abstraktit puiset palikat heräävät henkiin nukettajan, musiikin ja äänimaailman tukemina 

johdattaen katsojat erilaisiin maailmoihin. Palikkateatteri on nukketeatteritaiteilija Roosa Halmeen 

kehittämä visuaalisen teatterin muoto, jonka pääosassa esiintyvät kuvataiteilija Kai Ruohosen 

suunnittelemat, eri puulajeista veistetyt palikat. Palikkateatterin tuottajana toimii Annukka Tuppurainen. 

Palikkateatteri on osa KO-KOO-MO –konseptia. 

Palikkateatterin ensimmäinen esitys ”Palikkateatteria” sai ensi-iltansa 20.11.2011 Satakunnan Kansantorilla 

lastenoikeuksien päivän tapahtumassa ja Nukketeatterijuhla PIP-Festin yhteydessä. Tämän jälkeen esitystä 

on kehitetty edelleen ja syksyllä 2012 toteutettiin yhdessä yhdysvaltalaisen taideterapian professorin, 

nukketeatteriterapeutti Matthew Bernierin kanssa Palikkateatterin hyvinvointihanke (lisätietoja: www.ko-

koo-mo.fi) 

Palikkateatterin uutta esitystä Variaatio 1 alettiin kehittää 22.-26.8.2012 Pietarissa Bolshoi Kukolni Teatrissa 

työpajamuotoisena. Esitys tehtiin valmiiksi Porissa Rakastajat-teatterissa 7.-24.8.2013. Ohjaajana toimi 

Yana Tumina (Insinööriteatteri AKHE), esiintyjänä Roosa Halme, tulkkina Irina Kachelina, äänisuunnittelijana 

Anatolii Gaskov-Izvarin ja valokuvaajana Aya Traugott. Palikkateatteria hallinnoi TIP-Connection ry. 

 

Palikkateatteria  

Ensi-ilta 20.11.2011 jolloin katsojia 90, ohj. Roosa Halme 

Vuosi 2012: 

Esityskertoja 18 

Katsojat yhteensä 640 

Työpajoja yhteensä 10 

Työpajaosallistujia 104 

 

Palikkateatteri: Variaatio 1 

Ensi-ilta 24.8.2013, ohj. Yana Tumina (Venäjä) 

Esityskertoja 2 

Katsojat yhteensä 45 

 

 



PIP-Fest (Pori International Puppetry Festival) 

 

Kansainvälinen nukketeatterijuhla PIP- Fest järjestettiin ensimmäistä kertaa syksyllä 2011. Festivaalin 

tarkoituksena on rikastuttaa porilaista ja satakuntalaista kulttuurielämää tuomalla laadukkaita, 

kansainvälisestikin tunnettuja nukketeatteriesityksiä kaikenikäisen ja - kielisen yleisön nähtäväksi 

useamman kerran kuukaudessa syyskuusta joulukuuhun. Samalla festivaali pyrkii laajentamaan yleisön 

käsitystä nukketeatterista monipuolisena visuaalisen teatterin lajina vahvojen teatterielämysten ja 

hauskojen työpajojen sekä näyttelyiden avulla. 

PIP - Festin 2011 järjestäjänä toimi Porilainen nukketeatteriyhdistys Nukkero ry yhteistyössä Porin 

lastenkulttuurikeskus  - Satakunnan lastenkulttuuriverkoston  ja TIP - Connection ry:n  (Turku International 

Puppetry Connection) kanssa. Muita yhteistyötahoja vuonna 2011 olivat: Rakastajat -teatteri, 

Kulttuurikulma, Porin taidemuseo, Satakunnan Kansa, kauppakeskus Isokarhu, Viikkarin Valkama ja 

kulttuuritalo Annankatu 6:n kanssa. 

Nukketeatterijuhla PIP – Festiä vuonna 2011 tuki Satakunnan Kulttuurirahasto ja Satakunnan 

taidetoimikunta. Vuosina 2012 ja 2013 PIP-Fest on muuttunut ympärivuotiseksi nukketeatteritaiteen 

tapahtumaketjuksi, joka kiertää ympäri maakuntaa tuoden nukketeatteria tapahtumiin, gallerioihin, 

kouluihin, päiväkoteihin, vanhainkoteihin ja eri laitoksiin yleisön luo. PIP-Festin tavoitteena on tuoda 

unohtumattomia kulttuurikokemuksia myös pienemmille paikkakunnille, joissa ei ole tasavertaisia 

kulttuurin kokemusmahdollisuuksia suhteessa kaupunkeihin. 

PIP-Fest pyrkii säilymään joustavana, virkistävänä ja alati tekijöidensä mukaan uusiutuvana, yleisön 

toivomuksiin reagoivana nukketeatteritapahtumana.  PIP-Festiä järjestävät edelleen Nukkero ry, TIP-

Connection sekä Taiteen edistämiskeskus. PIP-Festin taiteellisena johtajana toimii läänintaiteilija Roosa 

Halme. 

 

PIP-Fest 2011 

Vierailevat nukketeatteriryhmät/-taiteilijat: András Lénart (HUN), Viktor Antonov (RUS), 

Dockteaterverkstan (SWE), Kuuma Ankanpoikanen, Teatteri Sudenenne ja TIP-Connection (Turku), Kalteva 

Company (Helsinki), Vekkulikettu (Tampere) 

Esityksiä 18 

Työpajoja 7 

Katsojat/osallistujat yhteensä 981 

 

PIP-Fest 2012 

Vierailevat nukketeatteriryhmät/-taiteilijat: András Lénárt (HUN), Teatteri Sudenenne (FIN/NOR), Matthew 

Bernier (USA), Rene Baker (UK), Anna-Liisa Tarvainen (Tampere), KO-KOO-MO (Pori), Aura of Puppets 

(Turku), Puck-nukke (Helsinki), Sisilisko (RUS), Insinööriteatteri AKHE (RUS), Svarta Katten (SWE) 



Esityksiä 18 

Työpajoja 47 

Näyttelyitä 3 (joista yksi kiertävä) 

Seminaareja 1 

Katsojat/osallistujat yhteensä 1791 

 

Porin teatteri 

Tirlittan 

Ensi-ilta 21.1.1984, dramaturgi Elina Rainio 

Esityskertoja 84 

Katsojat yhteensä 8736 

Kummituskekkerit 

17.9.2008, ohj. Patrik Drake 

Esityskertoja 38 

Katsojat yhteensä 3244 

Hyvää yötä, Herra Hakkarainen 

Ensi-ilta 28.9.2011, ohj. Patrik Drake, nuket R. Chauzov, L. Hallantie, R. Halme 

Esityskertoja 94 

Katsojat yhteensä 10295 

Tulossa: 13.9.2013 saa ensi-iltansa nukketeatteriesitys Pippuridino (ohj. Patrik Drake, nuket Tytti Nieminen).  

Edellä mainittujen lisäksi Porin teatterin esityksissä on käytetty satunnaisesti nukketeatterillisia 

elementtejä, kuten esimerkiksi varjoteatteria Aladdin –näytelmässä vuonna 2011.  

 

Rauman kaupunginteatteri 

Pikku prinssin tarina 

Ensi-ilta 1975, käsikirjoitus M.Meschke ja A. Jovanovic 

Esityskertoja 31 

Katsojat yhteensä 2062 



Sky-teatteri 

Sky-teatteri muodostuu Kiukaisten kansalaisopisten lasten ja nuorten teatteriryhmistä, ja teatteria vetää 

Elena Belskaja. Sky –teatteri ei ole nukketeatteri, mutta käyttää usein esityksissään nukketeatterillisia 

elementtejä. Vuonna 2009 Sky-teatteri otti osaa 25 esiintyjän näytelmällä Nukkero-festivaalille. 

 

Taiteilija koulussa –hanke 

Porin lastenkulttuurikeskus – Satakunnan lastenkulttuuriverkosto palkkasi vuodeksi 2011 

nukketeatteritaiteilija Roosa Halmeen Taiteilija koulussa –hankkeeseensa 5 muun eri alan taiteilijan kera. 

Taiteilijat toimivat kouluissa työpajaohjaajina opettajien kanssa taiteilija-opettajatyöpareina. Työpajojen 

pohjalta toteutettiin julkisia teoksia ja esityksiä kouluihin. Teoksilla kohennettiin koulujen yleisilmettä ja 

viihtyisyyttä lasten oman kädenjäljen kautta. Hankkeen tärkeänä päämääränä oli saada taide osaksi 

koulujen arkipäivää. Työpajoissa yhdistyivät lapsilähtöisyys ja kouluympäristön tarpeet. Tavoitteena oli 

jättää kouluun jokin pysyvä taidejälki taiteilijan ja lasten yhteistyöstä. Halme toteutti monenlaisia varjo- ja 

nukketeatterityöpajoja niin sairaalakoulussa kuin muissakin kouluissa eri puolilla Satakuntaa. 

 

Teatteri Duo 

Johanna Hakkaraisen ja Liisa Ekqvistin teatteri tuotti vuonna 2009 Nukkero -festivaalille Aleksis Kiven runon 

Paimentyttö nukketeatterin keinoin. Hakkaraisen muutettua pois maakunnasta (2010) Teatteri Duo ei ole 

esiintynyt. 

Paimentyttö 

Ensi-ilta 2009 

Esityskertoja 4 (Kankaanpäässä ja Noormarkussa) 

Katsojia yhteensä 110 

 

Teatteri Suuli 

Luvialla toimivassa harrastajateatteri Suulissa käytetään joskus nukkeja, vaikka kyseessä ei olekaan 
varsinainen nukketeatteri. Teatteri Suulia vetää Mika Castren ja teatteri löytyy Facebookista 
nimellä Teatteri Suuli 125.  
 

 
Tolokku ry 

Tolokku ry on musiikki- ja teatterialan palveluja tuottava yhdistys, joka toimii pääasiassa Satakunnan 

alueella. Yhdistys tarjoaa erilaisia kulttuuripalveluja kaikenikäisille hyvinvoinnin edistämiseksi. Tolokku ry:llä 

on ohjelmistossaan lastenmusiikkiteatteria, vanhusten musiikkituokioita, luovia ilmaisupajoja sekä 

tilaustyönä valmistettuja konsertteja.  



Yhdistyksen perustajajäsenet ovat teatteri- ja musiikkialan ammattilaisia. Yhdistyksen tärkeimmät 

toimintaperiaatteet ovat luovuuden edistäminen ja hyvinvoinnin lisääminen kulttuurin keinoin. Tolokku ry 

pyrkii toiminnallaan tavoittamaan eri ikäluokat ja erityisryhmät.  

Vuonna 2012 Tolokku ry oli mukana tuottamassa teatteriesitystä Onni”, joka sai kantaesityksensä 23.1.2013 

porilaisen Rakastajat-teatterin Hilkka-näyttämöllä.  Esityksiä oli yhteensä 6. Esitys sisälsi draamateatterin 

lisäksi varjo- ja esineteatteria. Ohjaajina toimivat Iida-Maaria Lindstedt ja Roosa Halme. Tolokku ry osallistui 

Taiteen edistämiskeskuksen järjestämään jättinukkekoulutukseen maaliskuussa 2013 tarkoituksenaan viedä 

jättinukketyöpaja Huittisten vankilaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Janne Kuustie, teatterinjohtaja, ohjaaja, dramaturgi 

 

NUKKETEATTERI AKSELI KLONK, OULU      

 

Nukketeatteri Akseli Klonk pähkinänkuoressa 1998 - 2012, toiminnan sisältö ja 

painopisteet, ensiesitysten määrä, toiminnan volyymi ym. 

 

Akseli Klonk on perustettu vuonna 1998. Tavoitteena oli viidessä vuodessa tulla ammattiteatteriksi, 

jonka erikoisalana on lapsille ja nuorille suunnattu liikunnallinen nukke ja välineteatteri. Oulun 

kaupunki oli hyvin myötämielinen ja tuki hanketta palkkaamalla Janne Kuustien puoleksi vuodeksi 

hankkeen pariin. Ensimmäiset kolme vuotta rakennettiin ohjelmistoa harrastajien kanssa ja luotiin 

verkostoja. Klonk toimi ammattijohtoisena harrastajateatterina kaksi ensimmäistä vuotta. Palkkaa 

saivat teatterin taiteellinen johtaja ja satunnaisesti nukentekijä. Seuraavassa vaiheessa palkattiin 

työllisyys varoilla teatterisihteeri aina puoleksi vuodeksi kerrallaan ja yksittäisiin teoksiin palkattiin 

ammattinukketeatteritaiteilija. Harrastajat alkoivat pikkuhiljaa väistyä teatterista. Vuonna 2001 

aloitettiin kiertuetoiminta ja vuodesta 2002 alkaen Akseli Klonk on toiminut ammattiteatterina 

täyspainoisesti.  

 

Akseli Klonkin painopisteenä on esitystoiminta, teatteri järjestää myös koulutuksia ja kursseja. 

Vuosittain esityksiä on yli 500 ja katsojia 40 000. Ensi-iltoja on viidessätoista vuodessa ollut yli 

100. 

 

Taiteellinen taso: Akseli Klonk on luonut omat nukketeatterikielen, johon kuuluu tanssi- ja 

nukketeatterin kombinaatio, sarjakuvamaisesti etenevät kohtaukset, groteskit nuket ja omanlainen 

huumori. Klonkin jokaisen näytelmän pääteemana on aina suvaitsevaisuus. 

Klonkin ”tyyli” on vaikuttanut suuresti suomalaiseen nykynukketeatteriin ja myös usea 

kansainvälinen ryhmä on saanut vaikutteita Akseli Klonkista. Klonk on viime vuosina teoksissaan 

korostanut suomalaista nykylastenkirjallisuutta tehden kantaesityksiä Timo Parvelan, Markus 

Majaluoman, Tapani Baggen, Sari Peltoniemen ja Mauri Kunnaksen lasten kirjoista. 

 

Nukketeatteri Akseli Klonkilla on Oulussa useita toimipisteitä: 

Kulttuuritalo Valveessa Valvenäyttämö (maks. 80 paikkaa), toimisto, pieni varasto ja sosiaalitilat; 

Omakotitalo Oulunsalossa (270 neliötä), missä on nukenrakennustyöpaja, toimisto, kahvila, 

varastotila, nukkenäyttelytila ja näyttämö (Salvador Dali -sali, maks. 40 katsojaa); 



Junateatteri Oulun Vauhtipuistossa (maks. 60 katsojaa, esityksiä neljä päivässä 15.6.-15.8.) ja 

Kesäteatteri (maks. 240 katsojaa, ei ole ollut käytössä kahteen vuoteen) 

 

Klonk työllistäjänä ja kouluttajana: kuinka rekrytoidaan ja miten nuorten työpajatoiminta liittyy 

Klonkiin 

 

Tällä hetkellä Akseli Klonk työllistää kolme täysipäiväistä ja kaksi puolipäiväistä työntekijää: 

- teatterijohtaja, ohjaaja & dramaturgi (Janne Kuustie) 

- nukentekijä, lavastaja (Virpi Tanskanen) 

- toimistotyöntekijä 

- nukkenäyttelijä ( Sini-Sisko Kalajoki) 

- nukkenäyttelijä ( Sirpa Grip) 

 

Ostopalveluina on lisäksi 

- palkanlasku, kirjanpito (Vuokko Pesälä) 

- markkinointi materiaalien teko: julisteet, mainokset, esitteet (Sami Kuopusjärvi) 

- musiikin sävellys (Mikko Karjalainen) 

- puvustus (Heidi Kesti) 

- valo- ja äänitekniikka (Ossi Ilano) 

Lisäksi teatteri työllistää noin 10 freelanceria vuodessa. 

 

VAKITUISEN HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ ON RIITTÄMÄTÖN KIERTUETOIMINNAN 

YLLÄPITÄMISEKSI. 

 

Tarvitsisimme lisää vakituista henkilökuntaa seuraavasti 

- nukentekijä, lavastaja 

- tuottaja 

- nukkenäyttelijä, ohjaaja 

- nukkenäyttelijä, ohjaaja 

- nukkenäyttelijä, koulutusvastaava 

- valo- ja ääniteknikko 

 

 

 



Akseli Klonk on toimintansa aikana kouluttanut oppisopimuksella seitsemän henkilöä: 

Tuomas Kumpulainen (nukkenäyttelijä, nukkenäytelmän sovittaja, nukketeatterikasvattaja, 

nukenrakentaja) 

Sirpa Grip (nukketeatterikasvattaja) 

Päivi Soini (nukketeatterikasvattaja) 

Kimmo Korkala (valoteknikko) 

Mikko Karjalainen (ääniteknikko) 

Ossi Ilano (ääniteknikko) 

Tobias Effe (nukketeatterikasvattaja) 

 

Lisäksi Klonkissa on ollut useita työharjoittelijoita noin kolme per vuosi. 

 

 

Oulun nuorten työpajan kanssa (Taide- ja mediapaja) Nukketeatteri Akseli Klonkilla on vähintään 

yksi projekti vuodessa, jotka ovat yhteistuotantoja. Projektin alussa pidetään teatteri-ilmaisun ja 

välineteatterin peruskurssi, jonka jälkeen tehdään Akseli Klonkille produktio. Teatterin 

ammattilaiset näyttelevät produktiossa nuorten kanssa. Tällä metodilla ovat syntyneet mm. 

seuraavat esitykset: Linnaisten kartanon viheriä kamari, Kesis, Meripoikia eikun tyttöjä…, Silvia, 

Kaulin, Iso Vihko, Tienlaidalla Waterloo, Tunkki, Sleepy Hollow, Miss Farkku Suomi. Nuorten 

työpajan kanssa on järjestetty myös yksittäisiä välineteatteri- ja nukketeatteripajoja, joilta vähintään 

yksi nuori on ollut työharjoittelujaksossa teatterissa noin kaksi viikkoa ja hoitanut omalta 

osaamisalueeltaan esim. valokuvausta ja julisteiden tekoa. 

Lisäksi nuoret ovat osallistuneet Kesäaika päättyy  –tapahtuman järjestelyihin.  

 

 

Kansainvälisyys ja projektit (Barents-alue, USA jne) 

 

Akseli Klonk on osallistut Barentsin alueen nukketeatteritoimintaan vuodesta 1999 alkaen: 

1999 Rovaniemi (kokous) 

1999 Kalix (festivaali ja kokous) 

2000 Rovaniemi (festivaali ja kokous) 

2001 Murmansk (festivaali) 

2003 Oulu (festivaali ja kokous) 

2005 Kalix (festivaali ja kokous) 



2007 Petroskoi (festivaali ja kokous) 

2009 Oulu ja Rovaniemi (festivaali ja kokous) 

2011 Murmansk (festivaali ja kokous) 

2013 Sähköposti kokous 

2014 Norja ? 

Lisäksi Janne Kuustie on vetänyt vuosina 2001 - 2004 teatteriesityshanketta, jossa piti olla mukana 

osallistujia, jokaisesta Barents -maasta. Hanke ei koskaan toteutunut, koska siihen ei saatu 

rahoitusta. 

 

 

Kiertueet ulkomailla  

 

Akseli Klonk on tehnyt kiertueita: 

2003 Viro (2 viikkoa, Tallinna, Tarto, Haiba ym.) 

2003 USA (2 ja puoli viikkoa, New York, New Jersey, Philadelphia, Dallas ym.) 

2004 Ranska (1 viikko) 

2005 Unkari (1 viikko) 

2008 Englanti (2 viikkoa) 

2009 Espanja (1 viikko) 

Lisäksi Akseli Klonk on käynyt esiintymässä festivaaleilla Ruotsissa kolmasti plus Barents-alueella, 

Romaniassa, Venäjällä kahdesti + Barents-alueella, Englannissa, Virossa. 

 

USAssa yhteistyökumppaneina ovat toimineet Drama of Works ja Great Small Works. 

 Drama of Worksin kanssa on tehty yhteistyötä: vuonna 2004 nukkenäyttelijä Tuomas    

 Kumpulainen oli kuukauden Drama of Worksin vieraana, osallistuen kahteen projektiin ja     lisäksi 

teatterinjohtaja Gretchen Van Lente ohjasi Tuomakselle soolonäytelmän. 

Great Small Worksille Klonk on järjestänyt pienen kiertueen Suomeen. 

 

 Klonkin tilanne 2010-luvulla suhteessa kotikaupunkiín, valtioon yms. 

 

Klonkilla on vielä ensi vuoden voimassa sopimus, joka takaa tietyn euromäärän vuodessa. Sopimus 

on aina kolme vuotta kerrallaan. Tällaisia sopimuksia on tehty vuodesta 2004 alkaen. 

Valtionrahoitus on Akseli Klonkin toimintaan nähden todella pieni. Avustusten vähyys estää 

nykyisen nukketeatteritoiminnan kehittämisen ja teatterin ylläpitäminenkin on vaarassa 



 

Näkemyksiä ja toiveita 

 

Tämänhetkinen taloustilanne Klonkissa on ”Paha”. Omalla riskillä toimivalla teatterilla on tukalat 

ajat, kun lähes kaikki pohjoisen pienet kunnat ja isotkin säästävät lapsille ja varsinkin nuorille 

tuotetuista palveluista. Akseli Klonk tarvitsisi ehdottomasti lisää valtion tukea, jotta teatteri pystyisi 

toimimaan jatkossa samanlaisella volyymilla ja kehittämään toimintaa. Esitysten hintoja ja 

lipunhintoja ei pysty nostamaan ja tämän hetkinen esitysmäärä tällä henkilökunnalla on ehdoton 

maksimi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Riku Laakkonen 

Teatteri-ilmaisun ohjaaja, nukketeatteritaiteilija ja esitystaiteen tekijä 

 

1)nukketeatterialan ammatillinen ja kulttuuripoliittinen edunvalvonta 

 

Nukketeatteriala on tähän asti ollut huonosti järjestäytynyttä.  Moni ammattilainen kuuluu johonkin 

liittoon, 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 

nukketeatterista leipänsä repivä suostuu toimimaan aivan liian pienin korvauksin. Rahasta puhuminen 

koetaan usein vaikeana, ja yhtenäinen palkkataulukko helpottaa tilannetta. Näin jokaisella on 

tulevaisuudessa konkreettinen paperi, johon vedota palkkaneuvotteluissa. Aiomme käyttää TAM:n sisällä 

syntyneitä palkka- ja palkkiotaulukoita apunamme, esimerkiksi teatteri-ilmaisun ohjaajien laatimaa 

palkkataulukkoa. 

Kiltamme tehtäväksi asetettiin myös nukketeatterialan moninaisten työnkuvien aukikirjoittaminen. Mitä 

työtehtäviä kuuluu esimerkiksi nukkenäyttelijälle? Entä nukketeatteriohjaajalle? Mistä kaikesta 

nukketeatteriesityksen 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 

yhteenliittymä, jossa keskustella alamme asioista ja suunnitella sekä toteuttaa yhdessä haluamiamme 

nukketeatterialan asioita. 



 

Kulttuuripoliittisesti Suomen Unima on ajoittain pystynyt toimimaan nukketeatterialaa koskevana 

asiantuntijaelimenä, mutta järjestöluonteensa vuoksi Suomen Unima ei ole vielä kyennyt tekemään itseään 

riittävän tunnetuksi.  Jotta nukketeatteri ja Suomen Unima tulisivat tunnetummiksi, niin täytyisi 

ehdottomasti verkostoitua paremmin ja kutsua kulttuuripoliittisesti ja ammatillisen edunvalvonnan 

kannalta tärkeitä henkilöitä ja sidosryhmiä mukaan Uniman toimintaan. 

 

2) alan tutkimus amk- ja yliopistotasolla  

Varsinaiseksi tutkimukseksi luokiteltavaa toimintaa harjoittaa Suomessa tällä hetkellä kaksi henkilöä: Kati 

Andrianov ja Eero Siren, jotka molemmat valmistelevat nukketeatterisisältöistä väitöskirjaa. 

Ammattikorkeakoulutasoisia opinnäytetöitä nukketeatterista tulee paljon, johtuen Turun amk:n 

nukketeatterilinjasta, josta valmistuu joka toinen vuosi nukketeatterin tekijöitä. Samoin Hämeen 

ammattikorkeakoulun 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 tekevät 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 

tutkimuskysymyksenään, miten ja millaisia merkityksiä tämä jo sinällään toiminnan ja havainnon tasoilla 

kantaa ja tuottaa.  

 

3) Taikalamppu-verkosto/lastenkulttuurikeskukset ja nukketeatteri 

Taikalamppu-verkosto on hyvin kiinnostunut yhteistyöstä Suomen Uniman kanssa. Joissakin Taikalamppu-

keskuksissa , mm. Pirkanmaa ja Lappi, nukketeatteri on hyvinkin tuttua, mutta monille nukketeatteri on 

vieraampi taidemuoto ja eritoten Unima järjestönä vieras. Taikalamppu keskuksien laivaseminaarissa (su 

05.05.2013) esittelin Suomen Unimaa, ja tulevaa juhlavuotta sekä kysyin halukkuutta yhteistyöhön. Tämä 

johti siihen, että ensi vuoden (2014) keväällä Taikalamppu-verkosto haluaisi järjestää yhteisseminaarin 

Suomen Uniman kanssa ja teemana olisi nukketeatteri ja sen mahdollisuudet lastenkulttuuritoiminnassa. 



Taikalamppu-verkostolla on erittäin hyvät suhteet valtionhallintoon ja kullakin keskuksella omien 

alueidensa lasten- ja nuortenkulttuurin toimijoihin. Taikalamppu-verkoston kautta olisi mahdollista 

työllistää nukketeatteritaiteilijoita, julkaista menetelmäoppaita nukketeatterista ja kurssittaa Taikalamppu-

verkoston taiteilijoita nukketeatterin saloihin ja tätä kautta lisätä alamme näkyvyyttä ja työllisyyttä. 

Syyskuun Taikalamppu-kokouksessa (to 12.9.2013) Taikalamppu-verkosto päätti jatkaa yhteistyön 

kehittämistä Suomen Uniman kanssa. Tavoitteena olisi kerätä tiedot halukkaista kiertue-esityksistä ja 

työpajoista Suomen Unimaan, josta Taikalamppu-keskukset voisivat niitä tilata. 

 

 4) Pirkanmaan nukketeatteritoiminta  

Nukketeatteri Hupilainen 

Nukketeatteri Hupilaisessa on 4 näyttelijää. Näiden lisäksi projektikohtaisesti ohjaaja, säveltäjä-muusikko ja 

kuvataiteilija. Taustavoimaksi on perustettu Nukketeatteri Hupilaisen kannatusyhdistys ry. Teatterin 

kotipaikkana on Kangasala. Nukketeatteri toimii pääasiallisesti kiertävänä teatterina. Marraskuussa 1998 

Hupilainen sai käyttöönsä vanhan historiallisen Parvula-talon, jonne he kunnostivat oman 50-paikkaisen 

kotinäyttämön. 

Näyttelijät ovat saaneet alan koulutusta  mm.nukkenäyttelemisen, nuken valmistamisen, tekstin 

dramatisoimisen, musiikin ja tanssin alueilla. Niina Kettunen-Niemi ja Sinikka Meurman ovat opiskelleet 

Puolassa Wroclawin nukketeatteri- korkeakoulussa sekä kaikki näyttelijät alan kursseilla Suomessa. 

Nukketeatteri Hupilainen järjestää alan kursseja tilauksesta tai kaikille avoimina Teatteritalo Parvulassa. 

Kursseja järjestetään sekä aikuisille että lapsille.  

Kurssitarjonta: 

* Teatterinukkien valmistaminen 

* Nukkenäytteleminen 

* Nukketeatteriesityksen valmistaminen 

* Teatterinaamion valmistaminen 

* Ilmaisutaito ja esiintymisrohkeus 

Nukketeatteri Hupilainen järjestää yhdessä Kangasalan kunnan kanssa joka toinen vuosi Kangasalan 

nukketeatteripäivät. Nukketeatteripäiviä on järjestetty tähän mennessä yhdeksän kertaa. 

Nukketeatteripäivät saivat alkunsa harrastajateatterien tarpeesta kokoontua säännöllisesti miettimään 

yhteisiä asioitaan. Samalla mahdollistui harrastajien, niin aikuisten kuin lastenkin, kouluttautuminen.  



Nukketeatteripäivillä on nähty esityksiä niin Suomesta kuin ulkomailtakin. Kouluttajina kursseilla ovat 

toimineet nukketeatteri Hupilaisen näyttelijät, muiden harrastajateattereiden näyttelijät sekä aikuisten 

puolella alan ammattiopettajat. Kullekin vuodelle on valittu oma teema, kuten Suomen kertomisperinne, 

musiikki nukketeatterissa, huumori nukketeatterissa sekä naamionäytteleminen. 

Katsojia Hupilaisella on vuodesta riippuen noin 4000-45000 katsojaa. 

Tällä hetkellä Hupilainen suunnittelee 30-vuotisjuhlanäytelmää. 

http://www.hupilainen.fi/ 

Haiharan nukketeatteri  

Haiharan nukketeatteri on perustettu 1969 Gunvor Ekroosin ideoimana ja Anneli Kurosen toteuttamana. 

Tunnelmalliset teatteritilat rakennettiin Haiharan kartanon käyttämättömänä olleeseen punatiiliseen 

kanalarakennukseen. Yhä vielä nuo samat tilat ovat nukketeatterin kotinäyttämönä. 

Nukketeatteri tuottaa vuosittain 1—2 ensi-iltaa. Esitykset ovat pääsääntöisesti suunnattu lapsille mutta 

esityksiä tehdään myös aikuisille. 

Nukketeatteri suunnittelee ja toteuttaa eri teemaisia koko perheelle suunnattuja taidetapahtumia. Niistä 

mainittakoon elokuun alkupuolella vietettävä lasten taiteiden yö. 

Vuonna 2012 kävijöitä/osallistujia oli 1050. Haiharan nukketeatteri organisoi myös elokuun 9. 2013 

Haiharan taidekeskukseen jo 10. kerran Lasten taiteiden yön. Tätä elämyksellistä tapahtumaa tehdään 

yhdessä eri lastenkulttuurin tekijöiden kesken. Nukketeatteri on aina näkyvässä asemassa. Joulukuussa2013 

Haiharan nukketeatteri laulaa joululauluja Messukylän kirkossa. Tilaisuus on järjestyksessä kolmas. 

Tilaisuuden visuaalinen suunnittelu on Haiharan nukketeatterin. Valoja, varjoteatteria ja nukkeja on nähty. 

Keskustassa Aleksanterin kirkossa on Tampereen Teatterilla jo vastaavasta monien vuosien kokemus. 

Haiharan nukketeatterin tämän hetkinen henkilökunta: Terhi Syrjänen, Tommi Syrjänen, Esa Jokila, Päivi 

Rötsä, Jenni Rutanen, Anneli Kuronen, Paula Aikavuori, Pentti Pietiläinen, Markus Tuominen, Ilmo 

Vesamäki, Johanna Ala-Siurua (vier.) 

http://www.haiharannukketeatteri.fi/ 

 

http://www.hupilainen.fi/
http://www.haiharannukketeatteri.fi/


Nukketeatteri Nirunaru 

Nukketeatteri Nirunaru on tamperelainen harrastajanukketeatteri, joka esiintyy lapsille ja aikuisille 

kirjastoissa, kouluissa, päiväkodeissa, syntymäpäivillä, häissä, perhejuhlissa, läksiäisjuhlissa. 

Ryhmän on perustanut Tuula Martikainen vuonna 1973 ollessaan Huittisten kaupungin kirjastonhoitajana. 

Aluksi Nirunarun toisena jäsenenä oli Parkanon kirjastonjohtaja. Esiinnyttiin vuoroin Parkanossa ja vuoroin 

Huittisissa, kunnes toiminta vakiintui Huittisissa ja Nirunaruun liittyi kirjaston henkilökuntaa. Nirunarulla oli 

Huittisissa vuosittain 20-30 esitystä kirjastossa, kouluilla, päiväkodeissa ja kirjastoautossa. Lasten 

näytelmien lisäksi Nirunaru valmisti monia aikuisille suunnattuja nukketeatteriesityksiä. Nirunarun historian 

ensimmäinen esitys oli suunnattu aikuisille ja se pidettiin Huittisten varavankilassa.  

Vuonna 1978 Tuula Martikainen siirtyi Tampereelle ja etsi uudet yhteistyökumppanit sieltä. Nirunaru on 

Suomen vanhimpia yhtenäisesti toimineita harrastajateattereita. 

Lapsille ryhmä esittää nukketeatteria kirjastoissa, kouluilla, päiväkodeissa, lastenjuhlissa ja tapahtumissa 

Tampereella ja myös Tampereen ulkopuolella. Lasten näytelmiä on ohjelmistossa ollut yli sata. 

Ohjelmistossa on myös aikuisille suunnattuja näytelmiä, joita on esitetty vanhainkodeissa, sairaaloissa ja 

erilaisissa aikuisten juhlatilaisuuksissa.  

Akavan TJS Opintokeskus on myöntänyt vuonna 1994 Nirunarulle Lanttu-palkinnon nimellä ”Kenellä lanttu 

leikkaa”. Palkinto myönnettiin kekseliäästä ja omaperäisestä nukketeatteritoiminnasta ja ohjelmistosta.  

Henkilökuntana Nirunarussa ovat: Leena Karjarinta, Päivi Karlstedt, Annukka Martikainen, Tuula 

Martikainen, Arja Myllykangas, Hannele Nieminen, Henrika Nieminen 

http://www.tampere.fi/kirjasto/nirunaru/ 

Vekkulikettu -soolonukketeatteri 

Kiertävän soolonukketeatteri Vekkuliketun kotipesä on Jänislahdenkadulla Tampereella. Sieltä nukkien 

isäntä Matti Koskinen kutsun käydessä ajaa suhauttaa ympäri kauniin Suomen niemen. Monen esityksen 

lumon luojana on ohjaaja ja lavastaja, taideterapeutti  Anna-Liisa Tarvainen. Kolmen viime vuoden aikana 

näytöksiä on ollut yli 300 ja niissä katsojia yli 30 000. Tilaajina ovat päivähoito, koulut, seurakunnat, 

kirjastot, palvelutalot, kulttuurisihteerit ja MLL.  

Ohjelmistossa: Pim-pam-pom, Vaarin perintö, Helokruunun tarina, Matin meriseikkailu, Jouluruusun 

legenda.                         http://www.vekkulikettu.fi/ 

http://www.tampere.fi/kirjasto/nirunaru/
http://www.vekkulikettu.fi/


Teatteri MOORIA 

Teatteri MOORIA on perustettu jouluna -03 tuottamaan iloa tekijöilleen ja katsojilleen. Ryhmä koostuu 

ammattilaisista sekä pitkän harrastaneista eri alojen teatterintekijöistä.  

Pääsääntöisesti teemme koko perheen esityksiä, ammentaen lähinnä nukketeatterin rikkaasta ja 

monimuotoisesta maailmasta. Lisäksi meiltä voi tilata ohjelmaa lastenjuhlista vaarin 100-v. synttäreihin, 

musiikista taikatemppuihin. Haluamme olla myös mukana koulutuksellisella puolella jakaen tietotaitoa 

niille, jotka haluavat tietää ja kokea teatterin- ja nukketeatterin mahdollisuuksista työssään tai 

harrastuksissaan. 

Teatteri MOORIAn tuotantoja ovat olleet mm.  

"PAPARAZZI-KASPERIN TUOMIOISTUIN" on kansanteatteria, jossa ei häpeillä eikä kumarrella vaan julkisesti 

tuomitaan ja vaaditaan roistojen pää pölkylle! Kesto 45 min 

Huom! Ikäsuositus yli 14-v ! 

 

KANAN JA KUKON LEMMENLURITUKSIA 

Tekstit: koostettu Sanataidetapahtumaan osallistuvien lapsien teksteistä Ohjaus: Tiina Kaijomaa 

Näyttelijät: Anne Hyvärinen ja Juha Kaijomaa  

Kanan ja kukon visuaalinen suunnittelu ja toteutus: Anne Hyvärinen  

 

NÄLKÄINEN SUSI 

Tekstit/ruokaohjeet: koostettu Sanataidetapahtumaan osallistuvien lapsien resepteistä 

Ohjaus: Tiina Kaijomaa 

Näyttelijä: Janne Lonka 

Suden suunnittelu, toteutus ja rekvisiitta: Anne Hyvärinen  

 

LOHIKÄÄRME MUNAVARKAISSA 

Ohjaus: Tiina Kaijomaa, Anne Hyvärinen 

Näyttelijät, nukettajat: Katja Heikkinen, Anne Hyvärinen, Juha Kaijomaa, Pertti Pulkki, Essi Paunonen, Katja 

Toivonen ja Elina. 

Ideointi, suunnittelu ja hahmojen toteutukset: Anne Hyvärinen  

 

PÄÄSIÄISPUPUN TAIKAYÖ  

Ohjaus: Anne Hyvärinen. 

Näyttelijät: Sirja Tulensalo, Mira Meklin. 

Suunnittelu, toteutus: Työryhmä  



AHDIN VALTAKUNTA - Sukellus merenpohjaan  

Suunnittelu ja toteutus: Anne Hyvärinen.  

 

MORSIUSSAUNA - Vihtomisen ja leikin ylistys 

Tampereen flamencoyhdistyksen ja Kirmaus-ryhmän yhteistyö. 

www.mooria.net 

Yllä esiteltyjen nukketeattereiden lisäksi Pirkanmaalla toimii Näyttämöanimaation tutkimuskeskus, jonka 

kotipaikka on Akaa, ja joka on pienen hiljaiselon jälkeen aktivoitumassa ja suunnittelee esitystä ensi 

vuodelle. Näyttämöanimaation tutkimuskeskuksen perustajia ovat: Kati Andrianov, Esa Pakarinen jr., 

Teemu Paavolainen ja Riku Laakkonen. Pirkanmaalaista soveltavaa nukketeatteria ja nukketeatterin 

yhteisötaiteellista ajattelua on lähtenyt voimakkaasti kehittämään Kulttuuriosuuskunta Kiito, jonka 

nukketeatteria tekeviin jäseniin kuuluvat: Anna-Liisa Tarvainen, Jyrki Tamminen, Kati Andrianov ja Riku 

Laakkonen. 

www.kiito.fi 

Nukketeatteriesityksiä on Pirkanmaalla nähty myös mm. Valkeakosken kaupunginteatterissa ja Tampereen 

Teatterissa. 

5) näkemyksiä ja mielipiteitä alan kehittämisestä ja näkyvyydestä 

Nukketeatteri ei tule koskaan saamaan samanlaista jalansijaa kuin esim. sirkus ja tanssi ovat jo saaneet, 

ellei suomalainen nukketeatteri osaa kertoa itsestään ja avautua. Suomalainen nukketeatteri tarvitsee 

kipeästi ammattitaitoisia kriitikoita, tutkijoita ja sovellusten kehittäjiä. Suomalaisen nukketeatterin olisi 

ymmärrettävä että tulevaisuudessa yhä harvempi saa elannon taiteellista työtä tekemällä. Se raha, joka 

aiemmin suunnattiin puhtaasti taiteeseen on jo isosti siirtynyt taiteen soveltamisen puolelle. Samoin 

nukketeatterilaisten olisi osattava kansainvälistyä ja tätä kautta löytää uusia yleisöjä ja kiinnostusta myös 

Suomessa. Taideala on pirstaloitunutta. Oman genren ja äänen löytäminen vie aikaa ja voi osin olla 

mahdollista vain kansainvälistymällä. Suomalaisen nukketeatterin tekijät ovat liian sisäsiittoisia. Liikaa 

odotetaan omien kiitosta ja pyöritään omien kanssa. Rohkeammin täytyy ottaa muut taidelajit ja taiteen 

vastaanottajat mukaan toimintaan. Suomen Uniman hallitukseen pitää saada jäsen/-iä nukketeatterikentän 

ulkopuolelta. Ihmisiä joilla on kiinnostus taidelajiamme kohtaan, mutta jotka eivät ole riippuvaisia muista 

nukketeatteritoimijoista. Näiden erilaisten avautumisten kautta suomalainen nukketeatteri voi kehittyä ja 

saada näkyvyyttä. 

 
 

http://www.mooria.net/
http://www.kiito.fi/


Koulutuskeskus Agricola  
( 1.8.2013 lähtien Seurakuntaopisto) 
Teatterialan ammattitutkinto, nukketeatterin osaamisala 
Selvitys valmistavasta koulutuksesta ja tutkinnosta 
Koulutuksen vastaava opettaja, FM teatteriohjaaja Marja-Liisa Lintunen 
 

1) Merkitys ja tulokset 
 
Koulutuskeskus Agricolassa (entinen Sisälähetysseuran oppilaitos) on ollut ammatillisena 
aikuiskoulutuksena teatterialan ammattitutkintoon, nukketeatterin osaamisalalle valmistavaa 
koulutusta ja tutkintojen järjestämisoikeus vuodesta 2000. Tällöin tulivat myös ensimmäiset 
teatterialan ammattitutkinnontutkinnon perusteet nukketeatterialalle. Tutkinnon perusteet 
uudistettiin 2005, ja ne ovat edelleen voimassa.  
Teatterialan ammattitutkinnon nukketeatterin osaamisalan tutkinto koostuu neljästä tutkinnon 
osasta, joista kaksi, teatterialan kaikille yhteinen ammattitaito ja teatterialan tuotanto ja taiteellinen 
prosessi ovat yhteisiä kaikille teatterialan ammattitutkinnoille, nukketeatterin yhteinen ammattitaito 
on pakollinen tutkinnon osa, ja keskenään vaihtoehtoiset valinnaiset osat ovat nukketeatterikasvatus 
ja teatterinuken valmistus. Valmistava koulutus noudattelee tutkinnon perusteissa määriteltyjä 
osaamisen alueita, mutta käytännössä eniten painotusta on saanut nukketeatterin yhteisen 
ammattitaidon nukketekniikoiden tuntemus osio, jossa rakennetaan eri tekniikoilla toimivia 
teatterinukkeja. 
 
Valmistavan koulutuksen laajuus on 40 opintoviikkoa, ja tällä hetkellä koulutus on 
monimuotokoulutusta, joka sisältää lähiopetusta, oppimistehtäviä ja tarvittaessa työssä oppimista. 
Kahdessa ensimmäisessä koulutusryhmässä (2000 ja 2002)oli mahdollista opiskella puoli vuotta 
lähiopetuksessa. Tällöin valmistavalla koulutuksella oli yhteistyötä Pieksämäen kulttuuritoimen 
alaisen Nukkekodin kanssa ja opiskelijat tekivät esityksiä Nukkekodin toukokuuhun ja kesään. 
  
Pieksämäellä on koulutettu viisi valmistavan koulutuksen koulutusryhmää, joiden koko on vaihdellut 
6-15 opiskelijaan. Yhteensä opiskelijoita on ollut noin 60. Koko tutkinnon on suorittanut 14 
opiskelijaa, joista kaksi on suorittanut molemmat suuntautumisvaihtoehdot. Yksittäisiä tutkinnon osia 
on suoritettu 20, joista enemmistö on nukketeatterikasvatuksen osioita. Parhaillaan koulutettavana 
olevassa ryhmässä opiskelee 13 opiskelijaa.  
Tämän lisäksi tutkintoa on ollut suorittamassa 19 Adultassa opiskellutta, joista 7 on suorittanut koko 
tutkinnon ja 3 tutkinnon osia. 
 
Opiskelijoista suurin osa on ollut naisia. Opiskelijoiden kotipaikkakunta vaihtelee suuresti, 
Pieksämäen koulutukseen osallistujien painopiste on ollut Itä- ja Keski-Suomessa. Pohjoisin osallistuja 
on tullut Keminmaalta, läntisin Uudestakaupungista ja itäisimmät Parikkalasta. Tampereelta ja 
Jyväskylästä on ollut useita opiskelijoita. Pääkaupunkiseudulta on ollut myös paljon opiskelijoita ja 
tästä syystä mm. nykyisen koulutusryhmän lähiopetuksista on puolet ollut Nukketeatterikeskus 
Poijussa Helsingissä ja puolet Pieksämäellä. Nykyisestä ryhmästä viisi on pääkaupunkiseudulta, viisi 
Etelä-Savosta, kaksi Jyväskylästä ja yksi Tampereelta.  
Opiskelijoiden ammatilliset taustat vaihtelevat suuresti. Neljä selkeästi erottuvaa ryhmää ovat: 
ammattiteatteritaustaiset, harrastajateatteritaustaiset, kasvattajataustaiset ja artesaani- tai 
kuvataidetaustaiset. Joukossa on ollut myös mm. kemianinsinööri ja kirjastonjohtaja. Nykyisessä 
ryhmässä on kolme teatteri-ilmaisun ohjaajaa, lavastaja, kultaseppä, koristenukketaiteilija, kolme 
lastentarhanopettajaa, tuottajaopiskelija, valokuvauksen opiskelija, emäntä ja puoliammatillinen 
näyttelijä. 
 
Ammattitutkintoon valmistava koulutus on monimuotokoulutusta, joten se mahdollistaa myös 
työelämässä olevien aikuisten osallistumisen opintoihin. Iso osa opiskelijoista on myös perheellisiä ja 
elämä on omalla kotipaikkakunnalla. Osa hyödyntää tutkinnon antamaa pätevyyttä ja osaamista 
omassa ammatissaan, esimerkiksi monet kasvatusalan ihmiset, osa on selkeästi ammatin vaihtajia. 



Koulutuskeskus Agricolassa tarjottu opiskelu on ollut myös tärkeä Itä-Suomen ja Keski-Suomen 
alueella asuvien opiskelijoiden kannalta. Eikä vähäisimpänä ole sisäoppilaitoksen mahdollistama 
edullinen asuminen ja ruokailu lähijaksojen aikana. 
Koulutuksen aikana opiskelijat ovat tehneet useita teatteriesityksiä, joista osa näyttöinä. Näyttöinä on 
ohjattu lukuisa määrä nukketeatterityöpajoja mm. päiväkodeissa ja kouluissa, asukastuvilla, 
maahanmuuttajanaisten kanssa, tyttöjen talolla, vanhusten kanssa ja erilaisissa kulttuuritapahtumissa. 
Koulutuksen aikana on syntynyt mm. koko vuoden kestävä päiväkodin 
nukketeatterikasvatussuunnitelma toteutuksineen ja kirja, miten käyttää nukketeatteria kirjastossa 
kirjavinkkauksen apuvälineenä. 
Mikkelin Teatterin kanssa yhteistyöprojektina syntyi teatterin ohjelmistoon Macbeth. Pieksämäellä 
koulutuksessa olleet opiskelijat ovat työskennelleet aktiivisesti Pieksämäen Nukkekodilla, alkuvuosina 
opiskelijoiden yhteisesitykset Nukkekodin toukokuussa ja kesällä, sittemmin mm. perustamiensa 
sooloteattereiden vierailuina Nukkekodin kesässä.  
Teatterialan ammattilaisille ammattitutkinto mahdollistaa erikoitumisen nukketeatteriin ja kasvatus- 
ja hoitoalan ihmisille tutkinto antaa myös vahvan välineen työskentelyyn omalla alallaan – etenkin kun 
esimerkiksi lastentarhanopettajien ja luokanopettajien koulutuksesta on rankasti vähennetty 
taideaineiden lähiopetustunteja. 
 

2) Koulutuksen työllistävyys 
 
Suuri osa tutkinnon suorittajista on käyttänyt tutkinnon antamaa osaamista omassa työssään eli he 
ovat jatkaneet työskentelyä omissa työpaikoissaan päiväkodissa, koulussa, seurakunnassa, 
järjestöissä, kirjastossa tai teatterissa. Pieksämäen koulutettujen perustamia sooloteattereita ovat mm. 
Teatteri Capelle Jyväskylässä, Keminmaahinen Keminmaalla, Teatteri Silkkikäs Kuopiossa, 
Nukketeatteri Piironginlaatikko Uudessakaupungissa ja Kati Aurora Kuuskosken teatteri Prototyypit. 
Opiskelijoita on ollut mm. Teatteri Ramppi & Kuumeesta (2), Teatteri Sananjalasta (2) Nukketeatteri 
Valkovillasta ( 1), ja Teatteri Mukamaksesta ( 2). Teatteri Hevosenkenkä on työllistänyt kaksi 
tutkinnon suorittajaa (koulutus Adultassa) ja yhden työttömänä olleen Pieksämäellä koulutetun.  
Voi sanoa, että koulutuksen volyymi on ollut niin pientä ja useat opiskelijat jo työelämässä, että 
työttömäksi ei ole jäänyt juuri kukaan. Koulutus on monipuolistanut heidän osaamistaan, joten myös 
esim. opetusalan pätkätyöt ovat työllistäneet heitä. 
Tutkinnon suorittaneista yksi opiskelee tällä hetkellä teatterin ja draaman tohtoriopinnoissa, ilman 
ammattitutkintoa se ei olisi ollut hänelle teatterin puolella mahdollista. 
 

3) Kansainväliset ulottuvuudet 
 
Ensimmäisen kurssin opiskelijat tekivät opintomatkan Uniman festivaaleille Magdeburgiin. 
Alkuvuosien koulutuksessa olivat opettajina mm. Peter Matasek Tsekeistä ja Rene Baker Englannista. 
Sittemmin, kun lähiopetuksen määrä on vähentynyt, ei ole ollut mahdollista käyttää ulkomaisia 
opettajia, ja kansainväliset esitykset on nähty suomalaisilla festivaaleilla, osallistumalla mm. Mukamas 
festivaaliin Tampereella, Kesäaika päättyy Festivaaliin Oulussa, ja Satujen sateenvarjo festivaaliin 
Mikkelissä. Oppilaitoksella on vieraillut mm. amerikkalainen paperiteatteriryhmä Great Small Works, 
joka sai aikaan todellisen paperiteatteribuumin koululla ja paikkakunnalla. Oppilaitoksella on ollut 
useita Grundtwig projekteja, ja koulutuksen vastaava opettaja on vetänyt mm. nukketeatterityöpajoja 
kreikkalaisessa erityiskoulussa ja italialaisessa tyttöjen huumevierotuskodissa. Viimeisin 
kansainvälinen yhteistyöprojekti ARTERY keskittyi työskentelyyn erityisryhmien kanssa, eli 
soveltavan nukketeatterin alueelle. Yhteistyökumppanina oli mm. puolalainen Grotezky-teatteri joka 
tekee nukketeatteria erityisryhmien kanssa. Muut kumppanit olivat Espanjasta, Italiasta ja Slovakiasta. 
Teatterialan ammattitutkinnon vastaava opettaja opetti projektin Grundtwig-seminaarissa Italian 
Perugiassa nukketeatterityöpajaa, osanottajia oli kahdeksasta Euroopan maasta. 
 
 
 
 



4) Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa 
 

Pitkäaikainen yhteistyökumppani on ollut Pieksämäen kaupungin kulttuuritoimen ylläpitämä 
Pieksämäen Nukkekoti, joka on auki toukokuussa ryhmille ja kesäkauden myös muille vierailijoille. 
Tällä hetkellä Nukkekodin toiminnasta vastaa Lastenkulttuurikeskus Verso, joka on useamman 
eteläsavolaisen kunnan muodostama lastenkulttuurikeskus. Se järjestää työpajoja, tapahtumia ja 
koulutusta osallistuja kuntiensa alueella. Verson yhtenä painopistealueena on nukketeatteri. Vastaava 
opettaja kuuluu Verson taidekasvatusprojektin ohjausryhmään. 
 Koulutuskeskus Agricola on tehnyt yhteistyötä 2012- 2013 Nukketeatterikeskus Poijun kanssa. Joka 
toinen lähiopetusjakso on ollut Poijussa, opettajina Poijuun kuuluvat taiteilijat. Poijulaisia on ollut 
myös työelämän edustajina tutkintojen arvioijina. Tutkintojen arvioijia on ollut myös Teatteri 
Mukamaksesta, Teatteri Hevosenkengästä ja Turun taideakatemiasta, ja lastenkulttuurikeskus 
Versosta. Työssä oppijoita on ollut mm. tamperelaisessa Teatteri Mooriassa ja virolahtelaisessa 
Satumatka-yrityksessä. Yhteistyötä on tehty mm. Hämeenlinnan Kuninkaallisen Nukketeatterin Hannu 
Räisän kanssa, hän on toiminut pitkäaikaisena opettajana ja antanut tilat ja laitteet mm. 
näyttöympäristöksi. Etelä-Savon läänintaiteilija Aapo Repo on ollut tärkeä yhteistyökumppani 
opettajana ja asiantuntija-apuna. 
Suonenjoella toimii mustaa teatteria tekevä Teatteri Lumo, joka on syntynyt Leader-rahoituksen 
turvin ja jonka Eu-projekti kestää ensi syksyyn. Valmistavan koulutuksen opettaja kuuluu projektin 
ohjausryhmään, ja opiskelijat ovat käyneet katsomassa Lumon kaksi esitystä Suonenjoella. Lumossa 
olisi ollut tarjolla myös työssä oppimisen paikka, mutta se ei toteutunut kuljetuskustannusten takia. 
 
Koulutuskeskus Agricolan sisällä nukketeatteriopetusta annetaan Lapsi- ja perhetyön opiskelijoille 
perusopinnoissa(n. 30 opiskelijaa/vuosi) ja heillä on mahdollisuus valita myös 10 viikon 
nukketeatterin suuntautumisvaihtoehto. Erityiskoulutuksen puolella vuosittaista 
nukketeatteriopetusta on mielenterveyskuntoutujien ryhmälle, aikuisten kehitysvammaisten 
päiväryhmälle ja kädentaitoja opiskelevalle erityisryhmälle. 
 
Tärkeä yhteistyökumppani on ollut myös UNIMA. Merkillepantavaa on, että Pieksämäeltä valmistuneet 
ovat toimineet aktiivisesti UNIMASSA ja UNIMAn hallituksessa. 
 

5) Aikuis-, lisä- ja täydennyskoulutus 
 
Koulutuskeskus Agricolassa on järjestetty täydennyskoulutusta nukketeatterin alalla viime aikoina 
mm. seuraaville ryhmille: Pieksämäen päivähoitotoimi (n. 30 päiväkotityöntekijä 2011), Seurakuntien 
pyhäkoulutyön tekijät (n. 15 henkilöä 2011), Lastenohjaajien valtakunnalliset neuvottelupäivät (80 
henkilöä 2013), LATY, laajennetun työyhteisön projekti (8 henkilöä 2013). 
Oppilaitokselle suunniteltiin myös hoidollisen nukketeatterin 2-osainen lyhytkurssi, mutta se ei 
toteutunut, koska osanottajamäärä jäi vähäiseksi. 
 

6) Koulutuksen tulevaisuus 
 
Koulutuskeskus Agricolan nimi muuttuu 1.8.2013 Seurakuntaopistoksi, kun nykyinen 
seurakuntaopisto siirtyy Kirkkopalvelut ry:n ylläpitämäksi ja oppilaitokset yhdistyvät. 1.1.2014 tähän 
tulee mukaan myös nykyisen Partaharjun opiston nuorisotyön koulutus. Tähän liittyy mahdollisuuksia 
myös teatterialan ammattitutkinnon näkökulmasta. Iso osa opiskelijoista tulee pääkaupunkiseudulta, 
joten Järvenpään toimipisteen tilat ja muut resurssit mahdollistavat koulutuksen osittaisen 
järjestämisen pääkaupunkiseudulla. Yhteistyö Nukketeatterikeskus Poijun kanssa jatkuu Poijun 
tiloissa ainakin syksyllä. Toivottavasti yhteistyö Poijun ja muiden Nukketeatterin ammattilaistahojen 
kanssa jatkuu myös siitä eteenpäin. 
Yhteistyötä on viritelty myös Sloveniasta Joroisille muuttaneet Katja Kähkösen kanssa, hän tulee 
syksyllä opettamaan. Samoin yhteistyö läänintaiteilija Aapo Revon, ja nukketaitelija Hannu Räisän 
kanssa jatkuu.  Koulutuksen vastaava opettaja opettaa Lastenkulttuurikeskus Verson 
pilottihankkeessa syksyllä ja sieltä on oletettavasti tulossa myös opiskelijoita ammattitutkintoa 



suorittamaan. Koulutuksen säilyminen Pieksämäellä on tärkeää, koska sekä Verso, että Pieksämäki 
ovat pitkäjännitteisesti profiloituneet nukketeatteriin. (Pieksämäellä on ollut nukketeatterikoulutusta 
vuodesta 1990.) Erilaisten taidelaitosten, organisaatioiden ja taiteilijoiden pysyminen myös 
maakunnissa on tärkeää. Koulutetut nukketeatterin tekijät ovat vahvistamassa paikkakuntien 
infrastruktuuria monella tasolla: sekä taiteellisilla töillään että soveltavan nukketeatterin alueella. 
 

7) Muuta, esimerkiksi koulutuksen ja työllistymisen pullonkaulat 
 

a) työttömien nukketeatterikoulutukseen osallistuvien on ollut hankala saada rahoitusta 
koulutukseen; monimuoto-opiskelu ei täytä kokopäiväopiskelun kriteereitä jne. Olisiko 
mahdollista järjestää teatterialan ammattitutkintoon valmistava koulutus työllisyyskurssina? 
Silloin ei rahoitus olisi ongelma opiskelijoille eikä oppilaitokselle. (Iso osa nykyisin jo 
vanhemmasta nukketeatteripolvesta on siltä ekalta työllisyyskurssilta – vuonna 1983 
Teatterikoulussa (huom. MT) eikä kukaan ole työtön tietääkseni ) 

b) oppisopimuskoulutus on yksi mahdollisuus. Nukketeattereita on vähän ja ne ovat pieniä, mutta 
tässä voisi olla saumaa laitosteattereiden henkilökunnan koulutukseen. Teatterityössä kiinni 
olevien(etenkin näyttelijöiden) on ollut vaikea lähteä koulutukseen, koska ovat kiinni 
esitysaikatauluissa 

c) tänä päivänä iso osa kulttuurin parissa työskentelevistä työllistyy erilaisissa projekteissa. 
Mikkelin Teatterin kanssa yhteistyössä tehdyn Machbeth esityksen mahdollisti erillinen 
projektiraha 

d) opiskelijoiden työssäoppimista sekä nukketeattereissa että laitosteattereissa olisi ilman muuta 
lisättävä; ongelmana ovat sopivat työtehtävät. Nyt opiskelijat ovat käyneet laitosteattereissa 
lähinnä tutustumisluonteisesti muutaman päivän tai viikon jaksoilla mm. Helsingin 
kaupunginteatterissa ja Kouvolan Teatterissa. Opiskelijoiden omien yhteisproduktioiden 
tekeminen taas on vaikeaa, kun opiskelijat asuvat eri puolilla maata. 

e) pidän tarpeellisena, että jatkossakin aikuisten on mahdollista pätevöityä nukketeatterialalle 
suorittamalla ammattitutkinto; laitosteattereissa tehdään nukketeatteria, mutta aina ei ole 
asialla nukketeatterin ammattilaiset (eli ei ole tietämystä esim. tekniikasta tai näyttelemisestä 
käytännössä) ja soveltavan nukketeatterin alueella työtehtäviä riittää (rahoitusta ei aina) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 

LAUSUNTO NUKKETEATTERIN TILASTA 2000-LUVUN 
SUOMESSA/Nukketeatterikeskus Poiju 
 

1. Nukketeatterihautomon merkitys ja työllistävyys 
 

Nukketeatterihautomo perustettiin 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 nukketeatterin 

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 saivatkin 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. 



2. Teatterikorkeakoulu ja nukketeatterikoulutus 2000-luvulla (olleita opetusjaksoja ja 

seminaareja, suunnitteilla olevia, tulevaisuuden tarpeita ja suunnitelmia, saadaanko ikinä TeaK -
tutkintoihin) 

 

Itse TEAKin näyttelijäntyön koulutusohjelmasta (-99) sekä teatteripedagogian maisteriohjelmasta (-07) 

valmistuneena voin todeta, ettei Teatterikorkeakoulun kiinnostus nukketeatterialaa kohtaan ole ollut 

kovinkaan innostunut. Osaltaan se varmasti heijastelee yleistä suhtautumista ja tietämättömyyttä 

nukketeatteria kohtaan teatteritaiteen muotona mutta myös koulutuksen sisällöistä vastaavien 

professoreiden kiinnostus nukketeatteria kohtaan on vuodesta toiseen ollut varsin laimeaa. 

 

Yksittäiset opiskelijat ovat saaneet kokeilla oman kiinnostuksensa pohjalta nukketeatterin hyödyntämistä 

opinnoissaan ja opinnäytetöissään mutta laajempi esittely on puuttunut kaikista koulutusohjelmista. Juuri 

tästä vapaaehtoisuudesta johtuen myös kaikki tarjolla olevat tutustumismahdollisuudet nukketeatteriin 

ovat menneet suurelta osaa opiskelijoista ohi. Teatterialan koulutus voisi suurelta osin vaikuttaa edes 

teatterin ammattilaisten asenteisiin. 

 

Tampereen NÄTY on sisällyttänyt jo jonkin verran omaan koulutusohjelmaansa nukke- ja esineilmaisun 

opetusta johtuen professoreiden/opettajien omasta kiinnostuksesta visuaaliseen ilmaisuun. 

Teatterintutkija Katariina Andrianovin ja allekirjoittaneen (näyttelijä Satu Paavolan) suunnittelema nukke- 

ja esineteatteri-ilmaisun opintokokonaisuus hyväksyttiin jo NÄTYn koulutusohjelmaan, mutta se ei ole 

lopulta vieläkään mahtunut aikataulullisesti opintosuunnitelmaan. Todennäköisesti asiasta joudutaan 

sopimaan uudelleen NÄTYn professorivaihdoksen myötä 2013. 

 

Olen tarjonnut vastaavanlaista opintokokonaisuutta ja pienempiäkin kurssikokonaisuuksia TEAKin 

opintosuunnitelmaan mutta toistaiseksi ne eivät ole menneet läpi. Ehkäpä uudet näyttelijäntyön professorit 

ovat edeltäjiään avarakatseisempia. Minusta nukketeatterin tuominen osaksi Teatterikorkeakoulun 

opintosuunnitelmaa olisi erittäin tärkeätä. Siitä hyötyisivät kaikki koulutusohjelmat, erityisesti opinnoissaan 

jo hieman pidemmälle ehtineet. Kaikista ei tarvitse tulla nukketeatterin ammattilaisia mutta nukketeatteri-

ilmaisun lainalaisuuksien opiskelu voisi laajentaa niin näyttelijöiden, ohjaajien kuin dramaturgienkin 

ilmaisukapasiteettia. 

  

3. jatko- ja täydennyskoulutuksen tarpeita ammattilaisille 
 

Tällä hetkellä Suomessa on varsin vahva uusi polvi nuoria nukketeatterintekijöitä, joista suurin osa on 

valmistunut Turun nukketeatterikoulutusohjelmasta. Vanhempi polvi, johon mös itse lukeudun on 

hankkinut osaamisensa lähinnä työn ja satunnaisten kurssien kautta.  

Suomessa vierailee satunnaisesti ulkomaisia opettajia, joiden työpajoja kohtaan on suuri kiinnostus. 

Järjestävänä tahona on milloin festivaali, ulkomaisen ryhmän vierailun tuottaja, teatterijärjestö, yhdistys tai 



teatterialan koulutusta tarjoava oppilaitos. Kurssit ovat olleet erittäin tarpeellisia ja arvokkaita suomalaisille 

nukketeatterin tekijöille. Kuitenkin myös kotimaisissa nukketeatterin ammattilaissa on jo sellaista 

erityisosaamisen kapasiteettia, jota voitaisiin enemmän hyödyntää alan ammattilaisten keskuudessa 

täydennyskoulutuksen muodossa. 

 

Tarve täydennyskoulutukseen 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 tärkeässä 

asemassa uuden ja vanhan tekijäkunnan yhteensovittamisessa. Suomen kokoisessa maassa ei ole varaa 

leiriytyä pienen taiteenalan sisällä. Tavoitteena voisi olla mestariluokka -tyyppinen 

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 oppilaitoskin. 

 

 

4. TEKIJÄ -hankkeen merkitys nukketeatterille 
 

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. 

Nukketeatterikeskus Poijun toimi yhteistyökumppanina TEKIJÄ -hankkeen kanssa ja vapaat ryhmät olivat 

osa Nukketeatterikeskus Poijun tarjontaa hankkeen suuntaan. Järjestely oli raskas, johtuen siitä, että 

Nukketeatterikeskus 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 

vierailuille. 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-hanke näyttäytyi tekijöille keikka -agentuurina, joka kyllä alensi tilaavien teattereiden kynnystä ottaa 

nukketeatteriesitys 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 

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 yhteistyömalleja 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 monipuolisemmin. Nukketeatterikeskus Poijulla on ollut vastaavia yhteistyötuotantoja mm. 

Seinäjoen kaupunginteatterin (Täti ja Minä) ja Turun Linnateatterin (3D – Dirty, Difficult & Dangerous) 

kanssa. 

 

5. näkemyksiä ja toiveita nukketeatterin näkyvyydestä yms. 
 

Suomalainen nukketeatteri elää tällä hetkellä vahvaa murroksen kautta, jossa uudet tekijät luovat 

uudenlaista ilmaisua ja sekoittavat ennakkoluulottomasti eri tyylilajeja perinteisestä ja käsitetaiteeseen. 

Turun nukketeatterikoulutuksen myötä kentälle on tullut nuoria innovatiivisia taiteilijoita ja Turun 

kaupungin tuki nukketeatteritaiteelle on osoittanut, että asennemuutos on mahdollista. Yleisö alkaa löytää 

myös nukketeatteriesityksiin.  

 

Valtakunnallisesti sama ilmiö antaa vielä odottaa itseään. Jotta laajempi yleisö löytäisi 

nukketeatteriesityksiin, on esiintymismahdollisuuksia ja esitysten kiertuemahdollisuuksia parannettava. 

Nukketeatteri tulisi ottaa orgaaniseksi osaksi teattereiden tarjontaa ja teatterialan korkeakoulutuksen 

opintosuunnitelmaa. Olisi aika, että nukketeatteri voitaisiin katsoa yhdeksi teatteri-ilmaisun muodoksi 

ilman etuliitettä. 

 

Myös nukketeatteriammattilaisten palkkaus- ja työehtoasioihin tulisi saada yhteneväinen 

sopimusjärjestelmä. Teatterialan ammattiliittojen työehtosopimukset eivät ota kantaa millään tavalla mm. 



kiertävien esitysten erityistarpeisiin tai nukenrakentajien korvauksiin, ym. käytännön tarpeita vastaavilla 

tavoilla. 

 

6. 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 Poijun 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, pystytysaika 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. 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 

jakelu 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 

kiertuetoimintaa voisi kehittää, pitäisi kehittää myös nukketeatterin tuotantotoimintaa siten, että esitykset 

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. 

 

Vapaa kenttä työllistää käsittääksemme aikamoisen määrän taiteilijoita. Nukketeatterikeskus Poijulla on 

mm. 4 'omaa' vakituista taiteilijaa sekä Nukketeatterikeskus Poijun kautta toimivia/laskuttavia vajaa 

kymmenkunta taiteilijaa. Haasteena Nukketeatterikeskus Poiju kokee 'nuoremman sukupolven' 

nukketeatteritaiteilijoiden haluttomuuden kiertuetoimintaan. Nukketeatteri on pääosin kiertuetoimintaa ja 

Nukketeatterikeskus 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 

korkeat investointikustannukset. Esitys joka kiertää päiväkodeissa ja kouluissa, tarvitsee myös oman 

teknisen kaluston: valot, standin, äänentoiston, jne. Ajokortin lisäksi tarvitaan tarpeeksi suuri auto, jolla voi 

keikkailla. 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 tapauksissa tehdään vielä läpimeno ennen varsinaista esitystä. 

 

7. Kansainvälisyys 
Nukketeatterikeskus Poijun tavoitteena on jo olemassa olevan, kiinteän kansainvälisen verkoston 

kehittäminen yhteistyötä ja vuorovaikutusta edistämällä. Tarkoituksena on luoda pitkäaikaisia ja kehittyviä 

kansainvälisiä kumppanuussuhteita. Nukketeatterikeskus Poiju on toiminut aktiivisesti kansainvälisesti 

Assitejn, UNIMAn ja NEECPAn toiminnan kautta, mutta myös osallistumalla suoraan festivaaleille 

tarkoituksenaan 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. Haaste 

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. 

 

8. Nukketeatterin aluekeskussuunnitelmat 
Vuonna 2009 Nukketeatterikeskus Poiju solmi kolmivuotisen kehittämissopimuksen vuosille 2009–2011 

Helsingin kulttuurikeskuksen kanssa nukketeatterialan kehittämisestä Helsingissä. Kehittämissopimuksen 

loppuraporttina Nukketeatterikeskus Poiju laati Helsingin kulttuurikeskuksen pyynnöstä selvityksen 

nukketeatterikeskittymän 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 tuotantotoimistona, joka palvelisi kaikkia keskuksessa toimivia 

taiteilijoita 

 

Vuonna 2013 tavoitteena oli selvityksen mukaisten asioiden eteenpäinvieminen, mutta hanke ei saanut 

rahoitusta. 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 resursseja eikä se siten etene. 

9. Näkemyksiä ja toiveita UNIMAn suhteen? 
 

Toiveita UNIMAn suuntaan alan etujärjestönä mm. 

 Kartoittaa vapaan kentän ammattilaisten toiveita ja suunnitelmia esim. aluekeskusten suhteen 

 Lobata nukketeatteria erityisesti Helsingin kaupungin sekä OKM:n suuntaan 

 Luoda suuntaviivoja ja oheistuksia mm. keikkapalkkioiden, nukenrakennuspalkkioiden ym. 
nukketeatterin erityispiirteiden suhteen 

 Varsinkin vapaan kentän sooloteattereilla ei ole sopimuspohjia tai muita käytäntöjä kun menevät 
asiakkaalle tai aloittelevat toimintaa, UNIMA voisi tarjota esim. yleisluontoiset sopimuspohjat 
tekijöille käyttöön. Nukketeatterikeskus Poiju voi auttaa niissä. 

 



 

Leila Peltonen, nukketeatteritaiteilija ja Johanna Salo, nukketeatteritaiteilija: 

 

1. LAPIN NUKKETEATTERITOIMINTA 2011-2012 

 

TOIMIJAT LAPISSA 

 

Puoliammattilaiset: 

Nukketeatteri Kompiainen/Kolari. Jäseniä 7. Typistää nimekseen ”Kompiainen” vuonna 2013 

Ammattilaiset: 

Leila Peltonen ja Johanna Peltonen /Matkalaukkuteatteri, vuoden 2011 kevätkausi 

Heinonen Eila-Keminmaahinen/Keminmaa, Johanna Salo-Teatteri Liikutus/Rovaniemi 

Lisäksi useita suomalaisia ja kansainvälisiä vierailijoita. 

 

NUKKETEATTERIESITYKSET LAPISSA 

2011 

-Johanna Salo   18 x ”12 Kuningasta”  yht.560katsojaa 

-Teatteri Mukamas  1 x ”Jouluyö”    32katsojaa 

-Hox Company  1 x ”Dorian Grayn muotokuva”  50katsojaa 

-Nukketeatteri Pampalina 1 x ”Kraft” Espanjasta   120katsojaa 

-Nukketeatteri Kompiainen 6 x”Päänalle, toinen ja pupu Pyh”  220katsojaa 

 

2012 

-7 Sooloa- festivaalit 21.-23.9.2012 Rovaniemi 

•   TIP-Connection           3 x ”Palikkateatteri”   yht.96katsojaa 

•   Colette Carrigan/Cie Akselere   1 x ”Sleeping Beauty”  yht.51katsojaa 

•   TIP-Connection           1 x ”Reiän paikka”   yht.41katsojaa 

•   Teatteri Vekkuliketti        1 x”Pim Pam Pom–Karhun kevätsoitto” yht.52katsojaa 

•   Kuuma Ankanpoikanen        1 x ”Vain Toivo Jää”   yht.40katsojaa 

•   Kati-Aurora Kuuskoski       1 x ”AistiEn elämää”   yht.40katsojaa 



•   Nukketeatteri KOMPIAINEN  1 x ”Päänalle, Toinen ja pupu Pyh”  yht.60katsojaa 

•   Keminmaahinen        1 x  ”Siipirikko varis”   yht.60katsojaa 
 

-Teatteri Liikutus         6 x ”Susi jo syntyessään” yht.240katsojaa. 

-Murmanskin nukketeatteri         12 x ”Adalmiinan helmi”  yht.550katsojaa 

-Vekkulikettu           2 x ”Helokruunu”   yht.155katsojaa 

-Belgialainen nukketeatteri          1 x ”Plansjet”   yht.170 katsojaa 

-Teatteri Mukamas          3 x ”Jouluyö”   yht.172katsojaa 

-Teatteri Mukamas          2 x ”@Hanna”   yht. 394 katsojaa 

-Nukketeatteri Kompiainen   3 x ”Päänalle, Toinen ja pupu Pyh”  yht.100 katsojaa 

-Six Fingers           1 x ”Trafika”  yht. 30 katsojaa 

 

 

LAPIN NUKKETEATTERIYHDISYS RY:N TOIMINNAN ESITTELY 

 

Lapin Nukketeatteriyhdistyksen hallitus 2013: 

Museoamanuenssi, FM Hanna Kyläniemi, puheenjohtaja (hanna.kylaniemi@pp.inet.fi), 

Näyttelysuunnittelija, FM Darja Heikkilä, sihteeri (darja@rocketmail.com) 

Nukketeatteritaiteilija Johanna Salo, rahastonhoitaja (josefinland@gmail.com) 

Graafikko, Leila Erholtz, tiedottaja 

Nukketaiteilija Lea Kaulanen 

Kuvataideopettaja Maija Tavastila 

Suunnittelija Tuija Jerndahl 

 

Yhdistyksessä on 20 jäsentä ja kaksi yhteisöjäsentä. 

 

Lapin Nukketeatteriyhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää nukketeatteritaidetta Lapin 

läänissä sekä esittävänä taiteena että taidekasvatuksen välineenä. Yhdistyksen toimitila on 

Rovaniemen nukketeatteritalo Poromiehentie 7. 

 

mailto:hanna.kylaniemi@pp.inet.fi
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Lapin Nukketeatteriyhdistys 

-Toimii alueensa nukketeatterintekijöiden välisenä yhdyssiteenä 

-Luo edellytyksiä nukketeatteriesitysten tuottamiselle Lapissa ja Lappiin 

-Suunnittelee ja järjestää työpajoja, kursseja ja laajempaa koulutusta 

-Järjestää nukketeatteritapahtumia 

-Harjoittaa tiedotus- ja tutkimustoimintaa 

-Ylläpitää nukketeatterialan käsikirjastoa 

-Vaikuttaa kotipaikkakunnallaan ja koko Lapin läänissä nukketeatterin toimintamahdollisuuksien 

kehittämiseen tekemällä aloittelta ja toimimalla yhteistyössä Lapin ja koko maan muiden taide-ja 

kulttuurijärjestöjen sekä alan oppilaitosten kanssa 

-Tuottaa ja välittää nukketeatterivälineistöä alan toimijoille 

-Seuraa nukketeatterialan yleistä kehitystä kotimaassa ja ulkomailla 

-Järjestää 7-Sooloa festivaalia. Festivaalit olleet 2008, 2010, 2012. Näiden lisäksi Barentsin 

nukketeatterifestivaalit 2009. 

 

Tällä hetkellä suunnitellaan syksyksi 2013 ”Kaiken maailman nukkeja” lasten monikulttuurista 

nukenrakennustyöpajaa, joka järjestetään yhdessä Rovaniemen kaupungin kanssa. 

Lisäksi jouluksi suunnitellaan ”Nukketeatteritalon joulu” tapahtumaa työpajoineen ja pienine 

esityksineen. 

Yhdistys on myös mukana seuraavien Barentsin Nukketeatterifestivaalien organisoimisessa. 

 

 

2. BARENTS-VERKOSTON TOIMINTA 2010-LUVULLA  

 

Vuonna 2011 Murmanskin läänin ammattinukketeatteri järjesti verkoston 9. kansainvälisen 

nukketeatterifestivaalin Murmanskissa, Venäjällä. Osallistujat Suomesta: Akseli Klonk, Oulu, ja 

Johanna Peltonen, Matkalaukkuteatteri Rovaniemi/Helsinki. Barents-yhteydet ovat jatkuneet mm. 

Murmanskin nukketeatterin Lapin kiertueella 2012. 

Verkoston pitkäaikainen koordinaattori Leila Peltonen jäi toiminnasta eläkkeelle vuoden 2009 Oulu-

Rovaniemi -festivaalin jälkeen. Verkoston  puheenjohtajana jatkaa edelleen Erling Lundh, Kalixista, 

Ruotsista, tukenaan Kalixin Pohjola-Norden-yhdistys. Seuraava Barentsin nukketeatterifestivaali  

järjestetään vuonna 2015 Bodössä, Norjassa. Festivaalin koordinaattorina toimii norjalainen 

nukketeatteritaiteilija Anne Helgesen Katta i Sekken -teatterista. 

 



3. SOVELTAVA NUKKETEATTERI LAPISSA 

 

Soveltavaa nukketeatteria on Lapissa tehty 90-luvulta lähtien. Toimintavuonna 1991-92 

Rovaniemen kaupunki tarjosi koko päivähoitohenkilökunnalleen laajan "Nukketeatteria 

varhaiskasvatuksessa" -koulutuksen, jonka suunnittelija ja toteuttaja oli rovaniemeläinen 

nukketeatteritoiminnan ohjaaja Pirkko Sairanen. Hän itse oli saanut  MLL:n ja Nukketeatteri 

Sampon laajan nukketeatterikoulutuksen Helsingissä ja toiminut useita vuosia rovaniemeläisen  

Nukketeatteri Kaarnikan vetäjänä. 

 Leila Peltonen/Matkalaukkuteatteri on järjestänyt työpajoja nukketeatteriesitystensä yhteydessä 
mm. vanhainkodeissa, erityishuoltopiirin kehitysvammaisten kulttuuritapahtumissa ja  koulujen 
erityisryhmissä. Lukuvuonna 1995-96 Rovaniemellä toimi kehitysvammaisten aikuisten 
nukketeatteriryhmä , joka syntyi Matkalaukkuteatterin, Oulun Merikosken ammattikoulun ja 
Rovaniemen AVA-koulutuksen yhteistyönä.  Ryhmän osallistujat oppivat teatteri- ja nukketeatteri-
ilmaisun perusteita ja mm. tekivät oman elämänsä tarinoista runo-varjoteatteriesityksen yleisölle. 

Leila Peltonen vei 1992-94 soveltavaa nukketeatteria lukuisiin kehitysyhteistyöprojekteihin 
Sambiassa (Aids, ravitsemus, naisten asema jne. ). Nukke- ja naamioteatteria yhteisöteatterin 
osana nähtiin Alkupisteet-Barents-projektissa Rovaniemellä 2002.   

 Vuosituhannen toisella vuosikymmennellä soveltavan nukketeatterin projekteja on toteutettu 
tavoitteellisesti Lapin nukketeatteriyhdistyksen järjestämillä kursseilla ja  useissa hankkeissa: 

 Vuonna 2010  SKR:n Lapin Maakuntarahasto jakoi 10 000€ apurahan ”Soveltavan Nukketeatterin 
työsuunnitelman toteuttamiseen. 

Apurahan turvin on järjestetty yhteensä 8 soveltavan nukketeatterin kurssia. 

Lisäksi on valmistunut 3eri esitystä; ”Lipas” Lapin Näkövammaisten kanssa, ”Pekka ja susi” 

Moninetin maahanmuuttajien kanssa sekä ”Sadat kasvot on” Tirroniemen nuorien kanssa. 

 

1.Terapeuttisen nukketeatterin työpajat 1-2/Anna-Liisa Tarvainen 

Anna-Liisa Tarvaisen kurssille osallistui yhteensä 8hlöä. 

Sisältö: 

Työpaja 1: Terapeuttiset elementit nukketeatterissa 

Tämä osio painottui taiteelliseen työskentelyyn. Tutustuttiin käytännön harjoitusten kautta 

terapeuttisiin elementteihin, joita voidaan soveltaa myös nukketeatterissa. Kurssin teemoja 

työstettiinn valmistamalla pienimuotoisia esityksiä osanottajien tuomien tekstien pohjalta. 

 

Työpaja 2: Nuken käyttö hoidon välineenä, 

Kurssin toisessa osassa käsiteltiin nuken ja nukketeatterin käyttöä hoidollisenä välineenä. 

 

 



2.Nukketeatteria maahanmuuttajille –kurssi 

Moninetin kautta kursseilla on käynyt 13 aikuista maahanmuuttajaa. Tutustuttiin varjoteatterin 

tekemiseen ja valmistettiin kaksi esitystä, joita käytiin esittämässä sekä kirjastolla että 

harjoittelukoululla. 

Kurssi on ollut Verso-hankkeen alainen, kotoutumista tukeva taidepaja nimeltään Taikuri= Taide-

Kulttuuri-Ilmaisu, jonka rahoitus päättyy vuoden 2013 lopussa. 

 

3.”Omat tarinat näkyviksi” kurssit 

Näkövammaisia osallistui 5hlö, kurssit toteutuivat yhteistyössä Lapin Näkövammaliiton kanssa. 

Mahdollisesti ”Lipas”-esityksellä osallistutaan Joensuussa pidettäviin Parafesteihin 2013/2014. 

 

4.Tirroniemen esitystaideleiri pohjois-lapin nuorille 

Tuisku-leiri Kolarin Tirroniemessä sai liikkeelle 30nuorta ympäri Lappia. Leirin rahoitus koottiin 

sirpaleista, lopulta viikon mittaisella metsäleirillä oli mukana 5ohjaajaa: tanssija Katariina Angeria, 

teatteri-ilmaisunohjaajat Johanna Salo ja Anna-Leena Nordberg, nukketaiteilija Lea Kaulanen sekä 

fyysisen teatterintekijä Hans Jackmaert. Leiri on nyt tapahtunut Tirroniemessä kolme vuotta 

peräkkäin. 

 

5.Nukketeatterin terapeuttinen voima hoito- ja kasvatustyössä 

Seminaari pohtii käytännön esimerkkien ja kokemusten kautta nukketeatterin terapeuttisia 

lähtökohtia ja kehittämistapoja. 

Luennoitsijoina toimivat taideterapeutti taideterapian professori ja nukketeatteriterapeutti Matthew 

Bernier (USA) ja Taiteen edistämiskeskuksen Porin sivutoimipisteen nukketeatterin läänintaiteilija 

Roosa Halme (FIN). Matthewin kurssi yhteistyössä Lapin Taidetoimikunnan ja Satakunnan 

taidetoimikunnan kanssa. 

Mukana Lapin Lasten psykiatrisen osaston hoitajia. 

 

6.Teatterinukenrakennuskurssi 

-Iida Vanttajan kurssille osallistui 8hlö. Valmistuneilla nukeilla tehdään pieniä esityksiä syksyn 2013 

aikana. 

 

 

 

 



4. YHTEENVETO LEILA PELTOSEN NUKKETEATTERIN LÄÄNINTAITEILIJAKAUDESTA 

 

 LÄÄNINTAITEILIJANA 1.1.2001 – 31.12.2006 /Lapin taidetoimikunta, taiteenalana nukketeatteri 
(vuosina 2002-2005 lisäksi lastenkulttuuri ) 

 PERUSTYÖTÄ 

 Läänintaiteilijana yksi keskeisimpiä tavoitteitani oli nukketeatterin tunnetuksi tekeminen 
varteenotettavana, monipuolisena taidemuotona. Ruohonjuuritasolla tämä tarkoitti nukketeatterin 
perusteiden opetusta eri-ikäisille, eri elämänaloja edustaville ryhmille, etenkin lapsille ja nuorille ja 
heidän kanssaan työskenteleville aikuisille. Ohjasin eri puolilla Lappia kymmeniä nukketeatterin 
työpajoja, kursseja, esityksiä ja taideprojekteja yhteistyössä päiväkotien, koulujen, toisen asteen 
oppilaitosten, Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan, kirjastojen ja lappilaisten harrastajaryhmien ja 
ammattitaiteilijoiden kanssa. Joitakin esimerkkejä: 

 Kirjoja ja varjoja historiasta - kirjavinkkausprojekti viidelle rovaniemeläiselle koululuokalle 
yhteistyössä Lapin maakuntakirjaston lasten ja nuorten osaston kanssa,  
projektinpäätöstapahtumassa yli sadan  koululaisen yhteisesitys Wiljami-teatterissa 

- Kirjavinkkaus-nukketeatterityöpajakiertueet eri puolilla Lappia. 

- Taideviikot koko ala-asteelle, mm. Rovaniemen Meltauksen koululla 

- Koko lukuvuoden nukketeatterityöpajat  Rovaniemen Ylikylän koulun 3. ja 4. luokille 

- Nukketeatterin päiväleirit  alkukesästä Rovaniemen nukketeatteritalolla 

- Kiertävät taidetyöpajat yhteistyössä käsityökoulu Peukun kanssa mm. Rovaniemellä, Torniolla, 
Ylitorniolla, Sevettijärvellä,Karigasniemellä, Muoniossa, Karesuvannossa ja Tromssassa. 

  

KANSAINVÄLISTÄ TOIMINTAA 

1990-luvulla ja 2000-luvun alussa Lapin taidetoimikun teki laajaa taideyhteistyötä koko pohjoisella 
Barentsin alueella (Lapin ja Oulun läänit, Suomi; Norrbottenin ja Västerbottenin läänit, Ruotsi; 
Nordlandin, Tromssan ja Finnmarkin läänit, Norja  ja Venäjän Murmanskin ja Arkangelin läänit, 
Karjalan ja Komin tasavallat ja Nenetsian autonominen alue). Koska olin jo vuodesta 1996 toiminut 
Barentsin nukketeatteriverkoston koordinaattorina, oli luontevaa jatkaa tätä työtä 
läänintaiteilijana. Olin mm. järjestämässä Barentsin nukketeatterifestivaaleja 2003 Oulussa ja 2005 
Kalixissa, Ruotsissa sekä muita alueen yhteishankkeita. Esimerkkejä kansainvälisistä hankkeista: 

- STARTING POINTS –taiteidenvälinen yhteisötaiteen työpaja Barentsin alueen 
ammattitaiteilijoille ja taideopiskelijoille aiheena syntymä ja nimen antaminen lapselle. Työpajan 
taiteellisina asiantuntijoina toimi kuusi taiteilijaa englantilaisesta Welfare State International -
taideyhteisöstä Ulverstonista, Iso-Britanniasta johtajanaan Sue Gill ja John Fox. Työpaja oli osa 
Pohjoismaisen ministerineuvoston Network North 2002 -projektin kokonaisuutta ja sai suurimman 
rahoituksensa Pohjoismaiselta kulttuurirahastolta. Työpaja toteutettiin yhteistyössä Lapin yliopiston 
taiteiden tiedekunnan kanssa, osallistujina oli yhteisötaiteen ja nukketeatterin ammattilaisia 
Barentsin alueelta sekä Grönlannista ja Islannista. 

- LIVING STORIES – Barentsin alueen koululaisten nukketeatteriprojekti, johon osallistui 
yhteensä  yhdeksän koululuokkaa. Norjasta (Tromssa ja Karasjok), Suomesta (Rovaniemi, 
Menesjärvi ja Keminmaa), Ruotsista (Kalix ja Morjärv) ja Luoteis-Venäjältä (Karjalan Petroskoi ja 
Arkangelin Schenkursk) Projektissa työskenteli ammattinukketeatteritaiteilijoita Ruotsista, 
Suomesta, Venäjältä. Ohjaajille järjestettiin syksyllä 2003 suunnitteluseminaari Kalixissa, 
Ruotsissa.  Lapset tekivät nukketeatteriesityksiä oman kotiseutunsa tarinoista yhteistyössä oman 
paikkakunnan nukketeatteritaiteiljoiden, koulun, kirjaston ja museon kanssa. Kaikki esitykset 
nähtiin Rovaniemen Living stories -festivaalilla, johon osallistui 200 lasta opettajineen. Toimin 
hankkeen koordinaattorina ja myös Rovaniemen, Inarin, Tromssan ja Karasjoen koululaisten 



työpajojen ohjaajana. Projektin suurin rahoitus saatiin Pohjoismaiselta kulttuurirahastolta. 

- 7 PLUS 7 SOOLOA! -kansainvälisen soolonukketeatterifestivaali Järjestin Rovaniemellä 
2006   tiettävästi Pohjoismaissa ensimmäisen kansainvälisen soolofestivaalin, johon osallistui 
seitsemän suomalaista ja seitsemän ulkomaista soolotaiteilijaa. Festivaali on sittemmin jatkunut 
vuosina 2008, 2010 ja 2012. Tapahtumiin liittyi työpajoja ja koulutusta, mm. kaksivaiheinen Shared 
Secrets Mestari-kisällit -projekti yhteistyössä Turun taideakatemian kanssa.  

- Hanke-ehdotus kansainvälisestä nukketeatterikeskuksesta  Tein laajan kartoituksen 
Euroopan ja muun maailman nukketeatterikeskuksista-- selvitykseen kokosin aineistoa 
opintomatkoilla Lofooteilla,Norjassa, Bilbaossa, Espanjassa ja CalArts-yliopistossa, Kaliforniassa, 
USAssa. Tavoitteena oli synnyttää yhteistyössä pohjoisruotsalaisen Kalixin kaupungin taiteilijoiden 
ja Kulturskolanin kanssa "kaksinapainen" pohjoismainen keskus, joka järjestää nukketeatterin 
koulutus-, esitys- ja tiedotustoimintaa koko pohjoisella alueella. Alun myötätuulesta huolimatta 
hanke peruuntui taloudellisten ja poliittisten suhdanteiden äkkikäänteissä.  Monia keskuksen 
periaatteita on kuitenkin toteutunut Lapin esittävien taiteiden aluekeskuksen LETKE ry:n ja Lapin 
nukketeatteriyhdistys ry:n toiminnassa. 

 MUUTA NUKKETEATTERITYÖTÄ 

 - Läänintaiteilijakaudellani jatkui osallistuminen UNIMAn toimintaan Suomen UNIMAn 
hallituksen jäsenenä, varapuheenjohtajana sekä kansainvälisen UNIMAN edustajiston ja 
Eurooppa- ja Afrikka- komissioiden jäsenenä. Kirjoitin vuoden 2001 Suomalaisen nukketeatterin 
päivän valtakunnallisen julistuksen. Aloitin vuonna 2006 Suomen UNIMAn 25-vuotisjuhlajulkaisun 
kirjatyöryhmän puheenjohtajana. 

 - Vuonna 2003 sain kutsun esiintyjäksi ja opettajaksi  ASSITEJ Sambian ensimmäiselle 
nukketeatterifestivaalille. 

- Osallistuin alueellisten taidetoimikuntien yhteiseen, esittämisen uusia muotoja kokeilleen, 
taiteidenvälisen  OUTO-työpajaviikon järjestämiseen Outokummussa. 

 - Järjestin yhteistyössä Helsingin Annantalon, kuvataiteilija Veronica Leon ja Lapin yliopiston 
taiteiden tiedekunnan opiskelijoiden kanssa suomalaisen nukketeatterin uranuurtajan Mona Leon 
100-vuotismuistonäyttelyn Lapin maakuntamuseossa Arktikumissa; hankin myös näyttelyn 
rahoituksen. Näyttelyn yhteydessä järjestettiin neljän viikon aikana nukketeatterityöpajoja, joihin 
osallistui yli 700 lasta ja nuorta. 

 - Annoin tukeani Kolarin uuden Nukketeatteri Kompiaisen jäsenille ryhmän perustamisessa ja 
ensimmäisen esityksen Keskikokoinen kivi ohjaamisessa.  

- Toteutin 2006 Matkalaukkuteatterin ja Rovaniemen teatteri/ Lapin alueteatterin 
yhteistyöprojektin, jonka yhtenä tavoitteena oli ammatillisen nukketeatterin kehittäminen Lapissa. 
Projektin osarahoitus saatiin OKM:ltä. Yhteistyön tuloksena Rovaniemen teatteri, 
Matkalaukkuteatteri ja Turun taideakatemian nukketeatterikoulutus tuottivat vuoden lopulla Kaj 
Chydeniuksen nukketeatterioopperan Sammakkoprinsessa Rovaniemen teatteri/Lapin 
alueteatterin ohjelmistoon. Esitys kiersi vuoden 2007 alussa eri puolilla Lappia osana Lapin 
alueteatterin kiertueohjelmaa. 

 - Vuonna 2006 perustettiin Lapin nukketeatteriyhdistys ry, joka tukee sekä nukketeatterin 
harrastaja- että ammattitoimintaa Lapissa ja hankkii rahoitusta erilaisille nukketeatterin 
kehittämishankkeille.   

 LASTENKULTTUURIN LÄÄNINTAITEILIJANA 2002-2005 

Vuodesta 2002 lähtien minulle osoitettiin nukketeatterin rinnalle myös lastenkulttuurin 
läänintaiteilijan tehtävät. Tiedotin Lapin kunnissa OKM:n valtakunnallisen Kulttuuri kasvaa lapsissa  
-ohjelmaehdotuksen sisällöstä ja käynnistin Lapin taidetoimikunnan Lasten Kulttuuri-Lappi -
ohjelman. Osallistuin Lapin Taikalamppu -hakemuksen valmisteluun ja toteutukseen työryhmässä, 
joka koostui Lapin lääninhallituksen, kuntien ja saamelaisalueen edustajista. Laadin hakemukseen 
ehdotuksen nukketeatteritoiminnasta. Vuonna 2005 Lappi hyväksyttiin valtakunnallisen 



Taikalamppu –lastenkulttuurikeskusverkoston jäseneksi vuosiksi 2006-2008  ja edelleen kahdeksi 
seuraavaksi kolmivuotikaudeksi 

 Lastenkulttuurin läänintaiteilijan työhön kuului myös OKM:n Luovuus- ja 
kulttuurikasvatushankkeen alueellisen koordinaattorin tehtävät Lapissa 

  

5) NÄ KEMYKSIÄ ALAN KEHITTÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISEHDOTUKSIA 

 

Jose: 

- Turun Amk:sta valmistuneille tulisi järjestää vuosittain jatkokoulutusta. Intensiivikursseja, jotka 

palvelisivat myös kauempaa tulevia. 

- ammatti-teattereille tulisi myöntää toimintatukea pitemmäksi aikaa. Kun apurahoja jaetaan vain 

yksittäisten esitysten tekemiseen, toiminnan jatkuvuus on koko ajan vaakalaudalla. 

-  tilaajien kouluttaminen. Kiertävillä teattereilla pitäisi olla joku ohjenuora hinnoittelun suhteen.  

Kunnat ja muut tilaajat eivät suostu nukketeatterista tai muustakaan esittävästä taiteesta 

maksamaan, jos jotain voi ilmaiseksi saada. Tässä Teme voisi olla avuksi. 

- nukketeatterikillan nostatus ja tutuksi tekeminen. Killan näkyminen esittävän taiteen 

tapahtumissa. 

- nukketeatterin nostaminen samalle jalustalle muiden esittävien taiteiden kanssa, mahdollisesti 

nyky-nukketeatterisanan (tms.) lanseeraaminen, jotta alan moninaisuus tulisi tutummaksi. 

- haluan vielä lopuksi sanoa, että mielestäni soveltava taide ja soveltava nukketeatteri on todella 

tärkeää ja sen toimintamalleja ja –mahdollisuuksia pitää kartoittaa ja kehittää. Kuitenkin nostan 

aivan yhtä tärkeäksi laadukkaiden esitysten tekemisen. Hyvin toteutettu nukketeatteriesitys voi 

tuoda tasapainoa, hyvää mieltä ja uusia näkövinkkeleitä siinä missä parhainkin soveltavan taiteen 

kurssi. 

 

Leilan ajatuksia: 

Nukketeatteriopetusta kaikille koulutusasteille 

- eri ikäryhmille suunnattu tavoitteellinen nukketeatteriopetus 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. 

- nukketeatterikoulutus tulisi liittää entistä syvemmin ja tavoitteellisemmin 
lastentarhanopettajien, peruskoulun ja lukioiden opettajien perusopintoihin. Ammatilliseen 
täydennyskoulutukseen jatkuvasti tarjolle nukketeatteri-opintojen vaihtoehto. 

- 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. 

 - kirjastojen, erityisesti lasten ja nuortenosastojen ammattilaisille kohdennettua 



nukketeatteriopetusta 

 - harrastajaryhmän ohjaaja on aina myös kouluttaja, jonka työkalupakissa tulisi olla taitoja 
jakaa nukketeatterin perustietoja ja -taitoja. Tukea ja täydennyskoulutusmahdollisuuksia 
ryhmien vetäjille . 

- harrastajaryhmille käytännöllistä koulutusta, jonka lähtökohta ovat ryhmän esitykset ja niihin 
johtavat prosessit, niiden tarkastelu eri näkökulmista ja lisätaitojen opettaminen ryhmän 
omista vahvuuksista käsin. Säännöllisiä alueellisia ja valtakunnallisia katselmuksia, joiden 
perusta on vuorovaikutus, ei kilpailu. 

- Turun taideakatemian nelivuotisen koulutuksen käyneille ammattilaisille lisää 
täydennyskoulutusmahdollisuuksia: ammattinäyttelijöille ja -ohjaajille säännöllistä jatko- ja 
erityiskoulutusta Teatterikorkeakoulussa, nukenrakentaja-skenografeille Taideteollisessa 
korkeakoulussa. 

- nukketeatteritaiteen korkeakoulutasoista tutkimustyötä tuettava ja laajennettava: myös 
tutkijoiden koulutus korkeimmalle koulutustasolle saakka.  

 Opetusmateriaaleja! 

 - nykyisin saatavilla olevan opetusmateriaalin kartoittaminen 

- kaikille opetuksen tasoille, myös lyhytkursseille, ammattimaisesti tuotettua, nykyaikaisen 
tekniikan vaatimukset täyttävää vetovoimaista opetusmateriaalia (videot, diat, kirjallisuus, 
demovälineiden työkalupakit...) Laadukkaat materiaalipaketit täydentävät ja tukevat 
opetusta ja yhdenvertaistavat opetusta eri puolilla maata. 

 Resurssien jakamisessa vihdoinkin uusia avauksia ja joustavuutta 

- milloin Teatteri- ja orkesterilain piiriin pääsy avataan uusille ammattinukketeattereille? Sitä 
odotellessa luotava vaihtoehtoinen tukijärjestelmä, joka myöntää vakiintuneille, taiteellisesti 
merkittäville ammattiryhmille pitkiä, 3 - 5 -vuotisia toiminta-avustuksia (vrt. nykyiset 
monivuotiset yksittäisille taiteilijoille myönnettävät apurahat) 

- alueellisten nukketeatterikeskusten verkoston luominen …   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SELONTEKO ITÄ-SUOMEN NUKKETEATTERITOIMINNASTA 2011 - 2012 

Laatinut Etelä-Savon nukketeatterin läänintaiteilija Aapo Repo (toimikausi 1.1.2009 – 31.12.2014) 

 

ITÄ-SUOMI 

Itä-Suomen alueella nukketeatteria tekevät kaksi ammattinukketeatteria: Aapo Revon Nukketeatteri 

Reaktori Mikkelissä ja Emma Jussilainen-Schermanin Nukketeatteri Karelus Imatralla. Lisäksi 

Parikkalassa toimii Kansan Raamattuseuran Nukketeatteri Sananjalka, jolla on vuosittain yli 100 

esitystä kiertueilla. Savonlinnan teatterilla ja Lappeenrannan kaupunginteatterilla on ollut 

ohjelmistossaan nukketeatteriesityksiä ja aina silloin tällöin alueella käy joitakin vierailijoita. 

Lisäksi alueella on useita harrastajanukketeattereita, kuten Nukketeatteri Kukkaro Juvalla ja 

Nukketeatteri Punahilkka Joensuussa. Myös Variksen kaupunginteatteri Huhdasjärvellä ja Mikkelin 

Vekkulinna sekä Pieksämäellä toteutettu Myrsky-hanke ovat tehneet nukketeatteria.  

Nukketeatterifestivaaleja järjestetään useilla paikkakunnilla: Mustan ja valkoisen festivaali, Imatra, 

VALO-festivaali, Joensuu, Satujen sateenvarjo, Mikkeli. 

Lisäksi Vekara-Varkaus ja Mikkelin Hulivili-karnevaalit tapahtumissa on ollut nukketeatteria. 

 

LÄÄNINTAITEILIJAN TYÖSTÄ 

Läänintaiteilijatyöni tuloksia ovat olleet alueelliset yhteistyöprojektit, esitykset ja kurssitukset. 

Työsarkaani ovat lukeutuneet vv. 2011 – 2012 mm. 

Projekti: Lasten kulttuuriteesit. Lapsissa kulttuuri itää. 

T.U.H.N.U - työpajat ja esitykset päiväkodeissa ympäri Itä-Suomea; Mikkeli, Mäntyharju, 

Pieksämäki, Kuopio, Joensuu 

Kaupunginorkestereiden kanssa tehty yhteistyö, lapsille suunnattu nukketeatterikonsertti Leikin 

soitto – Soiton leikki, josta pidettiin kanta-esitys Mikkelissä ja esityksiä myös Joensuun 

kaupunginorkesterin kanssa. 

Ovimikko-nukketeatteriesitys aikuisille 

Festivaalit: Satujen sateenvarjo Mikkelissä (taiteellinen johtaja), VALO-lastenkulttuurifestivaali 

Joensuussa ja nukketeatterikurssitukset yhteistyössä Pohjois-Karjalan läänintaiteilija Jyrki 

Tammisen kanssa, yhteistyöprojektit Petroskoin nukketeatterin kanssa. 

Kansainvälinen ensi-ilta vuonna 2011 työryhmän Nordic Puppet Ambassadors -ryhmän kanssa. 

Esityksen nimi on Odotushuone. 4 esitystä, katsojia 140. 

Nukketeatterikoulutusta opettajille: 

Etelä-Suomesta katsoen Itä-Suomi vaikuttaa aika lailla yhdeltä alueelta ja hyvin etäiseltä sellaiselta. 

Täällä on vain muutama isompi taajama-alue, jotka ovat myös läänien pääkaupunkeja. Kulttuuria 

haetaan näistä pääkaupungeista, jotka joutuvat taistelemaan katsojista jo ylipäätään muiden 

tapahtumien, elokuvateattereiden ym. kanssa. Lastenkulttuuri jää näillä laitoksilla hyvin pienelle 

osalle, koska resurssit eivät riitä joka paikkaan. 



Vuosina 2011 ja 2012 olen ollut suorassa yhteydessä ja kouluttanut nukketeatterin tekemiseen 

(vähintään 8 tunnin kurssituksia) noin 50 opettajaa Itä-Suomen alueella.  Olen käynyt 20 

päiväkodissa ja 10 koulussa pitämässä lyhyitä esityksiä ja samalla tuonut esille erilaisia tapoja 

elävöittää esineillä tarinan kerrontaa. Tähän lasketaan mukaan lasten sairaalakoulut. 

Suurin kohderyhmä, joka tekee töitä lasten kanssa kokopäiväisesti, ovat lastentarhan opettajat ja 

peruskoulujen opettajat. Lastentarhoissa tehdään jo hyvin paljon askartelua viikoittain ja joissain 

paikoissa jopa nukketeatteria/näytelmiä joka vuosi. Tämän vuoksi olen ottanut heidät 

kohderyhmäkseni. Heillä ei ole kovinkaan hyviä työkaluja esitysten valmistamiseen. 

Nukketeatterikirjoja on kyllä saatavilla muutama, mutta ne ovat vaikeaselkosia ja itsekseen opiskelu 

niiden kautta on vaikeata. Tämän vuoksi oikeat esitykset, työpajat ja muu koulutus on tarpeellista.  

Projekti Tuhnu ja siitä poikinut uusi projekti Ovimikko: 

Kun aloitin läänintaiteilijana 2009, meillä oli harvinainen yhteistyö taidetoimikuntien kanssa. Itä-

Suomen taidetoimikunnat toimivat usein yhdessä, mutta usein yhteiset projektit kaatuvat 

alkutekijöihinsä mm. aikataulujen ja etäisyyksien vuoksi, tai koska joku lähtee toisiin työtehtäviin. 

Meillä oli lastenkulttuurin LAKU-työryhmä ja siinä toimivat työrukkasina läänintaiteilijat Antti 

Raekallio (muusikko/Pohjois-Savo), Aapo Repo (nukketeatteri, esiintyjä/Etelä-Savo) ja Jyrki 

Tamminen (nukketeatteri, ohjaaja/Pohjois-Karjala).  

Meidän tehtävänämme oli viedä kentälle kulttuuriteesit, jotka työryhmä oli tehnyt. Pääteesit olivat: 

Lapsella on oikeus olla osallisena taiteessa, Lapsella on oikeus tulla kuulluksi, Lapsella on oikeus 

nähdä taidetta hänen sijainnistaan huolimatta. Siis alueellista tasa-arvoa takaa ajavia teesejä. Tätä 

työtä lähdettiin ruotimaan ja työryhmän nimeksi tuli ’Leikkitarkastajat’. Heidän projektinsa nimi oli 

t.u.h.n.u. Tällä kokoonpanolla me lähdimme luomaan uudenlaista lähestymistä esittävään taiteeseen 

ja nimenomaan nukketeatterin kautta. Ryhmä hajosi vuonna 2011, koska läänintaiteilija Raekallio 

siirtyi takaisin kenttätyöhön. Sitä ennen kerkesimme valmistaa yhden ”koko-illan” kantaesityksen, 

Leikin soitto – Soiton leikki joka tehtiin yhteistyössä Mikkelin kaupunginorkesterin kanssa. Sen 

lisäksi teimme useita lyhyempiä improvisaatioon pohjautuvia esityksiä. 

Vaikka yksi poistui, niin yhteistyö jatkui kahden nukketeatterin ammattilaisen kesken. T.U.H.N.U 

kehittyi työnimeksi, värvää ja kouluta -projektille: 

Pohjois-Karjalassa ja Etelä-Savossa on läänintaiteilijan kannalta nukketeatterin saralla hyvin 

samankaltaiset työympäristöt. Haasteet ovat samat. Nukketeatterin ammattilaisia on vähän ja 

harrastajien työkalut ovat heikonlaiset. Jotta saisimme koko alueen katettua laadukkaalla 

nukketeatterilla, meidän tuli käydä antamaan uusia työkaluja näille harrastajille ja yrittää värvätä 

heitä lisää nukketeatterin maailmaan. 

Seuraava yhteistyöprojekti meillä oli aikuisille suunnatun nukketeatteriesityksen valmistaminen, 

koska kukaan ammattilainen ei ollut aikaisemmin tehnyt mitään vastaavaa täälläpäin suomea. 

Samalla se toimi esimerkkinä siitä ajatuksesta, että miten monimuotoinen laji nukketeatteri oikeasti 

on. Esitystekstiksi otettiin Arnost Goldflamin teksti Ovimikko, jonka Anne Välinoro oli sovittanut 

Jyrki Tammiselle pidemmän aikaa sitten. 

Meidän hyvin minimalistinen tyylimme sovitettiin tuohon esitykseen, ja lähdimme valmistamaan 

esitystä näyttelijälähtöisesti. Objektiteatterin keinoin. Ajatuksella, että mikä vain voi toimia lavana, 

hahmona, kaikki perustui leikkiin ja vuorovaikutukseen. 

 

 



Esitykset: 

Leikin soitto – soiton leikki: Mikaeli (2010), Joensuun konserttisali 2012 

Ovimikko: Satujen sateenvarjo 2011, Valo-festivaali 2011 

 

Koulutus 2011 – 2012: 

Satujen sateenvarjo festivaalilla 2011 pidettiin nukketeatterin ABC- koulutus, jossa opettajina 

toimivat Jyrki Tamminen ja Aapo Repo. Kurssin sisältö oli työskentely ohjaajan näkökulmasta ja 

työskentely esiintyjänä, nuken saaminen eloon, miten pelkkä keppi voidaan saada samaistuttavaksi 

hahmoksi? Kuinka runo puretaan osiin ja siitä saadaan tehtyä esitys.  

Tätä kurssikokonaisuutta ennen Jyrki piti Pohjois-Karjalan suunnalla kolme koulutuskokonaisuutta, 

joissa hän avasi jo omaa työskentelyään ja pohjusti meidän yhteistä kurssia Mikkelissä Ja 

Joensuussa. Minä pidin myös kolme kokonaisuutta, jotka toimivat pohjana Mikkelissä pidettävään 

kurssiin. Kurssilla oli Mikkelissä 12 osanottajaa, jonka lisäksi valmistavalla kurssilla oli yhteensä 8 

osanottajaa, jotka eivät päässeet viimeiseen kokonaisuuteen. 

Joensuussa Valo-festivaalin yhteydessä 20. - 22.2011pidimme lyhyen kurssikokonaisuuden, mutta 

jatkoimme kurssitusta myös Ilomantsissa, jossa oli pieni ryhmä, joka oli valmistamassa 

nukketeatteriesitystä Ortodoksisen kirkon vuosijuhlan yhteyteen ohjaaja Jaana Palve-Karppasen 

johdolla Nukketeatteri Punahilkasta. Värvää ja kouluta -projekti jatkui hyvin luonnollisesti näin. 

Minun osaltani tämä kurssi johti toiseen kurssikokonaisuuteen, jossa kävin opettamassa 

Ilomantsissa heille keppinuken rakentamista, esitykseen tulevien nukkien valmistusta varten. Tämä 

kurssitus tapahtui vuosina 2011 ja 2012, jolloin heillä oli esityksen ensi-ilta. Koulutettavia oli 

Ilomantsissa 8. 

Satujen sateenvarjo 2012:n työpajan teema muuttui hieman, se oli Karmee ämmä -naamiotyöpaja, 

jonka tuli vetämään Soile Mäkelä Teatteri Metamorfoosista. Tämän kurssikokonaisuuden tarkoitus 

oli toimia jatkumona, jossa esitellään nukketeatterin sukulaisuuksia ja monimuotoisuutta ihmisille. 

Kurssi ei ollut suuri menestys, mutta sen tulokset näkyvät ja tuntuvat vielä vuonna 2013. 

Ohjaus ja ohjeistus vuosina 2011 - 2012 

Läänintaiteilijan työ on hyvin monimuotoista parhaimmillaan. Värvää ja kouluta -projektin tiimoilta 

oli myös helppo lähteä tekemään projekteja ympäristöön. Saman teeman sisälle laitan myös 2012 

OMUTE ryhmälle ohjaamani teoksen Hannu ja Kerttu, nukkeooppera. 

Hannu ja Kerttu oli äärimmäinen tapaus ohjaajalle. Se toteutettiin Savonlinnan taidelukiossa. 

OMUTE, eli ooppera- ja musiikkiteatterilinja on valmistanut joka kolmas vuosi Hannun ja Kertun, 

produktioiden ohjaajina on ollut erilaisia ohjaajia kautta aikain. Minä sain ohjata 

nukketeatteriversion taidelukion 40-juhlavuoden numeroksi. Ohjaus ja opetus oli kokonaisvaltaista 

ja käsitti yhteensä 60 oppilaan kokonaisuuden. Nuket valmistettiin opiskelijoiden tekemänä, jonka 

minä ideoin ja ohjasin opiskelijoille opiskelijoiden kanssa. Nuket valmistivat tekstiili- ja 

käsityöpuolen oppilaat syksyllä 2011 ja keväällä 2012 (työskentely tehtiin lukion aikataulujen 

puitteissa). Työryhmässä oli 15 oppilasta, joille piti opettaa nukenrakennus aivan alusta. 

Esiintyvä ryhmä aloitti työskentelyn minun kanssani 2012 keväällä nukkenäyttelemisen 

harjoittelulla ja esityksen harjoittelulla 2012 syksyllä, jolloin sain myös uudet OMUTElaiset 

ryhmään. Esiintyjiä oli 25 loppujen lopuksi. Viimeisellä viikolla saatiin harjoitteluun myös mukaan 

koulun orkesteri, 20 muusikkoa ja kapellimestari. Esitys myös tulkattiin viittomakielellä esityksen 



aikana simultaanisti. Kokonaisuudessaan minä siis käsittelin hyvin suurta määrää opiskelijoita. 

Esityksen näki 200 lasta. 

Toinen suurempi työ läänintaiteilijana tapahtui Variksen kaupunginteatterissa, Huhdasjärvellä. 

Sinne perustettiin uusi harrastajanukketeatteri vuonna 2011. He halusivat tehdä esityksen 

Ukkoslintu – tuulen tuomaa. Ohjaaja Mervi Erkkilä halusi saada minulta apua esityksen 

valmistamisessa. He olivat saaneet apurahan esitykseen ja olivat pyytäneet Iida Vanttajalta 

tarjouksen nukkien valmistamiseen, johon heillä kuitenkaan ei ollut varaa. Mervi otti minuun 

yhteyttä ja pyysin heitä tulemaan tutustumaan minun työtilaani ja nukkeihini, jotta voisin 

keskustella heidän kanssaan siitä, mitä he haluavat tehdä. Halusin myös nähdä käsikirjoituksen ja 

ohjaus suunnitelman. Ensimmäisellä tapaamisella Mikkelissä sain ohjattua heitä tarkemmin heidän 

haluamaansa suuntaan. Ja neuvoin mm. nukketyyleistä ja valoteknisistä asioista ym. Sovimme 

aikataulun, jota heidän tuli noudattaa, jos mielivät saada esityksen valmiiksi. Minulle tuli 3 

kontaktikertaa Huhdasjärvellä ja niiden aikana toimin avustavana ohjaajana, jolloin tein ohjaajasta 

ohjaajan, esiintyjistä esiintyjiä, eikä päinvastoin. Autoin myös ohjaajaa käsikirjoituksen ja 

dramatisoinnin kanssa. Sekä pidin nukkenäyttelemisen kurssitusta esiintyjille. Esitys sai ensi-iltansa 

12.10.2012 Huhdasjärven kylätalolla ja sitä esitettiin 13. ja 14.10. Esitys sai yhteensä 120 katsojaa. 

(sitä esitettiin myös Valkealassa 2013) 

Festivaalit:  

Satujen sateenvarjo on ollut alusta lähtien työkalu, joka annettiin minulle tehtäväksi 

läänintaiteilijana. Hyvin työläs formaatti, jonka avulla olen yrittänyt tuoda taiteellisena johtajana 

hyvin monipuolisen kuvan nukketeatterista alueen ihmisille. Olen myös yrittänyt nostaa ihmisten 

tietoisuuteen ammattilaisten tekemän nukketeatterin.  Jokaiseen festivaaliin on kuulunut laaja kirjo 

kotimaisia ja ulkomaisia esiintyjiä, sekä näyttely ja työpajoja. Esiintyjinä ovat olleet sekä paikalliset 

ammattilaiset sekä harrastajat, ulkomaisten ja kotimaisten ammattilaisryhmien kanssa. Vuonna 

2011 festivaali kulki vielä vahvemmin monitaidefestivaalina, jolloin mukana oli isompi kattaus 

myös kuvataiteesta. Vuonna 2012 monitaidetta edustettiin enimmäkseen naamioteatterin muodossa 

ja näyttelyssä oli esillä marionetit. 2013 vuorossa oli taas musiikki.  

Festivaalia ei oikeastaan voi purkaa kuin vain vähän, joten jätän sen pähkinän kuoreen. Sen verran 

tässä kuitenkin pitää vielä tarkentaa, että olemme tehneet joensuulaisen VALO-festivaalin kanssa 

yhteistyötä mm. esiintyjien kierrättämisen muodossa. Jotkut esiintyjät ovat olleet samoilla 

festivaaleilla. Joskus esityksien ’headhunttaaminen’ on kovaa työtä ja yhteistyö kannattaa. Tätä 

työtä kuuluisi jatkaa vielä tulevaisuudessakin jos ja kun näitä pieniä festivaaleja täällä vielä 

järjestetään. 

 

Vielä vähän lukuja: 

Satujen sateenvarjo -festivaalin katsojat 

2011: Paikka GalleriAri, yhteensä näyttely ja esitykset mukaan luettuna: 1380 

2012: Paikka Sotku, Yhteensä katsojaluvut mukaan lukien näyttely ja katuesitykset: 1450 

 

Nukketeattereita Itä-Suomessa: 

Nukketeatteri Punahilkka (Joensuu), harrastajaryhmä, perustettu 1981 



                                            V. 2011 esityksiä9 kpl, katsojia 265, v. 2012 esityksiä 28, katsojia 1987  

Nukketeatteri Sananjalka (Parikkala), puoliammattilaisteatteri, perustettu 2004 

                                  esityksiä noin 100 vuodessa, katsojia noin 7500 

Nukketeatteri Reaktori (Mikkeli), ammattiteatteri, perustettu 2007,  

Esitykset vuosilta 2011, Ovimikko, Nenä, Marionettivarietee, Aarresaari, Tikkapojat, Eetu-e.   

Esityksiä 22, katsojia 6500.(yksi iso tapahtuma päälavalla 5000 henk.) 

Esitykset vuonna 2012, Ovimikko, Marionetti varietee, Nenä, Leikin soitto- Soitin leikki (ilman 

orkesteria), Eetu-e. Esityskertoja 18, katsojia 1750.  

Nukketeatteri Karelus (Lappeenranta), ammattiteatteri, perustettu 2006. 

 vuonna 2011 esityksiä 32, katsojia 2900, vuonna 2012 myös nukkenäyttely, jossa 4300 kävijää 

 

Variksen kaupunginteatteri (Huhdasjärvi), harrastajaryhmä, esitykset, Tuulen tuomaa, 2 esitystä 120 

katsojaa. 

Nukketeatteri Kukkaro (Juva), harrastajaryhmä, Toinen esiintyjistä pätevöitynyt ammatillisesti, 

toinen aloitti v. 2013 Pieksämäen nukketeatterikoulutuksen. Esityksiä vuosina 2011 -2012 yhteensä 

5, katsojia 120 

 

Nukketeatteria tekevät myös: 

Vekkulinna (Mikkeli), minulla ei ole heistä tietoa. 

 Myrskyhanke (Pieksämäki), tehtiin soveltavaa nukketeatteria.  

 

Teattereita, joilla on ollut nukketeatteria ohjelmistossa: 

Savonlinnan teatteri  

Lappeenrannan kaupunginteatteri  

 

 

 

 

 

 

 



Hannu Räisä, ohjaaja, taiteellinen johtaja 

SELVITYS LÄÄNINTAITEILIJATYÖSTÄ JA NYKYISESTÄ TOIMINNASTA 

 

1) HÄMEEN LÄÄNINTAITEILIJAKAUSI v.2002 - 2009 

Hämeen läänintaiteilijan toimialueeseen kuuluvat Kanta- ja Päijät-Hämeen maakunnat. 

Läänintaiteilijan päätehtävät olivat jaettu neljään tulosalueeseen: 

 

Tulosalue 1 Yleinen kulttuuri- ja taidepolitiikka 

Yhteistyö alueen teattereiden sekä lastenkulttuurin ja nukketeatterin tekijöiden kanssa. 

Yhteistyö alueen kulttuuritoimijoiden ja taiteilijoiden kanssa. 

Yhteyksien luominen muihin näyttämötaiteen läänintaiteilijoihin. 

Yhteistyö oman alueen läänintaiteilijoiden kanssa sekä yhteyksien ylläpito muiden alueiden 

läänintaiteilijoiden kanssa. 

Toiminta nukketeatterijärjestö Suomen UNIMA:n hallituksessa. 

 

Tulosalue 2 Taiteellisen työskentelyn edistäminen 

Työmahdollisuuksien tarjoaminen alueen taiteilijoille 

Näytelmät 

Poikkitaiteelliset tuotannot 

 

Tulosalue 3 Kulttuuriin osallistumisen edistäminen 

Nukketeatterikoulutusta kouluissa ja päiväkodeissa 

Yhteistyö Hämeenlinnan Lasten ja Nuorten kulttuurikeskus ARX:n kanssa 

Yhteistyö Lahden kulttuuritoimen kanssa 

Yhteistyö Forssan kulttuuritoimen kanssa 

Yhteistyö Riihimäen kulttuuritoimen kanssa 

 



Tulosalue 4 Informaatiotoiminta 

Nukketeatteritaiteen tunnetuksi tekeminen tiedotusvälineiden, sanomalehdet, radio ja televisio 

sekä internetin kauttta. 

 

Työskentelyni läänintaiteilijana jakautui alueelliseen, valtakunnalliseen ja kansainväliseen 

toimintaan sekä julkaisutoimintaan: 

Alueellinen toiminta, koulutukset, kurssit: 

Säännöllistä, vuosittain toteutettua koulutusta ja kursseja nukketeatterialan ja teatterialan 

ammattilaisille sekä lasten parissa työskenteleville aikuisille. 

 

 

Esimerkkejä koulutuksista aikuisille 

Koulutus kuvaamataiteen opettajille v.2004 

Etelä-Suomen lääninhallituksen Sivistysosaston opettajakoulutus 

”Taidehistorian opetus eläväksi” 

Koulutukseen osallistui 15 opettajaa. 

Kuvataideopettajille esitettiin uusi opetusmuoto, jolla voidaan tutustuttaa oppilaita 

varjoteatterin avulla tunnettuihin klassikkomaalauksiin. 

Nukenrakennuskoulutusta Hämeenlinna-Vanaja Srk:n lapsityöntekijöille v.2005 

Janakkalan nukketeatterikoulutus v. 2006 

Ryhmässä päiväkotihenkilökuntaa, perhepäivähoitajia ja kirjaston henkilökuntaa. 

Koulutukset lapsiryhmille 

Kohderyhmät pääasiassa päiväkodit ja koulut 

Satupaja - toimintaa yhteistyössä MLL paikallisosastojen kanssa v.2002 

Yhtä juhlaa tapahtuma Lahdessa 2006 

Nukketeatterityöpajoja, kohderyhmänä maahanmuuttajalapset 

Näytelmätuotannot: 



Klovni Rudolf, kiertueella Hämeen alueella, 2003-2005 

- päiväkodit, koulut 

Tyhjän Päällä v. 2005-2006 

- aikuisille suunnattu kiertävä musiikkinukketeatteriesitys 

- esiintymispaikat kulttuuriravintolat, baarit, pubit 

Kauas pois kotiin, v. 2007-2008, Pohjoismainen nukketeatteriyhteistyö 

 

Kummikylä-hanke 

Toimin Hämeen taidetoimikunnan Kummikylähankkeen vastuuhenkilönä v. 2006-2009. 

Kummikylätoiminnalla tuettiin kylien jo olemassa olevaa kulttuuritarjontaa sekä viriteltiin 

uusia taidekokemuksia taideleirien ja erilaisissa työpajoissa mm. teatteri, tanssi, nukketeatteri 

sekä grafiikan työpaja. Toiminnan avulla tuettiin alueen taiteilijoiden työmahdollisuuksia 

tarjoamalla heille työtä esiintyjänä tai työpajojen vetäjinä. 

Kummikylät: Kalkkinen, Asikkala 2007, Letku, Tammela 2008, Ravioskorpi, Sysmä 2009 

 

Yhteistyökumppaneita vuosien varrelta: 

Lasten- ja nuorten kulttuurikeskus ARX 

Lahden kulttuuritoimi 

Hämeenlinnan kaupunginteatteri 

Lahden kaupunginteatteri 

Forssan kulttuuritoimi 

Valtakunnallinen toiminta 

Suomen UNIMAn hallituksen jäsenenä ja rahastonhoitajana 2005 - 2008 

Suomen UNIMAn kansainvälinen edustaja 2008 - 2011 

Turku2011- kulttuuripääkaupunkivuosi – arviointiryhmän jäsen 

 

 



Kansainvälinen toiminta 

 

2004 POHJOISMAINEN LASTENTEATTERISEMINAARI 

paneelissa kriitikko Jukka Kajava, 

Anne Helgesen Katte i Säkken teatteri, Norja, 

Helena Nilsson Marionetteatern, Ruotsi 

 

2006 PUNAHILKKA VAI RISTO RÄPPÄÄJÄ? - lastenteatteriseminaari 

Yhteistyökumppanit: Hämeen Kesäyliopisto - Hämeen taidetoimikunta - ARX - Assitej - 

Unima 

 

 

HIPPALOT –lastenkulttuurifestivaalit v. 2006 tuottajana 

Vierailleet ryhmät: 

Dockteater Svarta Katten, Ruotsi, 

Your Man´s Puppets, Irlanti, 

Format Brothers, Tšekki, 

Kukolny Format, Venäjä, 

Teatteri Hevosenkenkä, Espoo, 

Teatteri Katputli, Kajaani, 

Nukketeatteri Akseli Klonk, Oulu, 

Hämeenlinnan Kaupungin Teatteri, 

Nukketeatteri Vahapapu, Hämeenlinna 

Näytöksiä 16 kpl, 8 eri esitystä, katsojia 1150 hlöä. 

Kauas pois kotiin- v. 2007-2008, Pohjoismainen nukketeatteriyhteistyö 

Yhteistyökumppaneina nukketeatterit Levende Dukker Norjasta ja 

Dockteaterkollektivet Ruotsista. 



 

Osallistuin kansainvälisen UNIMAn järjestämään seminaariin Bochumissa, Saksassa v.2007 ja 

tutustuin festivaalien nukketeatteritarjontaan. 

Tuotin saksalainen Thalias Kompagnons vierailun HIPPALOIHIN Hämeenlinnassa v.2008. 

Osallistuin UNIMA:n kansainvälisten edustajien kongressiin Dordrechtissa, Hollannissa v. 

2010 

 

Nukketeatterialan julkaisut 

Opas nukketeatteritekniikoihin, Hämeen taidetoimikunta 2003 

Nasty Puppet – nukketeatteritekniikoita, Johnny Kniga 2009 

 

 

2) ALUEEN NUKKETEATTERITOIMINTA 

Hämeessä toimii tällä haavaa muutama nukketeatteriryhmä. 

 

HÄMEEN KUNINKAALLINEN NUKKETEATTERI (2009-) jonka perustajana ja taiteellisena 

johtajana toimin. Olen teatterin ainut vakituinen työntekijä. Teatteri palkkaa tuotantokohtaisesti 3-5 

eri alojen ammattilaista. 

Hämeen Kuninkaallisen Nukketeatterin tuotannot: 

Räisä-Puolakka : Kaboom !! – poliittinen zatiiiri, 2010 

Ulf Stark: Isoisää lainaamassa, 2010 

Räisä-Puolakka-Kemppainen: Pressa sihisi hississä2011 

Saint-Exupéry: Pikku Prinssi, yhteistyössä HAMK Ohjaustoiminnan opisk. ja Virvelinrannan 

palvelukeskus, 2011 

Räisä-Kemppainen : Susi ja Punahilkka, 2012 

Räisä-Kemppainen: Kummallisvaalit ja Kummallisvaalit – XMAS Special, 2012 

 



T:MI NASTY PUPPET PROMOTIONS, jonka kautta toteutan tilaustöitä muille teatterille ja 

tuotannoille. 

Nasty Puppet Promotionsin tilaustöitä teattereille, tv:lle ja elokuvaan: 

Seikkailija Saku, Pikku Kakkonen, Petfilms 2009 

Paasilinna: Sotahevonen, Tampereen Teatteri, Ohj. Tommi Auvinen 2010 

Enckell: De Bästa Anpassade, ohj. Åsa Kalmér, Svenska Teatern, 2011 

Poski posken vasten -elokuva, ohj. Vivian Blumenschein, Illume Oy 2011 

 

NUKKETEATTERITALO MUSTA & VALKEA RATSU, Sysmä, “Ransun koti” 

- perustajat Eevaliisa Holma-Kinnunen ja Raimo J. Kinnunen 

 

NUKKETEATTERI VAHAPAPU, harrastajateatteri Hämeenlinnasta, toimintaa satunnaisesti 

NIVELTÄMÖ, Lahti 

- perustaja Timo Nyyssönen, nykyään taiteellisena johtajana Markus Karekallas 

HÄMEENLINNAN KAUPUNGINTEATTERIN ohjelmistossa on vuosikymmenten aikana ollut 

säännöllisesti nukkenäytelmiä. Viimeisimpänä Ruma Ankanpoikanen, nuket Suvi Vasama, ohj. 

Reija 

Isosuo v. 2005. 

 

3) NUKKETEATTERIALAN KOULUTUS JA NÄYTTÖJEN VASTAANOTTO 

 

Koulutus, kurssit ja työpajat 

Olen toiminut vuosien varrella opettajana useissa nukketeatteri- ja teatterialan oppilaitoksessa. 

Koulutukseni kestot ovat vaihdelleet muutamasta päivästä muutaman viikon jaksoihin, joiden 

välissä opiskelijat ovat jatkaneet työskentelyä omatoimisesti. Työpajat ovat olleet 

käytännönläheistä kuvanveiston ja puun veiston opiskelua. Painopisteenä ovat olleet teatterinuken 

veisto puusta sekä eri tyyppisten nukkien nivelrakenteiden opettamista. Käsityötaidon 



kartuttaminen on pääosassa kursseillani. 

Oppilaitokset, joissa olen opettanut: 

Agricola-opisto, (Sisälähetysseuran opisto), nukketeatterilinja, 2000 -2013 

Outokummun oppimiskeskus, nukketeatterilinja 2001 

Turun taideakatemia, nukketeatterilinja syksy 2002-2013 

Mikkelin ammattikorkeakoulu, Savonlinnan yksikkö kevät 2005- 2010 

Hämeen ammattikorkeakoulu, 2005, 2007, 2011 

Adulta, Helsinki 2007-2008 

Sisä-Savon opisto, Suonenjoki 2010 

 

Näytöt 

Nukketeatterin ammattitutkinnon näyttöjä olen vastaanottanut Pieksämäen Agricola-opistolla 

ja Adultassa Helsingissä. 

Näytöissä suurimmaksi haasteeksi koen nukkien ja näytelmien esteettisen arvioinnin. 

Estetiikkaa on vaikea käsitellä neutraalisti, näytönvastaanottajan omat mieltymykset, 

toimintatavat ja visuaalinen ”silmä” vievät helposti huomion pois arvioinnin polttopisteestä. 

Alan monipuolisuus asettaa haasteita, nukketeatteritaiteilija toimii usein yksin tai 

pienryhmässä. Taiteilijan tulisi hallita monipuolisesti ja kokonaisvaltaisesti teatterintekemisen eri 

osa-alueet: käsikirjoittaminen, dramaturgia, kuvataiteet, kuvanveisto, materiaalin tuntemus, 

nukkenäyttelijän työ, näyttelijän työ, lavastus ja puvustus, äänet ja valot, myynti ja markkinointi 

jne… 

Suurimmat ongelmat ja hylkäykset näytöissä tulee juuri siksi, ettei henkilö kykene 

toteuttamaan kaikkia osa-alueita riittävällä taidolla, erityisesti mikäli näyttönä on kokonainen 

näytelmäteos. 

Mielestäni näytöissä - erityisesti näytelmien kohdalla - on tärkeätä se, että näytönantaja rajaa 

näytön osa-alueet. Muut näytelmän alueet hän voisi toteuttaa esim. toisen opiskelijan voimin. 

On järkevää toteuttaa näyttö siten, että yhteen näytelmään sisältyy 2-3 näytönantajan työpanos. 



4) NÄKEMYKSIÄ NUKKETEATTERIALASTA 

Nukketeatteriala on Suomessa selkeässä nousussa. Yleisö ja tiedotusvälineet ovat 

kiinnostuneita alasta. Mediahuomiota on tullut varsinkin parin viime vuoden aikana. Keväällä 

2013 televisiouutisissa tuli muutaman viikon ajan useita nukketeatteriuutisia eri puolilta 

Suomea. 

 

VOS-nukketeattereilla on edelleen vahvin asema Suomessa, koska valtion tuen myötä koko 

tuotantoketjun henkilöstön; ohjaajien, nukkenäyttelijöiden, nukenrakentajien ja 

markkinointihenkilökunnan palkkaus on pääosin turvattu. Pitkään toimineet 3 VOS-teatteria, 

Teatteri Hevosenkenkä, Nukketeatteri Sampo ja Teatteri Mukamas työllistävät yhteensä 40 

henkilöä. 

 

Turun AMK nukketeatterikoulutuksen osuutta ei voi aliarvioida, pitkään jatkunut koulutus 

alkaa kantaa hedelmää, uusia ryhmiä - vaikka vain yhtä näytelmää varten perustetaan. 

Nukketaiteilijoita liikkuu sujuvasti ryhmästä toiseen tuotantokohtaisesti. 

Suurin osa uusista nuorista nukketeatteritaiteilijoista on keskittynyt Turun alueelle. 

 

Aikuisille suunnatut nukketeatterinäytelmät ovat nousseet esiin viime aikoina. 

Olen ohjannut Hämeen Kuninkaalliselle Nukketeatterille viime vuodet poliittisen parodian 

sarjaa, jossa käsitellään valtakunnallisia vaaleja - eduskuntavaalit, presidentinvaalit ja 

viimeisimpänä kunnallisvaalit. 

Olemme vierailleet vaaliparodioilla teatteritilojen sijaan kulttuuriravintoloissa, pubeissa ja 

klubeilla ympäri Suomea. Uusien esiintymispaikkojen ansiosta näytelmät ovat saaneet suurta 

huomiota nukketeatteriin ennestään tottumattomalta yleisöltä. Aikuisille suunnatun 

nukketeatterin toivoisi valtaavan alaa esim. stand-up koomikoilta ja trubaduureilta. 

 

Rahoituksen puute vaivaa kaikkia taiteenaloja. Erityisesti lastenkulttuurin puolella on jaossa 



vain pieniä apurahoja. Näyttämötaiteen etuna on se, että näytäntöjä voidaan monistaa, myydä ja 

markkinoida yleisölle. Näytelmätuotanto ei ole vielä valmis silloin kun se on ensi-illassa vaan 

näytöksiä tulee saada kaupaksi kohderyhmille; koulut päiväkodit ym. Omasta työstäni kuluu 

nykyään suuri osa markkinointiin ja myyntiin, juuri nämä osa-alueet tarvitsevat tulevaisuudessa 

suurempaa huomiota mikäli nukketeatteritaiteilija haluaa saada työstään tekemisen ilon lisäksi 

myös elannon itselleen ja muille ryhmän jäsenille. 

Hannu Räisä 7.8.2013 

Ohjaaja/taiteellinen johtaja 

 

Hämeen Kuninkaallinen Nukketeatteri 

Nasty Puppet Promotions 

040 517 3177 

hannu.raisa@gmail.com 

www.nastypuppet.fi 
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ADULTAN NUKKETEATTERIKOULUTUS JA SEN TYÖLLISTÄVYYS  

*Tuusulassa (sittemmin Helsingissä) toimineessa Adultan aRTO-Opistossa järjestettiin vuosina 

2001 -2008 pitkäkestoista nukketeatterikoulutusta aikuisille. Osanottajia kahdeksassa 

koulutuskokonaisuudessa oli kaikkiaan 80 - 90 aikuisoppilasta. Teatterialan ammattitutkintoon 

valmistautuvaa ammatillista lisäkoulutusta (suuntautumisalana nukketeatteri, koulutusosiona 

nukketeatterikasvatus) veti nukketeatterialan veteraani Oili Sadeoja. Kurssikokonaisuudet olivat:  

 

Nukketeatteri esitysmuotona    1.12.2001 - 31.5.2003 

Nukketeatteri kasvattajan työkaluna    1.6. - 30.11.2003 

Ilmaisun lähteillä     11.8.2003 - 18.6.2004 

Ariadnen lanka - teatterialan ammattitaidon opetusta   8.8.2004 - 30.6.2005 

Nukketeatteri kasvatuksen ja ilmaisun välineenä I  5.9.2005 - 22.6.2006 

Nukketeatteri kasvatuksen ja ilmaisun välineenä II  4.9.2006. - 21.6.2007 

Nukettaako? Nukketeatterityökaluja taidekasvatukseen 4.9.2007. - 20.6.2008 

Nukettaako? Syventävät opinnot   5.9.2008 - 30.12.2009 

 

Osanottajia kussakin koulutuskokonaisuudessa oli 10 - 12 opiskelijaa, iältään 18 – 58-vuotiaita. 

Jokaiseen koulutukseen sisältyi työharjoittelu, projektityö tai päättöesitys riippuen koulutuksen 

painotuksesta. Opiskelijat osallistuivat myös ammattiteattereiden produktioihin, kuten Espoon 

kaupunginteatterin Alkemisti-esitykseen ja Tanssiteatteri Hurjaruuthin Pieneen merenneitoon. 

Kursseilla vieraili lukuisia kotimaisia ja ulkomaisia opettajia, joiden johdolla opiskelijat perehtyivät 

teatteriin, nukketeatteriin, tekniikkaan ja tuottamiseen sekä muihin aineisiin. aRTO-Opiston suureen 

studioon tehtiin useita mittavia produktioita, kuten puolalaisen Aro Kłucznikin ohjaama Gogolin 

Jouluyö, Oili Sadeojan ohjaama sirkusmaailmaan sijoittuva Kesäyön unelma ja Sinuhe-aiheinen 

Viikunapuun poika. Viimeisen kurssin lopputyönä tehtiin Elpis - viisi tarinaa antiikin tarinoiden 

pohjalta Lill-Kallvikin taiteilijahuvilaan. (*johdannon kirjoitti Marjut Tawast) 

 

 

LAUSUNTO 

Oili Sadeoja 

Oppilasaineksesta  

Koulutukseen pyrki lähtökohdiltaan noin kolmenlaisia opiskelijoita. Muutamalle oli ensimmäisestä  

puhelinkeskustelusta lähtien selvää, että tähtäin on nukketeatterin ammattilaisuudessa ja koko  

opiskelun ajan kaikessa näkyi tämä päämäärä. Toisen ryhmän muodostivat jo pitkään työelämässä  

toimineet opettajat, varhaiskasvattajat, taidekasvattajat, käsillä tekijät, jotka halusivat pakkiinsa  

yhden työkalun lisää. Ammattien kirjoa riitti jonglööristä teologiin, keraamikosta graafiseen  

suunnittelijaan. Yksi näyttelijäkin oli porukassa. Tässä ryhmässä joskus yllätti se, miten  

koulutukseen lähteminen oli osa koko elämää koskevaa muutosprosessia (avioero jne.) Kolmas  

ryhmä oli niitä, usein nuorimpia opiskelijoita, jotka olivat etsimässä itseään jolloin  

ammattitutkintoon valmistava koulutus ei välttämättä ollut oikea paikka etsinnöille.  



Koulutuksesta  

 

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 Ammattikorkeakouluun ja käytännönläheisemmän, eli  

nukketeatterikasvatuksen, sekä nukenrakennuksen ARTo:n tyyppiseen aikuiskoulutukseen. Tästä  

jaosta huolimatta pidin tärkeänä myös yleissivistyksen ja taiteellisen ajattelutavan soluttamista  

tutkinnon perusteista lähtevään opetukseen. Joka vuosi opetuksessa oli jokin koko koulutuksen  

läpikäyvä, yleissivistävä teema, kuten Shakespeare, Antiikin tarinat, Kalevala jne. Adultan Kesäyön  

unelma mainitaan Nely Keinäsen teoksessa Shakespeare Suomessa. 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, dramaturgiassa ja nukellanäyttelemisessä.  

Kuhunkin vuosikurssiin sisältyi aina työssäoppimisjakso. Opiskelijat olivat nukentekijöinä,  

näyttelijöinä ja avustajina ammattiteattereiden produktioissa, kuten Tanssiteatteri Hurjaruuthin  

Pieni merenneito, Espoon kaupunginteatterin Alkemisti-esityksessä, Nukketeatteri  

Hevosenkengässä, Akseli Klonkissa, Marionettiteatteri Mundossa, Teatterimuseossa, Kulttuurien  

museossa, Valkovillassa. Ylen Digipajalla toteutettiin live-nukkeanimaatio Avaruuspoika Toomai.  

Kaksi opiskelijaa toteutti Yhteistyössä Roihuvuoren kirjaston kanssa ikäihmisten nukke- ja  

esineteatteriprojektin, joka huipentui päähenkilö Eeron ja nuken ratikkamatkaan. Projektin  

päätteeksi järjestettiin laiva Estellessä valokuvanäyttely ja nukketeatteri-iltamat. Projektia esiteltiin  

näyttävästi Helsingin Sanomissa. Opiskelijoilla oli esiintymisiä ja työpajoja mm. Järvenpään  

Puistobluesin lastentapahtumassa. Kävipä kaksi opiskelijaa esittämässä Leonardo da Vincistä  

kertovaa nukketeatteriesitystä Pietarin kolmesataavuotisjuhlillakin.  

Adultan isoon tv-studioon valmistettiin näyttäviä produktioita, kuten sirkusmiljööseen sijoitettu  

Shakespearen Kesäyön unelma ja Sinuhe-myyttiin perustuva, muinaiseen Egyptiin sijoittuva esitys  

Viikunapuun poika, ohjaajana Oili Sadeoja. Puolalainen ohjaaja, teatteritaiteen tohtori Arkadiucz  



Kluznick ohjasi Gogolin tekstiin pohjaavan näytelmän Jouluyö.  

 

Mihin opiskelijat sijoittuivat?  

 

Viiden eläkkeellä olovuoden jälkeen en ehkä ole ihan kartalla kaikkien opiskelijoiden  

sijoittumisesta. Ala on pieni ja Turun Ammattikorkeakoulu suoltaa taiteilijoita pienelle  

nukketeatterin kentälle. Pieksämäen Agrocola -koulutuskeskuksesta tulee ulos nukenrakentajia ja  

nukketeatterikasvattajia. On selvää, että vakituisia työpaikkoja ei juuri ole tarjolla, joten työpaikat  

on kehitettävä itse. Mutta kaiken kaikkiaan näyttää siltä, että yllättävän moni jatkaa alalla tai on  

ainakin säilyttänyt kiinnostuksensa nukketeatteriin. Koulutuksessa olleet opettajat soveltavat  

saamiaan oppeja työssään, koulun arjen paineiden keskelläkin. Näköpiiristäni ovat kadonneet  

lähinnä ne, joilla näytti alun perinkin olevan vähiten motivaatiota.  

Adultassa opiskelleista eräät ovat jatkaneet opintojaan mm. Puolassa, Turun  

Ammattikorkeakoulussa, Taideteollisessa korkeakoulussa lavastustaiteen linjalla.  

Nukketeatteriammattilaisten yhteisöön, Nukketeatterikeskus Poijuun, on liittynyt myös monta  

ARTo:ssa opiskellutta. On syntynyt useita pieniä sooloteattereita, kuten Teatteri Lempi, Teatteri  

Helmi, Teatteri Lähde, Teatteri Pikku Karhu, Anneli Sihvolan teatteri Kouvolassa. Entisten  

adultalaisten nimiä näkyy nukentekijöinä, lavastajina, ohjaajina mm. Helsingin  

Kaupunginteatterissa, Lappeenrannan Kaupunginteatterissa, Nukketeatteri Hevosenkengässä. Eräs  

entinen opiskelijani työskentelee aikuisten kehitysvammaisten parissa Lyhty ry:ssä, Pornaisissa  

vetää lasten nukketeatterikerhoja eräs. Myös mielenterveys- ja Kumppanuustalo Hannan  

päihdekuntoutusprojekteissa on työskennellyt yksi adultalainen. Adultassa opiskellut teologi  

työskentelee Koulutuskeskus Agricolassa opettajana. Koulutuksessa olleet opettajat käyttävät  

nukketeatteria aktiivisesti työssään.  

Teatterialan ammattitutkinnon suorittaneiden tarkka lukumäärä ei ole tiedossani. Käsitykseni on,  

että vaikeista olosuhteista huolimatta heitäkin on useita.  

Kansainvälisillä Majatull-festivaaleilla Marinmaalla palkittiin Oili Sadeojan kirjoittama ja ohjaama  

nukketeatteriesitys Joutsenpoika Jykserge. Nukentekijä-lavastajana Oli Heini Maaranen ja toisena  

näyttelijänä Teija Sivula, molemmat ARTO:n koulutuksessa opiskelleita.  



Mikä on ollut koulutuksen merkitys alalle?  

 

Mikä tekee jostakin taiteenalasta yhteiskuntakelpoista? Ainakin se, miten sitä tuetaan ja miten alan  

koulutus on järjestetty. Koulutuksen merkitys on moninainen. Koulutus tietenkin tuottaa ihan  

konkreettisesti ammatillisesti osaavia tekijöitä. Paitsi esittävänä taiteena, nukketeatteri tulee vastaan  

monissa muissa yhteyksissä. Kauan on jo tiedetty, että nukke on mainio väline kasvattajan kädessä.  

Mutta esimerkiksi ARTo:n koulutuksissa nukketeatterin menetelmiä on kehitetty aikuispsykiatrian  

hoitotyössä yhtenä taideterapian muotona, samoin ikäihmisten aktivoinnissa, maahanmuuttajien  

kotouttamisessa, ARTo:n yhteistyökumppanina on ollut intialainen yhteisöteatteri Natya Chetana.  

Sieltä on vierailtu oppimassa meiltä nukketeatteritaitoja ja pitämässä artolaisille  

yhteisöteatterikurssia. Oili Sadeojan ja Maija Keinäsen projekti Louhi Orissassa kutsuttiin naisten  

teatterifestivaalille innostamaan orissalaisia naisia elvyttämään sikäläistä, ikivanhaa  

nukketeatteritraditiota. ARTossa on vieraillut opiskelijaryhmiä Laurea-ammattikorkeakoulusta  

tutustumassa nukketeatteriin.  

 

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.  

 

Mitä vielä pitäisi tehdä?  

 

Paljon on viime vuosina nukketeatterikoulutuksessa tapahtunut edistystä. Mutta takapakkiakin on  

tullut. Pieni ala joutuu taistelemaan olemassaolostaan. Välillä nousee keskiajalta mieleen Espanjan  

kuningas Alfonson ranking-lista, jonka mukaan apinat ja koirien kouluttajat sekä  



nukketeatteritaiteilijat olivat esiintyjien alinta kastia.  

Miksi nukketeatteri ei ole Teatterikorkeakoulun opetusohjelmassa? Vierailin aikanaan Puolassa  

tutustumassa yliopistotason nukketeatterikoulutukseen. Tutustuin siellä käsinukkeosaston  

professoriin. Koska meillä on ensimmäinen nukketeatteriprofessori?  

Eräs viisas henkilö on kysynyt, missä meillä olisi se mahdollinen agora, jossa eletyn elämän tieto  

tulisi esille. Nukketeatterin menetelmät tarjoaisivat tähän loistavat mahdollisuudet. Ja rahasta se ei  

voi olla kiinni. Toivoisi, että tämän alan osaajat jaksaisivat tuoda aktiivisesti asiaa esille ja pysyvää  

koulutusta olisi saatavilla.  

 

Nukketeatteritaiteilija opettajan pariksi! ARTo.n opiskelijat tekivät myös ansiokkaita  

kouluprojekteja, joissa nukketeatteri integroitiin osaksi opetusta. Se toimi erinomaisesti vaikkapa  

historian-, äidinkielen- ilmaisutaidon opetuksessa.  

Kunpa tällaiset kokemukset eivät jäisi vain kokeiluiksi, vaan tulisivat osaksi opetusta.  

Toivottavasti voimme luottaa kulttuuriministeriin, joka on päättänyt pitää lastenkultturia säästöjen  

ulkopuolella!  

 

Harrastajat ja koulutus 

 

Nukketeatterin harrastajia on Suomessa koko ajan kasvava määrä. Ryhmissä olisi suuri kysyntä  

ohjaajista ja dramaturgeista. Nukenrakennuksen ohjausta myös kaivataan. Monissa ryhmissä on  

osaavia, pitkän linjan harrastajia. Yksi selkeä kehittämiskohde on puheilmaisu. Usein muuten kelpo  

esitys kärsii huonosta puheesta. Ja siihen tulisi puuttua. Tämä koskee myös ammattilaisia.  

 

Toivoisi myös harrastajien esityksiin jonkinlaista tajunnanlaajennusta. Että esityksissä näkyisi  

rohkeammin teatterillisia lähestymistapoja. Usein kuulee aikuisten kommentoivan, että jokin esitys  

oli hyvä, koska siinä oli opetus. Mielestäni tekijät voisivat joskus unohtaa ne opetukset ja asettaa  

riman korkeammalle taiteellisessa mielessä. Katsojana toivon, että esitys ei kopioi vain realistista  

maailmaa, vaan nostaa arjen yläpuolelle, tarjoaa yllätyksellisiä näkökulmia. Kaikki ideat ovat jo  

olemassa ja kaikki on keksitty jo aikaisemmin. Dramaturgiassa on kyse palikoiden uudelleen  



järjestämisestä, valotuksesta, näkemyksestä. Näkemyksellisyyttä on vaikea opettaa. Mutta jo  

totuttujen ajatusmallien kyseenalaistaminen voisi tuottaa raikkaita tuloksia. Samanlaisen  

näkemyksellisyyden soisi ilmestyvän myös nukenrakennukseen.  

 

Pysyvä nukketeatterialan koulutus takaisi myös harrastajakentän laadukkaat esitykset. Toimiva  

malli olisi Nukketeatterikeskus Poijun aloittama ohjaaja-dramaturgipankki, jossa ammattilaisia  

voisi tilata apuun. Itse olen vuosien saatossa ohjannut harrastajia ja puoliammattilaisia. Työ on ollut  

erittäin opettavaista ja antoisaa. Ei ole kenellekään pahitteeksi joutua testaamaan osaamistaan.  

Työstä tekee vaativaa mm. se, että harrastajaryhmissä on aina monentasoista väkeä, aloittelijoita ja  

pitkän linjan harrastajia. Mikä panee ihmiset päivätyön lisäksi sitoutumaan ilmaiseen työhön  

vuosikymmeniksi nukketeatterissa? Se on valtava tekemisen palo! Sille minä nostan hattua!  

 

Helsingissä 13.6.2013  

Oili Sadeoja  

Nukketeatteriohjaaja, käsikirjoittaja ja kouluttaja  

Näyttelijä FIA  

Eläkeläinen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAUSUNTO VOS-NUKKETEATTERIN NÄKÖKULMASTA 

Mansi Stycz, teatterinjohtaja, Teatteri Mukamas, Stefin lasten- ja 
nukketeatterineuvottelukunnan puheenjohtaja 

Vastauksia Maiju Tawastin kysymyksiin: 

1) Nukketeatterineuvottelukunta 1999 - 2010 ja lastenteatteritoimikunta: mitä 
niissä on käsitelty nukketeatterin suhteen, onko tehty aloitteita jne? 

 Teatteriliiton / nykyisin Suomen Teatterit ry:n (lyhennys Stefi, jota nimeä 
käytän jatkossa) Nukketeatterineuvottelukunta aloitti toimintansa 
Nukketeatterivuoden 1999 jälkeen vuonna 2000 tai 2001 koska halusimme 
(Heppa, Omppu , Sampo ja Mukamas ) jatkaa yhteisiä tapaamisiamme ja 
Matti A. Holopaisen aloitteesta Stefin hallitus antoi siunauksensa 
Nukketeatterineuvottelukunnan työskentelylle. Tuolloin Heppa, Omppu ja 
Sampo olivat Stefin jäseniä ja Mukamas Teatterikeskuksen. Myöhemmin 
myös Mukamas siirtyi Stefin jäseneksi. Nukketeatterineuvottelukunnassa oli 
mukana myös Matkalaukkuteatteri.  

-  Toukokuussa 2010 Stefin hallitus päätti muuttaa 
Nukketeatterineuvottelukunnan Stefin Lasten  ja nukketeatterin 
neuvottelukunnaksi. Mukaan liittyivät Ahaa, 2000 ja Unga. Yhteenliittymän 
myötä Matkalaukkuteatteri jäi pois. Omppu oli jäänyt pois aikaisemmin. 

Neuvottelukunnan jäsenteattereiden edustajat ovat vaihtaneet kokemuksia ja 
keskustelleet oman erityisalan toiminnasta ja tilanteesta.  

Ovatko nukketeattereiden edustajat keskustelleet alamme aseman ja 
resurssoinnin parantamisesta? 

Pääasiassa olemme keskustelleet neuvottelukunnan jäsenteattereiden 
asioista.  

Onko oltu yhteydessä OKM´öön? 

Yhteiset yhteydenpidot ovat olleet Stefin organisoimia. 

Miten ammattinukketeatterin status voi SteFissä ja Suomessa yleensä? 

Ihan OK, olinhan kaksi vuotta Stefin hallituksessa.  

 Onko suunnitelmissa ottaa ns. vapaan kentän edustajia neuvottelukuntaan? 

Ei ole, kaikki ovat nyt Stefin jäsenteattereita ja VOS teattereita  



2) Mukamas nukketeatterilinjalta valmistuneiden työllistäjänä  

Teatteri Mukamaksessa on työskennellyt eripituisissa vähintään vuoden 
mittaisessa työsuhteissa kaikenkaikkiaan 8 valmistunutta.  

Mistä lähtien on työllistetty ja keitä? 1990-luvulta lähtien? Vain Turun 
taideakatemian nukketeatterilinjalta valmistuneita? 

Ensimmäiseltä Meschken kurssilta Anne Hyvärinen. Myöhemmiltä kursseilta 
satunnaisesti vaihdellen.  

Muita?  

Kati Kuuskoskelle Mukamas maksoi näyttötutkintokoulutuksen Pieksämäellä 
ja myös hänen näyttönsä.  

Pisimmät työsuhteet (esim. Pia Kaleniuksella ja Antti-Juhani Mannisella) 
vuosina?  

Pisimmät työsuhteet ovat olleet muilla kuin ”turkulaisilla”. Heillä on 
jonkinlainen ”kaukokaipuu” Turkuun ja siihen viiteryhmään, jossa ovat 
opiskelleet.  

Keitä työllistetään tällä hetkellä? 

Henrika Nieminen, valmistunut Turusta. Hänellä on paljon myös monipuolista 
draamateatterikokemusta, joka on Mukamaksen kannalta erittäin tärkeää. 

Miten nuoret ovat kouliintuneet? Mitä Mukamas on tarjonnut heille? Työssä 
oppimista, vastuunkantoa yhteisössä? 

Mukamas on kouluttanut heitä. 

Kuinka ovat Mukamas-jakson jälkeen pärjänneet alalla? 

Mukamaksen koulutuksen sisällöt, monella etenkin Turusta valmistuneilla, 
ovat olleet ihan perusopetusta, lähtien aivan näyttelijätyön alkeista. Tietysti ei 
voi unohtaa kiertuekokemuksen tuomaa osaamista, jota voivat nyt hyödyntää 
omissa pikku produktioissaan. 

3) alan jatko-, täydennys- ja aikuiskoulutustarpeita 

Ensin pitäisi ehdottomasti saada peruskoulutus sellaiselle tasolle, että se 
tukee opiskelijan ammatillista kasvua ja antaa eväitä selviytyä työelämän 



haasteista. Kokemuksemme mukaan koulutuksen resurssipula ei tue 
opiskelijan monipuolista ammatillista kehitystä.  

Miten koulutusta tulisi kehittää? 

Ihan Turun koulutuksen pääsykokeesta alkaen. Sillä erityistä huomiota tulisi 
kiinnittää siihen millainen opiskelija-aines otetaan koulutukseen. Monipuolisia 
persoonallisia nuoria joilla on terve puhe-elimistö, liikunnallinen kyky, 
rytmitaju jne. Monella Turusta valmistuneilla on pahoja puhevikoja. Ehkä tästä 
johtuukin sanattomien esitysten tulva. 

Koulutuksen tulisi olla tiiviissä yhteydessä ammattiteatterikentän kanssa. Tai 
koulutusta järjestävän tahon tulisi ainakin miettiä vakavasti kenen tarpeisiin 
nuoria koulutetaan. 

Koulutus pitäisi saada Teatterikorkeakouluun. Jolloin syntyisi synergiaa 
muiden teatterin osa-alueiden kanssa. Arvostus alalle nousee hyvän 
koulutuksen ja sen kautta saaman monipuolisen osaamisen kautta. 

Onko nykyään harjoittelujaksoja VOS-teattereissa tai muita eläviä yhteyksiä 
Turun koulutuksen kanssa? 

Turun koulutuksen vaikeutena alusta alkaen ollut se, ettei se tiedä miten 
vuodenkierto teattereissa kulkee. Esim. Harjoitusjaksot on suunniteltu 
ajanjaksolle, jolloin on kiivain esitysbuumi, eikä uusia esityksiä tehdä.  

Entäpä Pieksämäen koulutus ja sen merkitys esim. näyttötutkintopaikkana 
mukamaslaisille?  

Tarvitaanko alan ammattilaisille täydennyskoulutusta? Kurssitoiveita? 
Mestarikursseja 1980- ja 90-lukujen tapaan? Onko Teatterikorkeakoulun 
suuntaan tehty aloitteita?  

4) Mukamaksen kansainvälinen toiminta 2010-luvulla 

järjestetty kaksi kansainvälistä festivaalia: Mukamas 2010, Mukamas 2012 

mukana EU projektissa? Culture on the Street?  

2010- 2013 esiinnytty seitsemällä eri kansainvälisellä festivaalilla 

Mitkä ovat kv. yhteyksien painopisteet? Venäjä? Tshekki? Muut maat? 
Ohjaaja- ja lavastajavierailut Mukamaksessa vv. 2012 - 2013? Pitkäaikainen 
yhteistyö Drakin kanssa ja sen merkitys? 



Mukamas on laajassa kontaktissa eurooppalaisten nukketeatterin tekijöiden 
kanssa. Tärkein on ollut Tshekki, kohta 30 vuotta!  

5) VOS-teattereiden erityisnäkökulma alalla 

Tulisi muistaa, että VOS - Teatterit noudattavat voimassaolevia 
työehtosopimuksia 

Miten ja koska Mukamas ja muut VOS-teatterit pääsivät ko. 
valtionosuusjärjestelmään  

1993.  

Mitä se toi tullessaan?  

Tietenkin työnantajien velvoitteet ja voimassaolevien työehtosopimusten 
noudattaminen. 

Minkälainen on VOS-teatterin koko työkenttä: esitystoiminta, yleisötyö, 
kansainväliset suhteet, yhteydet päättäjiin, muuta? 

? 

Miten Mukamas sijoittuu teatterikentälle? Pidetäänkö vieläkin pienenä 
lastenteatterina vai ymmärretäänkö työn mittavuus (yleisö- ja näytösmäärät)? 

-? 

Mitkä ovat tämän hetkiset haasteet?  

kilpailutilanne: nukketeatteri, musiikki, tanssi, sirkus,  

Entä lähimmät tulevaisuuden suunnitelmat? 

tehdä hyvää teatteria  

6) näkemyksiä ja toiveita nukketeatterin asemasta ja näkyvyydestä 

 

Tänäpäivänä korostetaan aivan liikaa aikuisten nukketeatterin merkitystä 
nukketeatterialan kehityksen mittarina Suomessa. 

 



Lapsille suunnatun nukketeatterin merkitys? Miten sitä voisi nostaa? Mihin 
resursseja pitäisi kohdistaa? Miten päättäjiin pitäisi vaikuttaa tällä hetkellä 
ensisijaisesti?  

 

Kyllähän yleisesti tänä päivänä ymmärretään lastenteatterin ja yleensä 
lastenkulttuurin merkitys. 
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1. Ammattilaisuuden haasteet koulutuksen jälkeen ja työllistyminen 

 

Valtaosa suomalaisista nukketeatteritaiteilijoista harjoittaa ammattiaan 

freelancereina. VOS:in piiriin kuuluvia nukketeattereita on Suomessa kolme, niiden 

osuus nukketeatteriammattilaisten työllistäjinä on hyvin pieni. Valmiita virkoja tai 

pitkäkestoisia työsuhteita ei juuri muutenkaan ole tarjolla. Teatterilaitoksiin 

nukketeatteriammattilaiset 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. 

 

Käytännössä ihmiset työllistävät itse itsensä ja hankkivat itse rahoituksen 

työskentelyynsä. Riippumatta siitä, toimiiko taiteilija yksin vai osana työryhmää, 

työnkuvaan kuuluu paitsi taiteellista, usein myös runsaasti tuotannollista ja 

hallinnollista työtä mm. rahoitushaun ja tiedotuksen muodossa. Vapaalla kentällä 

työskentely 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 pidempään 

alalla toimineiden tekijöidenkin tuotannolliset rakenteet ovat yleensä resurssien 

vähyydesta johtuen niin hauraat, että tekijät kamppailevat kyetäkseen järjestämään 

kattavaa ja uskottavaa tiedotusta ja markkinointia 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, rakennetaan 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 toteutettujen 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 hetkellä 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 uupuneina. 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 

taidemuotoa riittävän hyvin. Tähän varmasti vaikuttaa osaltaan se, ettei 

nykynukketeatterin aktiivisin ja merkittävin keskus Suomessa ole pääkaupunkiseutu 



eikä kiinnostavimpia esityksiä tuoteta etabloituneissa teatterilaitoksissa. 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 

nukketeatteriesityksiin. 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.  

 

 

2. Jatko-, täydennys- ja lisäkoulutuksen tarpeet 

 

 2.1. Tämän hetkisen ammattikorkeakoulututkinnon vaaliminen 

 

 Turun taideakatemiassa järjestettävän nukketeatteriopetuksen taso on 

kiistämättä korkea mutta toisaalta pitkälti rahoituksen riittämättömyydestä ja 

suuntautumisvaihtoehdon nuoresta iästä johtuen vaarallisen epätasainen ja 

vaihteleva vuodesta toiseen. Ylipäänsä tuon pohjoismaisittain ainutlaatuisen 

koulutuksen ylläpito mahdollisimman tasalaatuisena on tärkeä, ehkä tärkein tavoite 

nukketeatterikoulutukseen liittyen – vahva, monipuolinen perusopetus on 

eräänlainen suomalaisen nukketeatterikulttuurin kivijalka. Suomalainen 

nukketeatteriosaaminen, joka tällä hetkellä rakentuu suurelta osin Turun 

Taideakatemian kansainvälisen koulutuksen varaan, on jo nyt maailmanlaajuisesti 

tunnustettua ja palkittua. Suomessa luodaan aivan omannäköistä 



nykynukketeatteria, joka on samanaikaisesti sekä taiteellisesti kunnianhimoista että 

anarkistista. Jatkuvuuden, kasvun ja uudistumisen kentällä takaa osaltaan tämän 

ammattikorkeakoulututkintoon tähtäävän nelivuotisen koulutuksen ylläpito ja 

kehittäminen. Koulutuksellisia osa-alueita, joita Taideakatemian 

nukketeatterikoulutuksessa tulisi entisestään kehittää ovat mm. puheilmaisu, 

äänen- ja kehonhuolto, dramaturgia, nukenrakentaminen ja muu visualiikka kuten 

lavastus ja puvustus, taidepedagogiikka sekä taiteellinen tutkimus. 

 

2.2. Nukketeatterin maisteriohjelma 

 

Nukketeatteria ei juurikaan voi opiskella korkeakoulutasolla Suomessa 

eikä se käsittääkseni ole osa Teatterikorkeakoulun tai muiden taideyliopistojen 

koulutusohjelmaa kuin pintapuolisina viittauksina ja valinnaiskursseina. 

Nukketeatterin maisteriohjelmasta on ollut puhetta vuosikausia. Kentällä 

maisteriohjelma nähdään mielenkiintoisena mahdollisuutena. Yliopistotasoinen 

koulutus mahdollistaisi nimenomaan  tutkimuksellisen, analyyttisen ja syventävän 

otteen nukketeatteriin. Maisteriohjelman painopisteinä erona 

ammattikorkeakoulututkintoon tähtäävään koulutukseen voisivat olla mm. 

nukketeatterin tutkimus ja nukketeatteridramaturgia. Lisäksi maisteriohjelmaa 

käynnistettäessä olisi varmasti syytä kuulostella kentän tarpeita laajemminkin. 

Maisteriohjelma varmasti päivittäisi alan tunnettuutta ja uskottavuutta myös 

draamateatterin kentällä. Taitavia, koulutettuja nukketeatterintekijöitä ei 

edelleenkään osata käyttää isoissa teatterilaitoksissa vaikka resursseja on.  

 

 2.3. Pedagogiset opinnot 

 

Nukketeatteriopetusta, etenkin kun tutkintonimike on teatteri-ilmaisun 

ohjaaja, olisi syytä täydentää pedagogisilla opinnoilla. Tämä on asia, joka varmasti 

jakaa kenttää – on paljon tekijöitä, joiden pääasiallinen fokus on tehdä laadukasta ja 

uutta luovaa nukketeatteria eri kohderyhmille eikä soveltava työ ole heidän 

intresseissään. Toisaalta on myös paljon tekijöitä, jotka käyttävät nukketeatteria 



mm. draamakasvatuksessa ja haluaisivat käyttää paljon enemmänkin. Käytännössä 

nukketeatterin suuntautumisvaihtoehdosta teatteri-ilmaisun ohjaajiksi valmistuneet 

vetävät nyt jo paljon draama-, ilmaisutaito- ja kädentaitotyöpajoja ja –kursseja, 

harrastajaryhmiä sekä monenlaista osallistavaa toimintaa ilman varsinaista 

pedagogista koulutusta. Toisaalta heillä (=meillä) on ainutlaatuista ammatillista 

osaamista, joka mahdollistaa monitaiteellisen kädentaito- ja draamakasvatusta 

yhdistävän työskentelyn. Myös nukketeatterin mahdollisuudet terapeuttisessa 

työssä sekä monenlaisten erityisryhmien kanssa työskentelyssä on tiedetty jo 

vuosikymmeniä. Pedagogisten opintojen lisääminen nukketeatterikoulutuksen 

opetussuunnitelmaan esimerkiksi valinnaisina opintoina tuntuu erittäin 

perustellulta. 

 

 2.4. Nukenrakentajien, nukketeatterilavastajien, -puvustajien, -

valaisijoiden ja –äänisuunnittelijoiden koulutus 

 

 Nukketeatteri on taidemuoto, jonka kieli eroaa draamateatterista 

enemmän kuin usein ajatellaan. Toisin kuin kuvitellaan, nukketeatteri ei ole 

varsinaisesti ainoastaan draamateatterin marginaalinen osa-alue vaan sillä on myös 

täysin omat painopisteensä ja lainalaisuutensa. 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 

nukketeatterilliseen ajatteluun.  

 

 Nukketeatterissa nukke on luonnollisesti keskiössä. Se on instrumentti, 

jonka toimivuus ilmenee paitsi esityksen kokonaistavoitetta ja -teemaa tukevana 

ilmaisevuutena, myös ergonomisuutena ja kestävyytenä. Toimivan teatterinuken 

rakentamiseen tarvitaan asiantunteva ammattilainen. Suomessa toimivia 

koulutuksen saaneita nukenrakentajia on vain muutamia ja he ovat hakeneet 

oppinsa itseohjautuvasti useista eri oppilaitoksista. Alan kasvu ja kehitys kasvattaa 

myös monipuolisten, ammattimaisten nukenrakentajien kysyntää Suomessa. 

Voidaan kysyä, onko koulutuskentällä resursseja vastata tähän kysyntään? 



3. Nukketeattereiden ja laitosteattereiden yhteistyömahdollisuudet 

 

Isot teatterilaitokset ovat alkaneet ottaa ohjelmistoonsa silloin tällöin 

rohkeasti myös aikuisille suunnattua 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 

helsinkiläisen ison teatterilaitoksen kevään 2013 nukketeatteriensi-illoissa ei 

käytetty ammattimaisia nukkenäyttelijöitä. 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 "nukketeatterivastaavaa” mutta nukeillanäyttelijöinä toimivatkin tanssijat 

tai draamanäyttelijät, joilla ei välttämättä ole lainkaan aiempaa kokemusta 

nukeillanäyttelemisestä. Tästä voi seurata, etteivät nuket pääse käyttämään täyttä 

ilmaisupotentiaaliaan ja kaikkia nyanssejaan, niitä käytetään kuvittavasti kuin 

tarpeistoa, rytmi voi olla staattista, aimointi sekavaa tai jopa aggresiivista tai fokus 

hakusessa.  

 

On hienoa, että laitosteatterit, joilla on käytössään aivan eri tason 

resurssit mm. markkinoinnin ja teatteritekniikan suhteen kuin usein vapailla 

ryhmillä, tarjoavat myös yleisölle nukketeatteria. Käyttämällä esitysten 

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 

teatterilaitosten etu. 



 Tärkeää on myös taata nukketeatterikoulutuksen äänenkäytön ja 

näyttelijäntyön opetuksen laatu, jotta nukkenäyttelijät ovat myös näillä alueilla 

ammattitaitoisia ja todella monipuolisesti ammattiteattereiden 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 nukketeatteriesitykset 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? 

 

4. Näkemyksiä alan kehittämisestä ja lähitulevaisuuden tehtävistä 

 

 4.1. Nukketeatterikeskukset 

 

 Jotta nukketeatteri saadaan nostettua suuren yleisön tietoisuuteen 

pysyvästi, tarvitaan lisää tiloja ja tuotannollisia rakenteita, kuten myös 

riskinottokykyä ja uudistuvaa ajattelua - sekä taiteilijoilta että päättäjiltä.  

 

 Suomessa tulisi olla useampi valtion tukema nukketeatterikeskus. Aura 

of Puppets Turussa ja Nukketeatterikeskus Poiju Helsingissä pyrkivät molemmat 

toiminnallaan pitkäjänteisesti kohti paikallisen nukketeatterikeskuksen 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 keskuksissa 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 monen ryhmän ja 

soolotaiteilijan esityksille diversiteetin säilymiseksi (silti markkinoinnillinen linja ja 

näkemys, jotta vältetään sillisalaatti-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 

  

 

http://www.cirko.fi/


4.2. Hyvinvointivaikutukset ja sote-ala 

 

 Tällä hetkellä puhutaan paljon taiteen hyvinvointivaikutuksista ja 

soveltavasta taiteesta. Vaikka hyvinvointivaikutukset eivät saa olla tai edes voi olla 

ainoa arvo, johon (nukketeatteri-)taiteella tähdätään, on kiinnostavaa 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 vähän 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 nykyistä paljon kokonaisvaltaisempaan ja 

syvällisempään käsitykseen hyvinvoinnista ja terveydestä. 

 

 Moniammatillisia projekteja ja hankkeita, joissa yhdistetään sote-alan 

ammattilaisten ja nukketeatteritaiteilijoiden ammattitaitoa sekä käytetään nukkeja 

ja nukketeatteri-ilmaisua terapeuttisessa työskentelyssä, olisi mahdollista olla paljon 

laajemmin. Tai paremminkin taidelähtöiset menetelmät on mahdollista sisällyttää 

elimellisemmäksi 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 mahdollisimman paljon todellisiin 

tarpeisiin vastaavaa ja pitkäjänteistä moniammatillista työskentelyä, tarvitaan sote- 

ja taidekenttien välistä dialogia. Sote-alalle tarvitaan tietoa ja näkemystä (sekä 

tietenkin konkreettisiä 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 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 olemassaolevien 

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. 

  

4.3. Kansainvälisyys 

 

 Suomalaisen nukketeatterikulttuurin henki on kansainvälinen. Sen juuret 

ovat Keski-Eurooppalaisessa katuteatterissa, monet merkittävät suomalaiset 

nukketeatterintekijät kautta aikojen ovat hakeneet oppinsa ulkomailta 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 nukketeatterin 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 kiinnostavia 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.nationaltheatre.org.uk/shows/war-horse-at-the-

new-london-theatre ), mutta se vaatii aivan toisen mittaluokan investointeja. Myös 

peliteollisuus on löytämässä nukketeatterintekijöitä käyttöönsä. Miten tätä 

yhteistyötä 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nationaltheatre.org.uk/shows/war-horse-at-the-new-london-theatre
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Lausunto Pohjois-Karjalan alueellisesta nukketeatteritoiminnasta, 

muusta yhteistyöstä, kansainvälisyydestä ym.  2008 - 2013 

Laatinut teatteriohjaaja Jyrki Tamminen, joka toimi Pohjois-Karjalan taidetoimikunnan lastenkulttuurin ja 

monikulttuurisen taidetyön läänintaiteilijana 1.2.2008 – 31.1.2013. 

Vuonna 2008 läänintaiteilijatyöni ensimmäisiä tavoitteitani oli mm. edistää nukketeatterin ja sen tekijöiden 

asemaa maakunnan taidekentässä erilaisten yhteistyömallien, koulutuksen ja verkostoitumisen avulla. 

Lisäksi asetin tavoitteeksi toteuttaa ja tuottaa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa Lastenteatterin 

teemavuoden juhlaviikko koulutuksineen.  

Kansainvälisesti aloin kartoittaa ja käynnistää kansainvälistä, rajat ylittävää monikulttuurista 

nukketeatterihanketta Silta-Most-Mostar. 

Ensimmäisessä läänintaiteilijatoimintasuunnitelmassani huhtikuussa 2008 hahmottelin 

nukketeatteritoimintaa seuraavasti: 

”Muutaman kuukauden aikana minulle on valjennut nukketeatterin asema ja tila, joka kaipaa vahvistusta. 

Tulevana syksynä taidetoimikunta rohkaisee nukketeatterintekijöitä ja nukketeatterista kiinnostuneita 

taiteilijoita järjestämällä koulutukseen yhteistyössä oululaisen ammattinukketeatteri Akseli Klonkin kanssa. 

Olen ajatellut tämän alkusysäyksen avulla käynnistää Operaatio Nukkehallituksen, joka tähtää kentän 

aktivointiin koulutuksen, työpajojen kuin vierailujenkin avulla. Operaatio pyrkii ylittämään taiderajoja ja 

kielimuureja sekä jakamaan alan tietotaitoa. Nukkehallitus toimii siis osana Pohjois-Karjalan 

taidetoimikunnan monikulttuurista taidetyötä. Pyrin siihen, että kaikki hankkeeni ja projektit toimisivat 

monikulttuurisessa kontekstissa. Nukketeatteri on marginaalisuudessaan ja poikkitaiteellisuudessaan 

mahdollisuuksien taidetta, johon monikulttuurisuus istuu luontevasti. 

Nukkehallituksesta on tarkoitus luoda nukketeatterintekijöiden taiteellinen ideapankki, jonka tukemana 

tämän taiteenlajin toimijat kerääntyisivät pohtimaan, toteuttamaan ja esittämään ideoitaan, toiveitaan ja 

hankkeitaan. Nukkehallitus avustaa koulutuksessa, esiintymismahdollisuuksissa, 

yhteistyöverkostoitumisessa ja osallistuu tarpeen mukaan tapahtumien ja kiertueiden toteuttamiseen. 

Se tuo myös asiantuntijoita kertomaan nukketeatterin mahdollisuuksista ja havainnollistamaan niitä mm. 

museoissa, konserteissa ja ympäristökasvatuksessa. Nukkehallituksen tulevalla asialistalla on myös 

yhteistyön virittäminen Petroskoin nukketeatterin kanssa Hassunhauska maailma löytyy kotipihalta - 

hankkeessa. Nukkehallituksen lähtölaukauksena voidaan pitää tämän vuoden marraskuun alussa 

järjestettävää lastenteatterin teemavuoden juhlaviikkoa.” 

Lastenteatterin teemavuodesta ideoin seuraavaa 

”Tapahtuma on tarkoitettu kaikelle kansalle, vaikka ohjelmisto koostuukin lapsille suunnatuista esityksistä. 

Tapahtumapaikkoina ovat Joensuussa Pakkahuone ja kaupunginteatteri, sekä maakunnassa kiertävän 

oululaisen nukketeatteri Akseli Klonkin kaksi näytelmää kouluissa ja päiväkodeissa (myös Joensuussa). 

Ajankohta on 3.11. - 8.11.2008.  

Klonk kiertää maakunnassa kahdella n. puolen tunnin pituisella, helposti siirrettävällä lastennäytelmällä. 

Teatteri edustaa uutta suomalaista nukketeatterintekijöiden sukupolvea, jonka teoksissa yhdistyvät mm. 



energinen liikekieli, esine- ja nukkeilmaisu sekä huumori lapsia lähellä olevalla ja aikuisia herättävällä 

tavalla. 

 Muita esiintyjiä ovat satuteatteri Punahilkka, Joensuun kaupunginteatterin Peukalo-Liisa ja Joensuun 

kansalaisopiston nuorten näytelmäryhmä, jonka ensi-iltanäytelmä on Kalevala-teemainen. Lisäksi 

tilaisuuksien ”seremoniamestareiksi” on kaavailtu lapsia ja nuoria näytelmäryhmistä, joiden omat 

performanssit toimivat yleisön sisäänheittäjinä ja luovat synkkään marraskuuhun karnevalistista valoa.  

Viikolla on myös yhden illan työpaja alan taiteilijoille, jossa tutkitaan nukketeatterinäyttelemistä liikkeen ja 

tanssin avulla. Työpajan vetäjänä toimii Akseli Klonkin ryhmä.  

Juhlaviikko on taidetoimikunnan ja Lastenkulttuurikeskus Majakkaperävaunun yhteistyötä.”  

Valo-lastenteatteritapahtumasarja alkaa 

Tästä juhlaviikosta sai alkunsa Valo-lastenteatteritapahtuma maakunnassa, joka järjestettiin eri teemoin 

vuosittain. Tämän matalan kynnyksen maakunnallinen lastenteatteriviikko esitteli eri esittävän taiteen 

lajeja ja siinä esittäytyi oman maakunnan parhaimmisto, sekä jokaisena vuonna maakunnan ulkopuolelta 

saapunut lastenteatteri. Tapahtuman ohjelmistot vuosina 2008 – 2012 on nähtävinä liitteenä samoin kuin 

katsojaluvut. 

 Kaverikatsoja-projekti 

Kaverikatsoja sai alkunsa teatteriohjaaja Tuire Hindikan esittämästä pyynnöstä kannustaa ja antaa 

palautetta Joensuun seutuopiston lasten- ja nuortenryhmän näytelmistä. Ehdotukseni yhteistyön 

jatkamisesta ja ideoiden jakamisesta taiteellisessa ”riihessä” sai myönteistä vastakaikua. Kaverikatsojana 

toimiessa annoin ”tilaajien” silmäni ja korvani ajatuksineen. Toimin eräänlaisena ”kill your darlings – 

työkaluna”.  Pyydettäessä saatoin ehdottaa joitain käytännön ratkaisuja, etsiä tekijöitä ja rohkaista tekijöitä 

kokeilemaan asioita toisesta näkökulmasta.  

Tarjouduin miltei heti myös oma-aloitteisesti Satuteatteri Punahilkan kaverikatsojaksi ja siitä käynnistyi 

tiivis yhteistyöni ryhmän kanssa. Liikuin kaverikatsojana myös ympäri maakuntaa eri ryhmissä ja samalla 

toiminta laajeni siten, että minusta tuli vähitellen kysytty nukketeatterikouluttaja maakunnassa erilaisille 

ryhmille; kuten päiväkotien henkilöstöille, koulun oppilaille ja mm. Itä-Suomen yliopiston 

monikulttuurisuushanke Monikkoon. 

Kaverikatsojana olen lisäksi edistänyt kahden nukketeatteriesityksen ideointia ja toteutumista vuonna 

2009 

Nenä 

Ensimmäinen oli Nukketeatteri Reaktorin tekemä sovitus N. Gogolin Nenästä elokuussa. Tein yhteistyötä 

sovituksen ideoinnissa ja ohjauksellisissa kysymyksissä. Tämän lisäksi vierailin ohjaustukena viikon ajan 

Etelä-Savon taidetoimikunnan lastenkulttuurin läänintaiteilijan Aapo Revon luona, joka vieraili esityksellään 

Valo-lastenteatteritapahtumassa marraskuussa 2009. 

 Hyppivä prinsessa 

Toinen tukeni kaverikatsojana kohdistui joensuulaisen Satuteatteri Punahilkan pöytäteatteriesitykseen 

Hyppivä prinsessa. Tähän näytelmään tein uuden käännöksen venäjästä sekä sovituksen. Lisäksi toimin 



ohjauksellisena tukena näyttelijä Jaana Palve-Karppaselle. Hyppivän prinsessan ensi-ilta oli Valo-

lastenteatteritapahtumassa 2009. Näytelmä on tälläkin hetkellä erittäin kysytty. 

Kansainvälinen nukketeatterihanke Silta-Most-Mostar, josta rakentui kantava silta 

Taustaa 

Mostarin kahtia jaetussa kaupungissa on kaksi nukketeatteria, jotka eivät poliittisista syistä pysty vieläkään 

toimimaan samasta kielestä, samasta kaupungista ja samasta maasta huolimatta yhdessä. Kaksi 

nukketeatteria! Päättynyt sota pitää tiukasti otteessaan nämä ihmiset eikä päästä kynsistään edes sitä 

kokemattomia lapsiaan. Yhteiskunnan toipumisen mahdollisuus on silti juuri näissä lapsissa.  

Valt. tri Pilvi Torsti Helsingin yliopistosta on tehnyt jotain hyvin konkreettista: Hän on perustanut Mostariin 

koulun, jossa opiskelee sekä muslimi- että kroaattinuoria että myös nuoria Balkanin eri alueilta. Koulussa 

lapset ovat huomanneet, että kaupunkia jakavan sillan molemmilla puolilla nauretaan samoille vitseille, 

podetaan ensimmäisiä rakastumismurheita ja että vanhemmat suhtautuvat lasten toiveita kohtaan yhtä 

jääräpäisesti. 

Käydessäni kesällä 2006 Mostarissa entisen synagogan tiloihin perustetun nukketeatterin pihalla ja 

katsellessani ohjelmistotauluja huomasin, että siellä pyörivät samat Saapasjalkakissat ja Kultaiset kalat kuin 

Suomessa. Heräsi mielenkiinto yhteistyöhön, vaikka en päässyt sisälle teatteriin kesäloman vuoksi. Tapasin 

teatterin puutarhaa kastelleen lavastemestarin, joka kertoi teatterista ja siellä vierailleesta ruotsalaisesta 

ohjaajasta. 

Syksyllä 2007 olin Zagrebissa nukketeatterifestivaaleilla, joilla vieraili mostarilainen nukketeatteri. Sovin 

tapaamisen bosnia-hertsegovinalaisen teatterinjohtajan kanssa. Selitin tapaamisessa pitkään ideastani 

tehdä yhteistyötä ”teidän kauniissa ja vanhassa teatterissanne”. Johtajan ilme ja väri muuttui kasvoilla ja 

hän tokaisi: ”Emme me ole sama teatteri, jonka pihalla te kävitte. Olemme kroaattinukketeatteri, joka 

toimii kulttuuritalossa.” Vaikka keskustelu päättyi sangen nolosti huonosti tekemäni taustatyön vuoksi, se 

poiki uuden idean – puolueettoman yhteistyön näiden teattereiden välillä.  

Kuultuani Pilvi Torstista ja hänen projektistaan otin häneen yhteyden. Tapaamisemme jälkeen hän lupautui 

hankkeen tueksi sekä kontakti- ja yhteyshenkilöksi. Hän totesi hankkeen olevan erittäin kannatettava siksi, 

että se on selkeän konkreettinen, kohdistuu lähes täysin unohdettuun lastenkulttuuriin. Humaanina 

hankkeena sillä olisi paitsi taiteellinen, myös yhteiskunnallinen merkitys. 

Petroskoin nukketeatterin kanssa tehtävä yhteistyö oli saamieni tietojen mukaan elänyt jonkin aikaa 

hiljaiseloa. Lähellä oleva ammattinukketeatteri oli vieraillut mm. 2007 Oulun lasten ja nuorten 

teatteripäivillä, Barentsinmeren nukketeatteripäivillä Oulussa ja useilla kansainvälisillä festivaaleilla. 

Luonteva silta voisi rakentua uudelleen Joensuun, Pohjois-Karjalan ja Petroskoin, Karjalan tasavallan välille. 

Tästä yhteistyöstä voisi syntyä myös uusi nukketeatterisilta minkä joensuulaiset ja petroskoilaiset 

nukketeatterintekijät voisivat ylittää ja siitä syntyisi mahdollisesti taiteellista vuorovaikutusta ja koulutusta. 

Projektista kuoriutui Kohti aamunkoittoa 

Lopulta projekti ei onnistunut yhdistämään kahta mostarilaista nukketeatteri yhteistyöhön, jota myös Pilvi 

Torsti varovasti osasi ennustaa, mutta sain Pohjois-Karjalan taidetoimikunnan kanssa järjestettyä koulussa 

nukketeatterikirjoituskilpailun syksyllä 2008.  Mostarin kansainvälisessä United World Collegessa, Bosnia-



Hertsegovinassa, julistetun nukketeatterikirjoituskilpailun paikallinen opiskelijaraati valitsi makedonialaisen 

opiskelija Radmila Stefkovan tekstin Kohti aamunkoittoa. Pohjois-Karjalan taidetoimikunta lunasti 

kantaesitystekstin oikeudet ja palkitsi kirjoittajan, sekä lahjoitti koululle pienen summan 

draamakasvatuksen edistämiseen. Näytelmän teksti avaa näkökulman niihin teemoihin, jotka ovat nuorille 

kaikkialla maailmassa tuttuja: Olenko minä hyväksytty, miten kohtaan erilaisuuden ja kuinka opin 

näkemään itseni toisenlaisuuden/samankaltaisuuden hetkessä? Hetkessä, jota leimaa aggressiivisuuden 

lataus ja äärimmäiset olosuhteet. 

Näytelmä toteutettiin kiertuemuotoisena ja se sen kohdeyleisönä olivat 10 – 15-vuotiaat lapset. Näytelmän 

lavastus ja nuket toteutettiin Petroskoissa venäläisten taiteilijoiden johdolla, jonka jälkeen ne erinäisten 

tullimuodollisuuksien jälkeen saatiin lopulta Suomeen kesällä 2010.  Vuonna 1981 perustetusta Satuteatteri 

Punahilkasta projektissa oli mukana kolme näyttelijää Raija Korhonen-Pusa, Jaana Palve-Karppanen, Janne 

Puhakka ja lisäksi muusikko ja esityksen äänimaailman suunnittelija ja toteuttaja Riikka Jokela. Esityksen 

valoajosta vastasi Maija Karppanen. 

Joensuulaisen Satuteatteri Punahilkan ja Karjalan tasavallan valtiollisen nukketeatterin yhteistyöprojektia 

valmisteltiin vuodesta 2008. Kohti aamunkoittoa, nuorilta nuorille suunnatun nukketeatterinäytelmän ensi-

ilta oli syyskuussa 2010. Kävin toukokuussa 2009 neuvottelemassa Petroskoissa uuden teatterinjohtaja 

Ljubov Vasiljevan luona ja sovimme aikataulut sekä yhteistyön yksityiskohdat. Teatterin uuden pääohjaajan 

Natalia Pahomovan vierailu joensuulaisen Satuteatteri Punahilkan luona oli varsin merkittävä tapaus, ja se 

sai runsaasti osakseen kiinnostusta ja kyselyjä vastaavanlaisen toiminnan laajentamisesta Pohjois-

Karjalassa. Näytelmästä avautui uusi yhteistyö rajan molemmin puolin, jota edistin ja koordinoin koko 

läänintaiteilijakauteni ajan. Näytelmää tukivat yhteistyössä Joensuun kaupungin kulttuuritoimi ja Pohjois-

Karjalan taidetoimikunta. Satuteatteri Punahilkalle myönnettiin lisäksi Suomen Kulttuurirahaston 

yleisrahaston apuraha näytelmän toteuttamiseen.  

 Muu yhteistyö Karjalan tasavallan valtiollisen nukketeatterin kanssa vuoteen 2013 saakka 

2010 

Karjalan tasavallan nukketeatterin vierailu Joensuussa 

Yhteistyö Petroskoissa sijaitsevan Karjalan tasavallan valtiollisen nukketeatterin kanssa jatkui vuoden 

lopulla toteutuneella teatterin vierailulla 12.–13.12.2010 Joensuuhun. 

Teatteri esitti näytelmän Aurinko ja lumiukot ("Cолнышко и снежные человечки"), joita nähtiin kahden 

päivän aikana neljä, joista kolme tilausnäytöksinä yhteisöille ja päiväkodeille.  

Yleisölle ilmainen suomenkielinen esitys oli Joensuun Kaupunginteatterin pienellä näyttämöllä sunnuntaina 

12.12, jossa katsojia oli yhteensä 137. Vierailun järjestelyistä ja rahoituksesta vastasivat Joensuun 

kulttuuritoimi ja yhteyssihteeri Marita Turpeinen sekä Pohjois-Karjalan taidetoimikunta ja allekirjoittanut. 

2011 

Satuteatteri Punahilkan vierailu Karjalan tasavaltaan 1.-5.6. Kuklantida - lastennukketeatterifestivaaleille 

Satuteatteri Punahilkka vieraili Petroskoissa kesäkuun alussa järjestettäville lasten- ja nuorten 

teatteritapahtuma Kuklantidassa. Satuteatteri Punahilkka oli kutsuttu festivaalin pääesiintyjäksi. 



Koordinoin Punahilkan vierailun ja osallistuin siihen toimikunnan edustajana.  

Festivaali oli lasten nukketeatteriryhmien katselmus, jonne saapui ryhmiä Karjalan tasavallasta ja 

Leningradin alueelta. Itse tapahtuma järjestettiin Petroskoista n. 20 kilometrin päässä olevassa Lohijärven 

leirikeskuksessa, jossa ensimmäisenä iltana esiintyi Punahilkka Kohti aamunkoittoa näytelmällään. 

Näytelmä esitettiin 2.6. myös nukketeatterin päänäyttämöllä Petroskoissa.  

Vierailun tulli- ja rajadokumenttien täyttämisessä, lavasteiden valokuvaamisessa, luetteloinnissa ja muussa 

valmistelussa kului kaksi kuukautta. Merkittävän työn tekivät assistenttimme Mari Hämäläinen ja 

Satuteatteri Punahilkan näyttelijä ja tekninen mestari Janne Puhakka. 

Kävin myös rajamuodollisuuksia selvittävällä matkalla Petroskoissa kaksi viikkoa ennen varsinaista 

vierailuamme, jolloin selvitimme mm. tullikoodeja teatterinjohtajan kanssa.  

Punahilkan vierailu sai runsaasti mediahuomiota niin lehdissä kuin televisiossa. Olimme jo tuloaamuna 

paikallistelevision studiossa suomenkielisessä kulttuurimakasiiniohjelmassa haastateltavina. Vierailumme 

olisi toki sujunut tyylikkäämmin, ellemme olisi joutuneet kaikista ennakkovalmisteluista huolimatta 

odottamaan ja selvittämään lavasteiden rajanylitystä Venäjän tullissa mennessä n. 9 tuntia ja palatessa n. 5 

tuntia.  

Mukana teatteriryhmän ja minun lisäkseni matkalla olivat assistenttimme Mari Hämäläinen ja Etelä-Savon 

taidetoimikunnan läänintaiteilija Aapo Repo. 

Karjalan tasavallan valtiollisen nukketeatterin vierailu Joensuuhun 

Valo-lastenteatteritapahtumassa marraskuussa vieraili Karjalan tasavallan nukketeatteri sanattomalla 

esityksellä Tuhma poika, joka nähtiin kahdesti Joensuun Kaupunginteatterin suurella näyttämöllä 

päiväesityksinä. 

2012 

Satuteatteri Punahilkka ry:n kansainvälinen katunukketeatterihanke Kurjuusooppera 

Joensuulainen Satuteatteri Punahilkka ry toteutti yhteistyössä Karjalan tasavallan valtiollisen nukketeatterin 

kanssa syksyllä 2012 katuteatteriesityksen Kurjuusooppera. Yhteistyön tarkoituksena oli tiivistää 

teattereiden välistä taiteellista toimintaa ja toteuttaa koulutus-esitysprojekti, joka vahvistaa ja tekee 

tunnetuksi nukketeatteritaiteen monipuolisuutta Pohjois-Karjalassa, muualla Suomessa ja myös 

kansainvälisesti. Hankkeessa tutustuttiin nukkenäyttelijän ja ohjaajatyön metodeihin Suomessa ja Venäjällä,  

Kurjuusoopperassa taiteellista työtä toteutettiin rajan molemmin puolin järjestettävissä työpaja- ja 

harjoitusjaksoissa kahden ohjaajan, suomalaisen ja venäläisen, johdolla.  Toteutuksen yhtenä näkökulmana 

on nukketeatterin esittäminen toreilla ja kauppakeskusten aukioilla eli siellä missä tätä taidetta nähtiin jo 

keskiajalla, kun tarinankertojat kiersivät nukkiensa kanssa markkinoilla. Näytelmä tutkii yhteiskunnan 

poliittisuuden, köyhyyden, hyväksikäytön, vallan ja alistamisen teemoja.  Ensi-ilta nähtiin lokakuussa 

Joensuussa järjestettävän suomalais-venäläisen kulttuurifoorumin aikana. Teos oli yksi käytännön esimerkki 

partneriyhteistyöstä, josta sovittiin edellisessä foorumissa käydyissä neuvotteluissa lokakuussa 2011 

Saranskissa Venäjällä. Vastasin ohjauksesta yhdessä Petroskoin nukketeatterin pääohjaaja Natalia 

Pahomovan kanssa. Näytelmässä esiintyi kaksi Satuteatteri Punahilkan näyttelijää: Jaana Palve-Karppanen 

ja Janne Puhakka sekä kolme suomalaismuusikko-opiskelijaa Joensuun konservatoriosta. Näytelmän 



musiikin sävelsi Risto Pekka Pennanen. Petroskoista mukana oli viisi näyttelijää. Nuket, puvustus ja lavastus 

valmistettiin petroskoilaisten taiteilijoiden johdolla. 

2013 

Kurjuusooppera – katunukketeatterinäytelmä Jaroslavlissa 

Satuteatteri Punahilkan ja Karjalan tasavallan valtiollisen nukketeatterin yhteistuotanto Kurjuusooppera 
vieraili kansainvälisellä katuteatterifestivaalilla Jaroslavlissa, Venäjällä 26.kesäkuuta. 

 2014 - 

Kurjuusoopperan, Sammo – lappalainen ja muiden näytelmien vierailut ja jatkoyhteistyöstä on neuvoteltu 
mm. Taiteen edistämiskeskuksen Joensuun sivutoimipisteen ja Karjalan tasavallan nukketeatterin kesken 
käydyissä neuvotteluissa Novgorodissa syyskuun lopulla 2013. Yhteistyösuunnitelmia on laadittu vuoteen 
2015 ulottuvaan näytäntökauteen. Toteutuminen on paljolti kiinni rahoituksesta. Vuonna 2015 foorumi on 
tarkoitus järjestää Petroskoissa, joten se olisi luonteva ajankohta nukketeatteriyhteistyön näyttäytymiselle, 
kuten muullekin kulttuuritoiminnalle. 

Muita nukketeatteritaiteen edistämiseen liittyviä hankkeitani ovat olleet 

2009 

Taivaanrannan maalarit 

Ympäristö - taide - tapahtumaketju Kuvataiteen läänintaiteilijakollegani Liisa Haverila innosti minut mukaan 

ideoimaan Floran päivän tapahtumaa 13.5. Oma alaotsikkoni päivälle oli Yllättäviä ilmestyksiä, iloisia 

ilmeitä. Tapahtumaan liittyi Suhmuran koulun kolmasluokkalaisten lennättämä nukketeatteriperformanssi 

Torilokit, jotka siivittivät maakunnan suomalaisen nukketeatterin juhlavuoteen. 

Onnellinen prinssi Joensuun Kaupunginteatteriin 

Ohjasin ja sovitin Joensuun Kaupunginteatteriin läänintaiteilijatyönä Oscar Wilden Onnellisen prinssin, 

jonka ensi-ilta oli 23.9. Toteutuksessa hyödynsin lapsille tuttua esineleikin ja nukketeatterin vuoropuhelua, 

jossa yllättävä muuttuu tutuksi ja päinvastoin.  

Kaupunginteatterin kanssa tehtävään yhteistyöhön olivat seuraavat reunaehdot: ohjaajana minä päätän 

näytelmätekstistä ja sen valinnasta, työryhmässä on työllistettävä ammattitaiteilijoita ja 

yleisökasvatusprojektin toteuttaminen.  

Yhteistyö sujui nk. köyhällä budjetilla, eikä teatterilla ollut antaa minulle esim. järjestäjää käyttöönsä. 

Kaikesta huolimatta esitys saatiin ensi-iltaan ja minulle oli tärkeää se kokemus teatterin 

toimintakulttuurista ja tavoista, joita taiteelliseen tekemiseen liittyy vierailijana. Pystyin vaikuttamaan 

osittain työryhmään, sekä yleisöhankkeeseen. Taiteellisesta lopputuloksesta voin antaa itselleni annetuissa 

olosuhteissa tulokseksi tyydyttävän. Kokemus oli ennen muuta kasvattava ja avartava.   

Teatterikasvatusprojekti Satupuukuu 

Kutsuin kolme nopeimmin vastannutta joensuulaista päiväkotiryhmää teatteriyleisökasvatushankkeeseen, 

joka sai nimekseen Satupuukuu. Siinä lapset tutustuivat valmistettavaan teatteriesitykseen, sen eri 

työvaiheisiin ja teatterilaitokseen. Lasten oma ääni tuli kuuluville harjoitusvierailussa ja työpajoissa, jotka 



järjestettiin hankkeen yhteydessä. Lopuksi lapset pääsivät katsomaan valmiin esityksen, jonka 

toteutuksessa oli nähtävillä heidän ajatuksiaan ja ideoitaan. Tämän lisäksi projekti työllisti kolme taiteilijaa. 

Kuvataiteilija Eeva Riikonen, draamapedagogi Reija Portti, näyttelijä Kyösti Kemppilä ja ohjaaja vierailivat 

päiväkodeissa. Vierailuilla toteutettiin työpajat, joissa lapset työstivät Onnellisen prinssin teemoja taiteen 

keinoin. Lasten näkemyksiä siirtyi myös Onnellisen prinssin näyttämösovitukseen, jonka he näkivät 

ensimmäisinä katsojina yleisöennakossa. Onnellinen prinssi oli Joensuun Kaupunginteatterin 

alueteatteriohjelmistossa kaudella 2009–2010. 

 

VALO-LASTENTEATTERITAPAHTUMA 

Olipa kerran – pienen suuria elämyksiä! 

Toisen kerran järjestetty Valo-lastenteatteritapahtuma oli ehdottomasti yksi vuoden päätöistäni. Vastasin 

sen ohjelmistosuunnittelusta, koordinoinnista sekä taiteellisen ulkoasun tilaamisesta. Valo lunasti kaikki 

odotukset, mutta haasteita riittää tulevaan. Tapahtumaviikko huipensi suomalaisen nukketeatterin 

satavuotisjuhlan. Valo toi Pohjois-Karjalaan esityksiä eri puolilta Suomea sekä rajantakaisesta Karjalasta. 

Tapahtuma sai runsaasti kiitosta ja mediahuomiota. 

Tapahtuman aikana nähtiin Joensuussa ja Outokummussa nukketeatteri Čičiliušku Petroskoista. Kotimaisia 

ryhmiä vieraili Turusta sekä Mikkelistä. 

Paikallisia ryhmiä olivat Teatteri Vunukka ja Satuteatteri Punahilkka. Mukana oli myös Joensuun 

Kaupunginteatteri. 

Lisäksi toteutin yhdessä Etelä-Savon läänintaiteilijan Aapo Revon kanssa Nukkepajaston, joka oli päiväkoti-

ikäisille taiteilijoille suunnattu työpaja nukkien ja esineiden maailmaan. Juhlavuoden yllätyksenä myös 

aikuisyleisölle järjestettiin Teatteriravintolassa oma nukketeatteriklubi-ilta. 

Valo-lastenteatteritapahtumaan osallistui 1150 katsojaa. 

 

2010 

Nukke elää – esine muuntuu -koulutuspaketti 

Kävin kouluttamassa tammi-helmikuussa Rantakylän monikulttuurista Rand-Kids-ryhmää ja koulun 

monikulttuurista opetustyötä tekeviä opettajia 

Lastenhuone 

Joensuun Pakkahuoneella toimiva Esittävän taiteen tila ry:n taidekasvatuskerho on suunnattu kotona 

oleville lapsille ja heidän vanhemmilleen. Taidetoimikunnan läänintaiteilija Hanna Suhosen kanssa olemme 

olleet sekä ideoimassa kerhoa ja sen sisältöä. Toteutin 10.–11.5. pienimuotoiset toimintahetket 

nukketeatterin parissa lasten ryhmissä ja osallistuin toiminnan sisältösuunnittelun tukemiseen muutamassa 

ohjaajatapaamisessa.  



Nukketeatterinäyttely Näkymätön käsi Pohjois-Karjalan museossa 

Näkymätön käsi -nukketeatterinäyttelyssä kohtasivat suomalaisen nukketeatterin hahmot ja tarinat sadan 

vuoden ajalta Carelicumin vaihtuvien näyttelyiden tilassa keväästä elokuun puoliväliin.  

Ehdotin tätä näyttelyä Joensuuhun nähtyäni sen Teatterimuseossa. Olin edustamassa taidetoimikuntaa 

avajaisohjelmaan osallistumalla, sen suunnittelussa ja toteutuksessa. Järjestin näyttelyn aikana mm. 

avoimet harjoitukset Pakkahuoneelle, jossa harjoitteli kesäkuussa Satuteatteri Punahilkka Kohti 

aamunkoittoa näytelmää.  

Museo-opas Rauni Rauniorotta 

Pohjois-Karjalan museon ja taidetoimikunnan yhteistyönä syntyi 14.4.2010 museorotta Rauni, joka on 

sukua maamme muille nukkeoppaille. Hänen korkeahäntäisyytensä toimii draaman käynnistäjänä 

museoissa ja on itsenäinen, omakaraktäärinen apuopas. Annoin idean Joensuun museotoimelle 

alkuvuodesta 2009 ja olen ollut hahmon karaktäärin suunnittelijana ja kehittäjänä. Rauni valmistettiin 

Mikkelin ammattikorkeakoulussa. 

Järjestin 9.2. ja 29.–30.3. koulutusjaksot museohenkilöstölle ja Mukulakadun ohjaajille, joissa tutustuttiin 

nukkehahmon mahdollisuuksiin museo-opastuksissa. Kouluttajina toimivat FK Reija Portti ja FK, 

draamapedagogi Sinikka Meurman.  

Raunin ensiesiintyminen nähtiin Näkymätön käsi – suomalaista nukketeatteria – näyttelyn avajaisissa. 

Valo-lastenteatteritapahtuma oli Tarinoiden poluilla ja draamojen rattailla 

Valo-lastenteatteritapahtuma kirkasti kolmatta kertaa maakunnan marraskuista maisemaa 20.- 26.11.2010. 

Paikallista lastenteatteria ja sanataidetta esiin nostavana teemana oli ”Tarinoiden poluilla ja draamojen 

rattailla”. Viikko aloitettiin Lapsen oikeuksien päivänä 20.11. Kontiolahden Monikulttuurisesta 

lastenhuoneesta Satuteatteri Punahilkan Hyppivällä prinsessalla. Viikon aikana nähtiin yhdeksän eri 

näytelmää ja esitystä, viisitoista esityskertaa, kaksi työpajaa ja yksi paneelikeskustelu lastenteatterista. 

 Tänä vuonna esityksiä oli edellisvuosia enemmän maakunnassa ja tarjonta suunnattiin myös nuorille. 

Tapahtuma kurkistaa kouluihin, päiväkoteihin ja kirjastoihin. Joensuun esityksiä nähdään mm. 

Pakkahuoneella. Valon kaikki esitykset olivat katsojille ilmaisia. 

Vierailevana ryhmänä Valossa nähtiin helsinkiläinen Nukketeatteri – Annos näytelmällään Rouva Talvi – 

lumiunelmia. Muita viikon aikana nähtyjä esityksiä olivat mm. Outokummun Teatterin Lintu ja Poro, 

Rospuutto-ryhmän Matomoottori, Satuteatteri Punahilkan Kohti aamunkoittoa, Venäläisen Perheteatterin 

Lumikki ja kuusi kääpiötä ja Tikkapojat – sanaton esineteatteri-irrottelu teini-ikäisille, joka esiintyi sekä 

yliopistolla että Pakkahuoneen bändi-illassa 25.11. Etelä-Savon taidetoimikunnan lastenkulttuurin 

läänintaiteilija Aapo Repo vieraili Eetu-Een kanssa Suhmuran koululla, englantilaisessa leikkikoulussa ja 

Tikkamäen sairaalakoulussa. 

Lieksassa ja Joensuussa järjestettiin Kuono kohti tähteä – teatterityöpajat, jotka toteutti teatterintekijä Inka 

Kivi.  

 

 



Kirjavinkkari ja Sanataidepolku 

Valon esitykset päättyvät torstaina 26.11., mutta tämän jälkeen viikkoa jatkoivat perjantain Kirjavinkkari-

koulutuspäivä Joensuun pääkirjastolla ja Sanataidepolku. Kuudetta kertaa 26.–28.11. järjestetyllä 

Sanataidepolulla vuoden teemana oli draama. 

Lauantaina 27.11. Valo-lastenteatteritapahtuma järjesti lisäksi avoimen paneelikeskustelun Joensuun 

seutukirjaston Muikku-salissa. 

Valon ohjelmistosta vastasin yhdessä MLL:n Pohjois-Karjalan piirin lastenkulttuurikeskus 

Majakkaperävaunun koordinaattorin Riitta Närhen kanssa 

Yhteistyötahoina olivat Ukri ry, Sanaratas ry, Joensuun seutukirjasto, Joensuun kaupungin kulttuuritoimi, 

Kontiolahden kulttuuritoimi, Nurmeksen ja Kiteen kaupungit ja Lieksan kirjastotoimi. 

Leikin soitto – soiton leikki nukketeatterikonsertti 

sai ensi-iltansa 12. päivä joulukuuta Mikkelin Mikael-salissa. Kolmen itäisen taidetoimikunnan 

läänintaiteilijayhteistyönä suunniteltu ja toteutettu lastenkonsertti sai jatkoa myöhemmin Joensuussa. 

Työskentelin tässä yhteistyössä ohjaajana. Mikkelin kaupunginorkesterin kanssa esiintyivät läänintaiteilija 

Aapo Repo ja tanssitaiteilija Carmen Rodergas. Musiikkidramaturgian ja kantasävellyksen Kuljen kuutamolla 

teki läänintaiteilija Antti Raekallio. 

Tavoitteenamme oli toteuttaa klassisen musiikin konsertti, jossa kerrotaan nukketeatterin keinoin 

episodinomaisia kohtauksia kuultavasta musiikista. Kohtauksia yhdistää kontrabasson näköinen 

mielikuvitussoitin ja kahden näyttelijän/tanssijan suhde siihen.  

2011 

Kaverikatsoja  

Katsojana vierailin vuoden aikana hyvin erilaisissa ryhmissä kuten mm. Joensuun kansalaisopiston lasten ja 

nuorten teatteriryhmien kevätnäytöksissä ja toisaalta arvostetussa teatteri Fiaskossa. Katsojana vastasin 

myös Satuteatteri Punahilkan esityksien Kohti aamunkoittoa ja Hyppivä sammakko esitysvälihuollosta. 

Lisäksi vinkkailin Inka Kiven esityksen Kuono kohti tähteä ohjauksellisia tarkennuksia ja nukketekniikkaa.   

 Nukke elää – esine muuntuu 

oli koulutusta, jossa ideoitiin ja tutkittiin nukke- ja esineteatterin mahdollisuuksia. Kyseessä voi olla 

vaikkapa lapsen arjessa kohtaama kysymys, tarinankerronnan elävöittäminen tai nukketeatterin 

perusteisiin tutustuminen ympäristöstä löytyvistä esineitä hyödyntäen. 

Koulutin toimintavuoden aikana Nurmeksen päivähoitohenkilöstöä maaliskuussa 24 oppitunnin verran, Itä-

Suomen yliopiston Monikko-hankkeen (monikulttuurisen kasvatustyön, kotoutumisen ja opetuksen 

kehittäminen) järjestämässä kurssilla marraskuussa 10 tuntia. 

Elokuussa Satujen sateenvarjo -nukketeatterifestivaalilla opetin Etelä-Savon lastenkulttuurin 

läänintaiteilijan Aapo Revon kanssa 24 tuntia ja Ilomantsissa marraskuussa kansalaisopiston 

nukketeatterikurssilla 6 tuntia. Tunnit olivat johdantona koko lukuvuoden kestäneeseen 

nukketeatterikoulutukseen, jossa Satuteatteri Punahilkan näyttelijä Jaana Palve-Karppasen johdolla 



valmistui näytelmä Eliaan matkassa. Aapo Repo kävi opettamassa nukenrakennusta samaisessa 

kurssikokonaisuudessa. 

 

Yhteistyötä kahden festivaalin kesken ja ohjaus 

Hyvä yhteistyö Mikkelin Satujen sateenvarjo -festivaalin ja Valo-lastenteatteritapahtuman kesken jatkui 

läänintaiteilijatyöpanoksin. Ohjasin Aapo Revolle kesällä Joensuussa ja syksyllä Mikkelissä Arnost 

Goldflamin monodraaman Ovimikko esineteatteria ja draamanäyttelijyyttä tutkivassa hengessä. Näytelmän 

puvustuksen ja rekvisiitan suunnitteli ja valmisti kuvataiteilija Eeva Riikonen. 

Samalla festivaalilla pidimme jo aiemmin mainitun nukketeatterikurssin, ja marraskuussa Repo puolestaan 

vieraili kahdella esityksellään Valo-tapahtumassa. 

Rauni Rauniorotta 1 v! 

Rauni syntyi Pohjois-Karjalan museon taidetoimikunnan yhteistyönä keväällä 2010. Rauni on persoonallinen 

lasten oma museo-opas, joka kulkee yksin tai yhdessä virallisen oppaan seuralaisena.  

Erityisenä tehtävään Raunilla on löytää lasten kanssa museosta ja sen näyttelyistä uusia puolia. Lisäksi hän 

on sonnustautunut tilanteeseen ja tunnelmaan aina sopivalla huolellisuudella. Tämän valoisan, aiemmin 

muinaiskaivauksilla viihtyneen persoonan tapasi Joensuun taidemuseolla Aprillia-tapahtumassa 1.4., jossa 

Rauni ihastui niin taiteeseen kuin yleisöön tai päinvastoin. 

Raunin yksivuotisjuhlia vietettiin nimikkotapahtumassa 14.4. Pohjois-Karjalan museossa. 

Olin molemmissa tilaisuuksissa nukettamassa ja antamassa museohenkilöstölle hieman esimerkkejä, kuinka 

Raunin hahmoa voisi käyttää. 

Valo-lastenteatteritapahtuma Tanssi tarina, sanoilla ja kuvilla 

järjestettiin neljättä kertaa. Uusi yhteistyökumppani Itäisen tanssin aluekeskus löytyi Yksin sateessa -

festivaalin ajankohdan vuoksi; se sattui samalle viikolle. Niinpä alun perin suunniteltu sanattoman draaman 

taikaa -teema vaihtui otsikoksi Tanssi tarina, sanoilla ja kuvilla.  

Tapahtuma otti varaslähdön Ilomantsin nukketeatterikurssipäivällä 19.11. Reilun viikon kestänyt Valo oli 

kaikkien aikojen yleisömenestys. Yksittäisistä ryhmistä tänä vuonna eniten katsojia keräsi jyväskyläläinen 

Off/Balance-tanssiteatteri Pupuduetollaan, jonka näki runsaat 300 katsojaa. Kokonaiskatsojamäärä viikon 

aikana oli ennätykselliset 1292 katsojaa.  Kaukaisin ryhmä tuli Petroskoista: yhteistyökumppanimme 

Karjalan tasavallan nukketeatteri sanattomalla esityksellään Tuhma poika nähtiin kahdesti Joensuun 

Kaupunginteatterin suurella näyttämöllä koululaisesityksinä. Valossa järjestettiin kaikkiaan 20 esitystä, yksi 

konsertti (Valo-klubi), kaksi työpajaa. 

Yhteistyökumppani oli jälleen MLL:n Pohjois-Karjalan piirin lastenkulttuurikeskus Majakkaperävaunu, jolle 

myönnetty apuraha käytännössä mahdollisti petroskoilaisten vierailun ja kiertue-esitykset Joensuun 

ulkopuolelle. Avustin hakemuksen laadinnassa ja rajauksessa. 

Valon tulevaisuudesta vuoden 2012 jälkeen käytiin neuvotteluita toimintakauteni päättyessä käytännössä 

ko. vuoden lopussa Satuteatteri Punahilkka ry:n kanssa. 



Yhteistyökumppaneina Valossa olivat vuonna 2011 Etelä-Savon taidetoimikunta, Pohjois-Karjalan 

ammattiopiston tanssikoulutus, Joensuun Kaupunginteatteri, Ilomantsin kansalaisopisto ja ravintola Wanha 

Jokela.  

 

2012 

Leikin soitto – soiton leikki nukketeatterikonsertti Joensuussa 

Joensuun Kaupunginorkesterin nukketeatterikonsertti Leikin soitto – soiton leikki. Konsertti toteutettiin 

ensimmäisen kerran 12. joulukuuta 2010 Mikkelin Mikael-salissa. Kolmen itäisen taidetoimikunnan 

läänintaiteilijayhteistyönä suunniteltu ja toteutettu teos oli vähällä jäädä vain yhden kerran kokeiluksi, 

mutta onneksi Joensuun Kaupunginorkesterin tuolloinen tuottaja-markkinoija Pirre Raijas tarttui 

ehdotukseeni. Konsertti nähtiin neljästi 2.-3.2. Joensuun konservatorion salissa. Teos oli yksi itäisten 

taidetoimikuntien Leikkitarkastajat-projekteista, jotka toteutettiin Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-

Savon taidetoimikuntien läänintaitelijoiden Antti Raekallion, Jyrki Tammisen ja Aapo Revon yhteistyönä. 

Joensuun konserttisarjassa olivat mukana Satuteatteri Punahilkan näyttelijät Jaana Palve-Karppanen ja 

Janne Puhakka, Mikkelistä tanssitaiteilija Carmen Rodergas ja läänintaiteilija Aapo Repo, jonka kanssa tein 

visuaalisen suunnitelman. Vastasin konsertin sovituksesta ja ohjauksesta sekä Mikkelissä että Joensuussa. 

Leikin soitto kiertueella Satujen Sateenvarjossa 

Leikin soitto – soiton leikki jatkoi myös kiertue-esityksenä, ns. taustanauhaversiona, Etelä-Savon 

taidetoimikunnan tukemalla nukketeatterifestivaalilla Satujen Sateenvarjo viikolla 34. 

Ovimikko vieraili Oulussa 

31. Oulun lasten ja nuorten teatterifestivaali 26.2. esitteli näytelmän näin: 

”Nukketeatteri Reaktori  

Ovimikko on omanlainen huutomerkki ja vaikka se on kirjoitettu vuonna 1980, se on edelleenkin osuva ja 
oikeastaan vielä osuvampi nyt kuin omana aikanaan. Kuka tahansa voi räjähtää. Ovimikko kertoo 
paikannäyttäjän tarinan. Hän haluaa parantaa maailmaa, tehdä siitä kunnollisen paikan, pitää tehdä tarkat 
säännöt, tiukat normit ja katsoa että niitä noudatetaan. Ovimikko on absurdi teksti ja myös osuva kuvaus 
nykyajan suuntauksista. Se ei ole osoitteleva, mutta katsoja voi itse miettiä omalla kohdallaan, miltä tuntuu 
olla tässä maailmassa pieni kärpänen, jolla on halua tehdä muutos.  

Kirjoittanut Arnost Goldflam (suom. Anne Välinoro), ohjaus Jyrki Tamminen, esitys Aapo Repo.” 

Rauni Rauniorotta vieraili Työmaana teatteri -näyttelyssä 

Nuketin Rauni-rauniorottaa Pohjois-Karjalan museon Työmaana teatteri -näyttelyn lastenkierroksilla 

viikoilla 15 ja 17, joka oli jatkoa museopedagogisen nukkehahmon mahdollisuuksien esittelyssä 

henkilökunnalle. Kalle Vaaralan käsikirjoittamalla museokierroksella etsittiin kaiken muun ohella lasten 

kanssa teatterikummitus Hilppaa ja tehtiin lyhyitä improvisaatioita lasten hyvin tuntemista saduista 

näyttelyyn rakennetulla näyttämöllä. Muissa kierroksissa museon oppaat tarttuivat itse Raunin ohjaimiin. 

 



Nukke elää – esine muuntuu 

Nurmeksen päivähoidon tilaaman toisen kurssijakson 19.–20.4. otsikko oli Nukke elää ja esine muuntuu – 

kokeiluja ja tutkimuksia Nurmeksen päivähoitohenkilöstön kanssa. Lyhytkurssilla tutustuimme ja 

syvensimme aiemman sadunkerronnan elävöittämisen kurssijaksolla toteuttamiamme ideoita. 

 

Peikkosilla päätti läänintaiteilijakauden taiteellisen osuuteni 

Viimeinen läänintaiteilijatyönäni tehty ohjaus Satuteatteri Punahilkalle oli ruotsalaisen satutädin Anna 

Wahlenbergin Peikkotyttö-tarinasta esine- ja nukketeatterimuotoon sovittamani näytelmä tähtäsi Valo-

lastenteatteritapahtumaviikolle. 

Viides Valo oli Tarina kuin hyvä kaveri 

Valo-lastenteatteritapahtuma järjestettiin Joensuussa ja maakunnassa 19.–22. 11. Tarina kuin hyvä kaveri -

teemalla haluttiin korostaa teatteriesityskokemuksen ainutlaatuisuutta ja osallistumisen merkitystä 

kaikenikäisille lapsille. Tapahtuma oli tarkoitettu lapsille ja heidän perheilleen. Maakunnallinen 

tapahtumaviikko on vuosittain kerännyt ilmaisesityksiin runsaat tuhat katsojaa. Viikolla nähtiin seitsemän 

teosta maakunnan päiväkodeissa, Joensuun seutukirjastoissa ja Pakkahuoneella. Ohjelmistossa oli myös 

helsinkiläisen Teatteri Kurahousukirahvin sanaton, vauvaikäisille ja sitä vanhemmillekin suunnattu 

esineteatteriesitys Purkkipurkkipurkki. Lisäksi Pohjois-Karjalan Ammattiopiston Outokummun 

kulttuurialanyksikön tanssinopiskelijat esittivät neljää eri tanssiesitystä tilausnäytöksinä maakunnan 

päiväkodeissa, ja Pakkahuoneella nähtiin Vääräpyörän Ootko mun kaverlji? sekä Satuteatteri Punahilkan 

ensi-ilta Peikkosilla. 

Vuonna 2013 Valo-tapahtuman tuotannosta ja ohjelmistosta vastaa joensuulainen Satuteatteri Punahilkka, 

jolla on jo uusia suunnitelmia sen toteuttamiseksi. Olen luvannut olla tarvittaessa neuvottelevana 

talkooapuna. 

Omia taiteellisia töitäni ovat olleet lisäksi 2000-luvun lopulla 

Gulliverin jäljillä kantaensi-ilta nähtiin 29.4.2010 Hämeenlinnan teatterin vanhalla päänäyttämöllä, ja 

esityksiä oli kevään aikana reilut parikymmentä, katsojia vajaat 3000. Esitys osallistui myös 3.-8.5. 

järjestetylle kansainväliselle Mukamas - nukketeatterifestivaalille. Kaikki muut tapahtuman esitykset nähtiin 

Tampereella, paitsi Gulliver, joka esitettiin Hämeenlinnassa. Esitykseen oli järjestetty festivaalikuljetus 

Tampereelta Hämeenlinnaan. Näyttämösovituksessa oli mm. nukketeatteria, sirkustaidetta ja elokuvaa. 

Ohjaus ja käsikirjoitus, sekä lavastussuunnitelma oli minun ja Anne Välinoron. Sirkusosuudet suunnitteli 

sirkustaiteilija Taina Kopra.  

Mitä kuuluu, Hanhiemo? sai ensi-iltansa tamperelaisessa Teatteri Mukamaksessa. Näytelmäsovitukseni ja 

ohjaukseni tein Kirsi Kunnaksen kääntämistä lastenrunoista yhdessä pitkäaikaisentyöparini, Anne Välinoron 

kanssa. Näytelmän ensi-ilta oli 22. tammikuuta 2012. 

Sammol – lappalainen on ohjaus- ja sovitustyöni Z. Topeliuksen klassikkosadusta, joka sai ensi-iltansa 

28.9.2013 Karjalan tasavallan valtiollisen nukketeatterin 79. näytäntökauden avajaisesityksenä. Näytelmän 

musiikin sävelsi suomalainen säveltäjä Mika Lintu.  



Petroskoin nukketeatterissa suomalaisohjaajia on vieraillut harvemmin, toisin kuin teatterin naapurissa 

sijaitsevassa Kansallisessa teatterissa. Näytelmän toteuttaminen ei olisi ollut mahdollista ilman 

suomalaisten säätiöiden Antti ja Jenny Wihurin ja Kansan Sivistysrahaston tukea.  

Muutenkin näyttää olevan sellainen vaihe tämän taiteenalan, varmaan muiden myös, kohdalla että osa 

rahoituksesta oletetaan tulevan tuotantokoneistoon taiteilijan liepeessä. 

Tulossa: rahoituksen sekä tuotannollisen yhteistyökumppanin löytämisen toivossa uutta nuorisolle! 

Valmistelut käynnissä ”taiteellisessa osastossamme”. 

 

Lopuksi 

Pohjois-Karjalassa toimiessani pyrin toteuttamaan projekteja, joilla nukketeatteria tuodaan näkyville varsin 

monialaisesti. Tekijöitä on erittäin vähän tuolla alueella, eivätkä toisaalta taloudelliset mahdollisuudet ole 

mitenkään houkuttelemassa lisää toimijoita. Yllättävää on ollut mm. Joensuun kaupunginteatterin vähäinen 

kiinnostus taiteenalaa kohtaan vaikka se olisi voinut hyödyntää esimerkiksi Valo-tapahtumaa halutessaan 

varsin kevyellä panostuksella.  

Sponsorointi yksityisiltä liikeyhtiöiltä oli kiven alta kuokkimista samalla kun ohi ajoivat massamessut ja 

titinallet. Kysyntää olisi, mutta maksajia taiteentekijöille on vähän. Valo-tapahtumassa esimerkiksi 

suunnattiin vuosi vuodelta enemmän liikkuvuuteen ja maakunnalliseen näkyvyyteen, mutta koska 

esimerkiksi ilmaisten esiintymistilojen löytäminen suuremmille yleisömäärille, jota aina vaaditaan kun 

kerran paikalle tullaan, alkaa olla katoava luonnonvara. Nyt jopa kirjastojen yhteydessä olevia 

esiintymistiloja uhataan laskuttaa kuntien sisäisillä tilapalvelumaksusiirroilla. 

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. 

Kauniiksi lopuksi toivon, että mm. nyt maakunnan ensimmäinen taiteilijaprofessuuri avaa joitakin tahoja 

huomaamaan lastenkulttuurin merkityksen, mutta olen skeptinen sen vaikutuksesta taiteentekijöiden 

asemaan muuten kuin juhlapuheissa. 

 

Terveisin Jyrki Tamminen 

Teatteriohjaaja, Tampere 

p. 040-8310201 
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Johdanto: 
Turku – Suomen nukketeatteripääkaupunki 
 
Turkua on nimitetty joissain yhteyksissä Suomen nukketeatteripääkaupungiksi. Kuka 
tämän lievästi ja hellästi provosoivan tittelin on keksinyt, en osaa enää sanoa. Joka 
tapauksessa se kaikessa humoristisuudessaan kertoo jotain olennaista ainutlaatuisesta 
kiehunnasta, joka Turussa tämän taidelaji ympärillä velloo. Miten tähän on tultu, sitä yritän 
seuraavassa hieman pohdiskella. 
Luvussa 1 käsittelen omaa työpanostani nukketeatterin läänintaiteilijana vuosina 2007-
2009. Seuraavissa luvuissa käsittelen kenttää laajemmin. Raportti liittyy Suomen UNIMAn 
nukketeatterikenttää kartoittavaan tutkimustyöhön. 
 
Turussa 1.9.2013 
Timo Väntsi 
teatterinjohtaja 
TEHDAS Teatteri 
 
 
1. Nukketeatterin läänintaiteilijana 
 
Aloitin läänintaiteilijana Varsinais-Suomen Taidetoimikunnassa tammikuussa 2007. 
Kaikkiaan läänintaiteilijaksi hakijoita oli yli 70, ja viimeisessä vaiheessa nukketeatterin 
kanssa kilpailevina taidelajeina olivat mm. arkkitehtuuri, sirkus, klassinen musiikki ja aivan 
viimeisessä äänestyksessä animaatio. Taidetoimikunnalta valintani oli selvä osoitus siitä, 
että se halusi tukea Turussa viriävää nukketeatteritaidetta. Taidetoimikunnalla oli ja on 
edelleen halu ja taipumus tukea pientä, marginaalista taidemuotoa, koska valinkauhassa 
oli muitakin pienehköjä taidelajeja. 
 
Turkulainen nukketeatterikenttä näytti vuonna 2007 vielä varsin erilaiselta verrattuna 
nykyiseen, vuoden 2013 tilanteeseen. Maakunnassa työskenteli vain muutamia taiteilijoita, 
vaikka Taideakatemiasta oli valmistunut jo kaksikin vuosikurssia ja Tutvon aikana yksi. 
Valmistuneista tekijöistä monet olivat pitkälti levittäytyneet muualle maahan. Maakunnassa 
pitempään toimineita tekijöitä olivat Marco Pinto (Marionettiteatteri Mundo), Sari Tirkkonen 
ja Karim Tsarkov (Nukketeatteri Taigamatto), Tiina Puranen (myöhemmin Rahtiteatteri) ja 
Kitta Sara sekä Uudestakaupungista Kerttu Aaltonen (Nukketeatteri Piironginlaatikko). 
Taideakatemiasta 2000-luvulla valmistuneista kaupungissa vaikuttivat Sixfingers Teatteri 
(Ishmael Falke, Elina Putkinen, Maiju Puupponen, myöh. Tainio ja Johanna Latvala. 
Alkutaipalelettaan eli myös Teatteri SudenEnne (Lars Wingård, Iisa-Ilona Tähtinen). 
Yksittäistä nukketeatterintekijöistä mainittakoon Terhi Tuulia Lintukangas, Anna-Kaisa 
Väänänen ja Outi Herrainsilta. 
 



Kun vuonna 2007 Turussa nähtiin 1-3 nukketeatterin ensi-iltaa, niin nykyään luvun voi 
ainakin kahdeksankertaistaa. Se, että turkulainen nukketeatterikenttä on suorastaan 
roihahtanut viimeisen viiden vuoden aikana, on monesta tekijästä riippuvainen. Oma 
panokseni läänintaiteilijana 2007-2009 ei suinkaan ole ollut kuin korkeintaan lannoittajan 
virka. Nähdäkseni kenttä alkoi kypsyä pitkän koulutuksen tuloksena. Vaati 2-3 vuosikurssin 
valmistumisen, ennen kuin kenttä alkoi päästä vaadittaviin mittoihin. Ensimmäisten 
vuosikurssien tekijät tyydyttivät kentällä olleen nälän, mutta vasta oikeastaan vuonna 2007 
valmistuneen vuosikurssin jälkeen Turussa alkoi toden teolla tapahtua. Samoihin aikoihin 
Turku sai myös muutamia keskeisiä nukketeatterin paluumuuttajia, jotka panivat vauhtia 
alan kehitykseen. 
 
Nukketeatterin kehittymiselle Turussa ovat antaneet hyvän kasvualustan Puppet Studion 
luominen, Framil ry, Turun kaupungin lämpeneminen taidemuodolle, Taidetoimikunnan 
satsaukset, maakunnan valtamedian myönteinen suhtautuminen, Turun 
kulttuuripääkaupunkivuosi tai yksittäiset virkamiehet (läänintaiteilija, 
lastenkulttuurisuunnittelija), mutta ennen kaikkea alaa ovat vieneet eteenpäin onnistuneet 
teokset. Näitä helmiä alkaa olla turkulaisen nukketeatterin ansioluettelossa jo aika pitkä 
lista.  
 
Aluekeskustyö 
Varsinais-Suomen Taidetoimikunta näki, että maakunnassa oli selvä tarve luoda 
nukketeatterille rakenteita, verkostoa, tiedotusta ja näkyvyyttä. Maakuntaan oltiin 
luomassa uudenlaista esittävän taiteen verkostoa, ja oma osaaminen nähtiin hyväksi 
tämän luomisessa. Syksyllä 2006 esittävän taiteen ammattilaiset olivat perustaneet 
näyttämö- ja esitystaiteen verkoston Framil ry:n, jonka tehtävänä oli luoda Varsinais-
Suomeen esittävien taiteiden aluekeskus. 
 
Kulttuuripoliittisessa keskustelussa nähtiin tuohon aikaan, että aluekeskukset ovat vastaus 
yhä pahenevaan esittävän taiteen vapaan kentän työttömyyteen ja siihen, että teatterin 
kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa. Uusia ammattilaisia oltiin synnytetty pitkin 2000-lukua 
(nukketeatterin ammattilaiset, sirkusopettajat, performancetaiteilijat, soveltavan teatterin 
osaajat, musiikiteatteriammattilaiset ym.), mutta vastaavasti rakenteet eivät olleet 
kehittyneet samaa tahtia. Aluekeskukset nähtiin tämän väliinputoajaryhmän puuttuvana 
tukijana, jonka olemassaolo tarjoaisi vaihtoehdon sille, että jokaikinen vuosikurssi perustaa 
omia teattereitaan toimistoineen ja kalliine tuotantorakenteineen. Aluekeskukset olivat, ja 
ovat edelleen oivallinen tämän ajan vastine ryhmäteatterimallille. Jonkinlaisena esikuvana 
pidettiin mainiosti toimivaa tanssin aluekeskusverkostoa. 
 
Esittävän taiteen aluekeskuksista luotiin pilottihanke yhdessä Framilin, Pohjois-Karjalan ja 
Helsingin Cirkon kanssa. Asiassa oltiin hyvin pitkällä, ja vuoden 2009 tienoilla näytti jopa 
siltä, että poliitikot saattavat hyvinkin löytää valtion budjetista rahaa hankkeelle. Toisin 
kuitenkin kävi; vain uuden sirkuksen keskukseksi tähdännyt Cirko sai rahoituksen 
toiminnalleen. 
 
Nyttemmin tuulet ovat kääntyneet, ja aluekeskuksia ei ajeta enää valtakunnallisestikaan 
yhtä hanakasti kuin vielä viitisen vuotta sitten. Pikemminkin suuntana on, että nykyistenkin 
taidelajikohtaisia aluekeskusten toimintamallia tarkastellaan kriittisesti. Vaikka näin on, 
esittävän taiteen vapaan kentän ongelma ei ole poistunut. Freelance- toimijoiden 
työllistyminen on edelleen vaikeaa, tuotannollisia rakenteita ei ole edelleenkään 



esimerkiksi soveltavan teatterin osaajille tai vähänkään vaihtoehtoisempien esittävän 
taiteen muotojen tuotannoille. 
 
Framil - Varsinais-Suomen esittävien taiteiden Nukketeatterin ammattikenttä nähtiin 
olennaisena osana Varsinais-Suomen aluekeskuksen toimintaa. Nukketeatterin 
ammattilaiset toimivat Framilin kehittäjänä alusta pitäen, ja osasivat myös hyödyntää 
keskuksen luomia hankkeita ja projekteja omaa työllistymistään silmällä pitäen. 
 
Puppet Studio 
Konkreettisimpana nukketeatterin eteen tekemänä työnä pidän edelleen sitä, että sain 
kasattua pienen joukon nukketeatterin ammattilaisia, jotka olivat halukkaita käynnistämään 
yhteisen työhuoneen. Puppet Studio perustettiin virallisesti 2007 syksyllä, mutta sitä edelsi 
sinnikäs vaihe, jossa minä ja neljä muuta taiteilijaa kokosimme pennosemme ja 
maksoimme ensimmäisen Puppet Studion (Humalistonkatu 14) kuukausivuokrat. 
Ensimmäisessä Puppet Studiossa ensimmäisiä paikkavuokralaisia olivat Outi Herrainsilta, 
Anna-Kaisa Väänänen, Iisa Ilona Tähtinen ja Tiina Puranen. Sittemmin toimintaa varten 
perustettiin oma yhdistys, ja perustamiseen edellä mainittujen liittyivät Pia Kalenius, Merja 
Pöyhönen, Antti Manninen, Outi Sippola ja Niina Lindroos. 
 
Työhuoneen olemassaolo on mielestäni edellytys sille, että turkulainen nukketeatteri 
saattoi vakiinnuttaa toimintaansa ja tuotannoille saatiin perusedellytys kuntoon: harjoitus- 
ja verstastila. Vuonna 2009 saatoin käyttää työaikaani uuden tilan etsintään, kun 
ensimmäisen paikan vuokrasopimus sanottiin irti. Uudet tilat Murtomaantie 1:ssä antoivat 
toiminnalle todella uuden sysäyksen ja ammattimaisemmat puitteet harjoitussaleineen ja 
verstashuoneineen. Osakkaita on nykyään kaikkiaan 11. Tilan toiminnan, rahoittamisen ja 
toimintaperiaatteen sääntöjä luotiin yhdessä alkuaikoina, ja ne osittain toimivat 
sellaisenaan edelleen. Nukketaiteilijayhdistys Puppet Studio ry:n puheenjohtajana toimii 
Pia Kalenius. 
 
Kehittämishankkeet 
Läänintaiteijan pestini alkuvaiheissa korostin työnantajalleni ja medialle sitä, että 
rakenteiden ja rahallisten resurssien ajantasalle saamisen lisäksi uusi nukketeatteri 
tarvitsee samanaikaisesti taiteellista ja sisällöllistä kehittämistä. Siitä huolimatta ja ehkä 
juuri sen takia, että tekijät ovat valmistuneet  hiljattain alan koulutuksesta. Nukketeatterille 
saadaan uusia ystäviä ja katsojia ainoastaan yhä paremmilla esityksillä. Siihen ei ole 
kiertotietä! 
 
Taidetoimikunta rahoitti ensimmäisen luomani kehittämishankkeen, Niilo - nukketeatterin 
sparrausringin. Siinä viisi nukketeatteriesityksen aihiota otettiin tuotekehittelyyn, ja ne 
saivat eri alojen ammattilaisilta tukea. Olennaisin oli dramaturgi Harriet Nylund-Donnerin 
henkilökohtaiset palautteet käsikirjoituksista ja harjoituksista. Mukana hankkeessa olivat 
Aarresaari (Aapo Repo), Pixy (Outi Sippola), Peukalo-Liisa (Tytti Marttila), Mikä mikä 
kuorituu (Iisa Ilona Tähtinen) ja Oiva (Tiina Puranen). Kaikki esitykset valmistuivat ensi-
iltaan, ja muutamasta on muodostunut jopa merkkipaaluja turkulaisen nukketeatterin 
menestystarinassa. 
 
Seuraava vaihe tässä työssä oli saada esityksiä liikkeelle. Framilissa kehitettiin 
kiertuehanke Pyörre, jonka esitystarjottimelle koottiin viisi erilaista kiertue-esitystä. Tässä 
oli mukana kaksi nukketeatteriesitystä: Nukketeatteri Piironginlaatikon Peukalo-Liisa ja 
Teatteri salatun Prinsessa Pixy ja Rahtiteatterin Oiva. Kiertuekäytäntöjen luominen ei ole 



helppo juttu, ja se saatiin todeta konkreettisesti hankkeen edetessä. Hankkeen kautta 
myydyt keikat voi laskea yhden käden sormilla, vaikka hankkeessa oli erikseen palkattu 
työntekijä. Jälkiarvioissa todettiin, että hanke yritti ahmaista liian ison kakun varsin pienellä 
panoksella. Olisi kannattanut aloittaa kiertueverkoston luominen pienemmin, lähiseudulta 
käsin.  
Sisällön kehittämiseksi luotiin vielä toinen hanke, Lasse - lastenteatterin sparrausrinki. 
Siinä oli niinikään mukana nukketeatteri-esityksiä: Puppet Science Fiction (Outi Sippola), 
Bongaa oliopus olius (Iisa Ilona Tähtinen), Kotkan pesällä (Tiina Puranen). Hankkeessa 
keskeisin oli jälleen dramaturgin asiantuntijapanos. Tällä kertaa tutorina oli dramaturgi 
Satu Rasila. Kaikki hankkeen esitykset valmistuivat esityksiksi, ja kaksi oli mukana Turun 
Kulttuuripääkaupunkivuoden virallisessa ohjelmassa. 
 
Soveltavan teatterin hankkeista mainittakoon Framilin osallistuminen EU-rahoitteiseen 
Hymykuopat- hankkeeseen, jossa Rahtiteatteri työskenteli muistisairaiden vanhusten 
parissa käyttäen nukketeatterin keinoja. Tuloksena syntyi myös valmis esitys, vanhan 
rouvan päivästä kertova Muisto.  Toisessa Framilin EU-rahoitteisessa hankkeessa Liisa 
Laitinen ja Tessa Lepistö tekivät varjoteatteria erityislasten kanssa.  
 
Analysointia kaudestani 2007-2009 
Käyntikortissani luki “Nukketeatterin läänintaiteilija”. Tämä oli toki totta, mutta työstäni iso 
osa kului taidetoimikunnan muissa töissä. Läänintaiteilijana osallistuin eri taidealojen 
strategiatyöskentelyyn (kuvataide), lastenkulttuuriverkoston hakemuksen valmisteluun ja 
erilaisten seminaarien järjestämiseen. Osittain työnantajaani voi kritisoida siitä, että 
työpanostani ei saanut käyttää pelkästään nukketeatterin edistämiseen, mutta 
työpanoksen jakautuminen moneen oli myös hyödyllistä. Läänintaiteilijana pääsin moniin 
sellaisiin keskustelutilanteisiin ja suunnitteluprosesseihin, joissa saatoin tuoda 
nukketeatteria ja nukketeatterin tekijöitä esiin paremmin kuin “eristettynä” pelkästään 
nukketeatterihankkeisiin. Ja Framilin eteen tekemäni työ oli pitkälti nukketeatterin eteen 
tehtyä työtä. Onhan esim. Aura of Puppets -hanke saatu käynnistettyä Framilin tuella ja 
Framilin maksamalla työpanoksella. 
 
Julkisuudessa sain tehtyä paljon Peeärrää nukketeatterille. Olin useissa medioissa esillä, 
minua pyydettiin puhumaan nukketeatterista seminaareissa ja varta vasten kootuissa 
illloissa. Tavalliset kansalaiset oppivat pikkuhiljaa kääntymään puoleeni, kun halusivat 
löytää nukketeatterin tekijöitä tai ohjelmaa.  
 
Kerran läänintaiteilija, aina läänintaiteilija. Tämän tietävät monet entiset läänintaiteilijat, ja 
luulen, että kannan vieläkin sitä viittaa. Se ei suinkaan haittaa, vaikka ihmiset edelleen 
soittavat ja kysyvät neuvoa ja nukketeatterikonsultaatiota. Nyt voin antaa sitä hieman 
erilaisesta näkökulmasta. Läänintaiteilijuus tarjosi huikeaa oppia hankkeiden 
suunnitteluun, rahoituksen hakemiseen, yhteistyöverkostojen luomiseen sekä 
näköalapaikan kulttuuripolitiikan kentälle. Kaikista näistä uskon olevan hyötyä nykyisessä 
työssäni. 
 
 
 
 
 
 
 



2. Turkulainen nukketeatteri nykyään 
 
Turun nukketeatterikentälle leimaa-antavaa on usean eri ryhmän toiminta, moniääninen 
taiteellinen jälki ja verkostoituneisuus. Viimeisen vuoden aikana vapaan kentän teatteri 
TEHDAS Teatteri on ottanut vastuulleen nukketeatterin, ja on luomassa itsestään 
nukketeatterin ykkösnäyttämön Turussa. 
 
Varsinais-Suomessa toimivat ryhmät ja teatterit: 

 Nukketeatteri Kuuma Ankanpoikanen 

 Nukketeatteri HOX Company 

 Teatteri SudenEnne 

 Rahtiteatteri 

 Sixfingers Theatre 

 Teatteri Taigamatto 

 Nukketeatteri Piironginlaatikko 

 Marionettiteatteri Mundo 

 TIP Connection Company 

 Teatteri Objekti 

 TEHDAS Teatteri 
 
Osalla ryhmistä on vuosittain useita ensi-iltoja (esim. Kuuma Ankanpoikanen), toiset 
tuottavat esityksiä satunnaisemmin (HOX Company). TEHDAS Teatteria lukuunottamatta 
kellään ei ole vakituista teatteritilaa. On myös ryhmiä, jotka on koottu tiettyä tuotantoa 
varten tai jotka eivät syystä tai toisesta jatkaneet toimintaansa. 
 
Olennainen yhteinen tekijä nukketeatterintekijöillä on Aura of Puppets, nukketeatterin 
kehittämishanke, joka saatiin alkuun vuonna 2012 Turku 2011-säätiön avustuksella. Sen 
mukaan Turussa toimii 23 nukketeatterin ammattilaista. Jos kaikki alalla työskentelevät 
lasketaan mukaan, luku on lähemmäs 40. Hankkeella on omat nettisivut, jotka tarjoavat 
tietoa nukketeatterista kiinnostuneille, tiedottavat ajankohtaisista esityksistä ja esittelevät 
seudun ammattilaisia. 
 
Nukketeatterin ammattilaisten työskentelyolosuhteet ovat kehittyneet viimeisinä vuosina 
niin tilojen kuin muiden rakenteiden osalta, pitkälti kentän oman aktiivisuuden ansiosta. 
Myös rahoitustilanne on kehittynyt suotuisaan suuntaan. Vakituista avustusta saa 
ainoastaan TEHDAS Teatteri, joka toiminnallaan puolestaan hyödyttää nukketeatteria.  
Säätiöiden rahoitus on ollut nukketeatterin osalta kasvamaan päin, ja etenkin vuosien 
2012-2013 rahoituksissa turkulaiset nukketeatterihankkeet saivat hyvin apurahoja. 
Avustuksia on saatu mm. Koneen Säätiöltä, Suomen Kulttuurirahastolta ja Kordelinin 
rahastolta.   
 

3. TEHDAS Teatteri ja turkulainen nukketeatteri 
 
Turkulaiselta nukketeatterilta puuttui pitkään vakituinen teatteritila. Oman teatteritilan 
mahdollisuutta ehdittiin tutkia ja pohtia pitkään. Oma nukketeatteritalo asetettiin yhdeksi 
tavoitteeksi vuonna 2010 kirjatussa Aura of Puppets- hankesuunnitelmassa. 
 
Tilanne muuttui radikaalisti vuoden 2011 jälkeen. Turkulaisen vapaan kentän teatterin 
TEHDAS Teatterin jäsenistö ja hallitus olivat päättäneet, että turkulainen nukketeatteri 
voisi olla teatterin seuraava pääpainopiste. Silloisen johtajan pesti päättyi keväällä 2012, ja 



uutta johtajaa haettiin jäsenistöstä. Valinta kohdistui allekirjoittaneeseen, ja aloitin työni 
heinäkuussa 2012. 
 
Työhakemukseeni linjasin ajatukseni teatterin taiteellisen linjan kehittämiseksi. Ne ovat 
edelleen toimivat: 
 

1. Nukketeatterin ykkösnäyttämö. TEHDAS Teatteri ottaa vielä aktiivisemman roolin 

turkulaisen uuden nukketeatterin tuottamisessa, ja ottaa nukketeatterin yhdeksi 

”brändikseen”. TEHDAS Teatterista luodaan uuden nukketeatterin ykkösnäyttämö 

Turussa. 

2. Uusia tekstejä ja kokeilevia tuotantoja. Toivoisin saavani houkuteltua 

mielenkiintoisia nimiä tekemään TEHDAS Teatterin näyttämölle sellaista uutta 

suomalaista draamaa, mitä he eivät ole kyenneet esim. ison laitosteatteriputken 

aikana tekemään.  

3. Performance ja esitystaide. Yhteistyö performancen ja esitystaiteen tekijöiden 

kanssa. Voisiko performancea avata yleisölle esim. esityssarjalla ”performancen 

aakkoset”. 

TEHDAS Teatterin mukaan tulo nukketeatterin kotitaloksi oli tervetullut ja odotettu 
tapahtuma. Se on ollut myös teatterille itselleen kaivattu säie, ja on profiloinut teatteria 
turkulaisessa teatteriskenessä. Vuoden sisällä TEHDAS Teatteri on näkynyt julkisuudessa 
maakunnallisesti ja valtakunnallisesti enemmän kuin koskaan aiemmin, ja sen imago on 
kirkastunut. TEHDAS Teatterin imago nukketeatterin ykkösnäyttämönä on mennyt jopa 
hämmästyttävän tehokkaasti jakeluun Turussa ja valtakunnallisestikin. Itsenäisenä 
kulttuuritoimijana nukketeatteri näin pääsee paljon paremmin neuvottelupöytiin muiden 
toimijoiden, kuten VOS-teatterien kanssa.  
 
TEHDAS Teatteria ylläpitää yhdistys, johon kuuluu nelisenkymmentä jäsentä. Jäsenistön 
runsaus luo lähtökohdan, jossa taiteellinen kädenjälki on hyvin moniääninen. Verrattuna 
esim. ryhmäteatterimalliin, jossa teatterin ovat luoneet joukko taiteellisesti samankaltaisesti 
ajattelevia taiteilijoita, TEHDAS Teatteri muistuttaa enemmän repertuaariteatteria tai 
tuotantotaloa. 
 
Hyviä puolia mallissa ovat mm. ohjelmiston vaihtelevuus, työmahdollisuuksien 
tarjoutuminen mahdollisimman monelle taiteilijalle, mahdollisuus kokeiluihin ja vaihtuva 
esiintyjäkunta. 
 
Ongelmia tällaisessa mallissa voivat mm. taiteellisen kirjavuuden saattaminen eheäksi 
kokonaisuudeksi, resurssien riittämättömyys tasapuolisesti kaikille tuotannoille tai 
taidelajeille ja epäselvä taiteellinen imago. 
 
Ongelmien peittoamiseksi teatterin toiminnasta vastaavien on huolehdittava sisällöstä 
erityisen huolella; että se monivärisyydestään huolimatta säilyttää taiteellisen tasonsa, 
ammattimaisuutensa ja luo talolle yhtenäisen taiteellisen linjan. 
 
TEHDAS Teatterin organisaatio ja toimintamalli on tämän hetken tilanteeseen toimiva ja 
lähes ainoa mahdollinen. Teatterin ajautuminen muutaman henkilön henkilökohtaiseksi 
taidelaboratorioksi olisi taiteellisesti näivettävä ja synnyttäisi ilman muuta rinnalle uusia, 
avoimempaan toimintamalliin pyrkiviä organisaatioita. Nykyisenä ryhmäteatterin ja 



tuotantotalon sulautumana TEHDAS Teatteri pystyy tarjoamaan parhaat mahdollisuudet 
nykykentän toimijoille. Kaikkien ei ole mielekästä perustaa seiniä ja rakenteita toimintansa 
ympärille, saatikka yhteiskunnan rahoittaa niitä. On mielekkäämpää kasvattaa keskuksen 
tyyppisiä paikkoja, joiden sisällöstä vastaavat itsenäiset toimijat. 
 
Nukketeatteri on TEHDAS Teatterin yksi toimintalinjoista, ja tällä hetkellä niistä 
vetovoimaisin ja runsain. Nukketeatterituotannoille on ollut erittäin arvokasta se, että 
nukketeatterin kehittämishanke Aura of Puppets (AofP) on tehnyt niin tiivistä yhteistyötä 
TEHDAS Teatterin kanssa. Yhteistyössä AofP:n tuottamana on valmistunut vuoden 2013 
aikana kaksi ensi-iltaa, Shakespeare-klassikko Myrsky ja koko perheen Noiduttu leikki. 
Lisäksi AofP on ollut mukana tiedottamassa nukketeatteriesityksistä ja järjestämässä 
promootio- ja näkyvyystempauksia. AofP:n työntekijän Ilona Halmeen työpanos on selvästi 
nähtävissä nukketeatterin näkyvyyden parantumisessa. 
 
Vuonna 2013 TEHDAS Teatterin saama julkinen tuki oli yhteensä runsas 100.000 euroa 
(Valtion harkinnanvarainen 75.000€, Turun kaupungin kulttuurilautakunta 30.000€). 
Molemmissa oli nousua edellisvuoteen verrattuna, yhteensä yli 5000 euroa. Sitä voidaan 
pitää kannustavana merkkinä. 
 
Teatterien saama julkinen rahoitus ei todennäköisesti kasva huomattavasti lähiaikoina. 
Päinvastoin, kenttää varoitellaan jatkuvasti leikkauksista. Keinot selviytyä tästä leikkurista 
ovat: 

 Erikoistuminen ja toiminnan tarkentaminen 

 Monirahoitusmallit, yhteistyökuvioiden löytäminen (AofP, muut hankkeet) 

 Omarahoituksen muu kasvattaminen (tilavuokrat, yritysyhteistyö) 

 Lipputulojen kasvattaminen 
 
Kahden ensimmäisen osalta tilanne on menossa hyvään suuntaan. TEHDAS Teatterille 
ollaan luomassa strategiaa, joka määrittelisi teatterin toimintasuunnat pääpiirteissään aina 
vuoteen 2020 saakka. Samaten yhteistyö AofP.n kanssa luo uskoa, että vastaavanlaisten 
hankkeiden kautta on mahdollisuus saada lisätukea työlle. TEHDAS Teatteri onkin 
ottamassa AofP:n hallinnollisesti kantaakseen vuoden 2014 alusta. Tähän saakka se on 
toiminut Framil ry:n alla. 
 
Kahden viimeksi mainitun tavoitteen toteuttaminen (omarahoitus, lipputulot) on kaikkein 
hankalinta, sillä ne ovat kaikkein alttiimpia heilahduksille. Taloustaantuma vie yrityksiltä 
halun tukea kulttuuria, tilasta ei runsaan oman tuotannon vuoksi saada ylimääräistä tuloa 
tai lipputulot eivät voi pienestä katsomosta johtuen loputtomiin kasvaa. 
 
TEHDAS Teatterin tulevaisuus näyttää kaikista uhkakuvista huolimatta hyvin valoisalta ja 
kiinnostavalta. Perusta, eli taiteellinen into ja halua kehittää teatteria on enemmän kuin 
hyvässä kunnossa.  
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Mihin turkulainen nukketeatteri on menossa? 
 
Turkulainen nukketeatteri elää huikeata taiteellista nousukautta, jonka tulevaisuuden 
nukketeatterihistorioitsijat kirjaavat yhtenä merkkipaaluna. Miten se tulee jatkumaan, on 
paljolti meistä tekijöistä nyt kiinni. Turkulainen nukketeatteritaide on pisteessä, jossa sillä 
on mahdollisuus lunastaa vakiopaikka turkulaisen ja valtakunnallisen taidemaailman 
skenessä. Lunastus on jo aika pitkällä, mutta työtä pitää vielä jatkaa. 
 
Koko 2000-luvun alku oli esitysten tekemistä niukoilla resursseilla, satunnaisissa 
paikoissa, oman äänen luomista ja sen kuuluviin saamista. Nyt eletään kautta, jolloin 
luodaan raameja ja rakenteita, mennään kohti tuotannollisesti ammattimaisempaa 
toimintaa. 
 
Ammattilaisten määrän kasvettua alkaa myös ammatillinen eriytyminen. Siinä missä 
ensimmäiset tekijät loivat kaiken itse, alkaa nykyään löytyä osaajia nukketeatterin eri osa-
alueille. On esiintyjiä, ohjaajia, lavastajia, nukenrakentajia, tuottajia, hallinnon osaajia. Se 
osaltaan vie alaa ammattimaisempaan suuntaan. 
 
Suurimpia tuotannollisia haasteita tuleville vuosille ovat 

 resurssien saaminen vakiintuneelle tasolle  

 markkinoinnin ja tiedotuksen edelleen parantaminen: ainoa tapa saada kasvatettua 
lipputuloja on saada työvoimaa myyntityöhön 

 luoda nukketeatteritoimijoista tasaveroisia yhteistyökumppaneita esim. VOS-
teatterien kanssa (yhteistuotannot, muu taiteellinen yhteistyö) 

 pitempikestoisen nukketeatterisuunnitelman / strategian luominen Turun seudulle 

 Konkreettisin ja akuutein ongelma tällä hetkellä syyskuussa 2013 on se, että mistä 
saamme jatkorahoituksen loistavasti alkaneelle Aura of Puppets -hankkeelle. 

 
Nämä kaikki tuotannolliset asiat ovat suorassa yhteydessä siihen, että taiteelliset haasteet 
pystytään saavuttamaan. Taiteellisesti tulevaisuuden turkulaiselta nukketeatterilta toivon, 
että osaamme ajatella tarpeeksi pitkälle, tarpeeksi isosti tai pienesti, tarpeeksi 
ammattimaisesti mutta tarpeeksi villisti, tarpeeksi rohkeasti mutta kuitenkin katsojat 
muistaen. On verkostoiduttava, mietittävä yhteistyömahdollisuuksia, oltava 
kanssakäymisissä muiden taidemuotojen kanssa. Ja on pidettävä huolta omasta ja 
kollegoiden jaksamisesta. Tämä kaikki tapahtuu tietysti samalla, kun sisältö pidetään 
huippukunnossa. 
 
 
Turussa 22.9.2013 
 
Timo Väntsi 
teatterinjohtaja 
TEHDAS Teatteri 
timo.vantsi@tehdasteatteri.com 
puh 0400 691757 
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