
KIERTÄVÄT  LASTEN  
NUKKETEATTERIESITYKSET



Lotta Virtanen: 
PIENI VALOMATKA 
     

VA R J OT E AT T E R I E S I T Y S  P E R H E E N  P I E N I M M I L L E 

Suureen kankaaseen syttyy pieni valopallo, joka tutkii maailmaa. Se 
matkustaa siniseen mereen, loikoilee vihreällä nurmikolla, ihastelee 
kukkia ja perhosia, lumoutuu vilkkuvista tähdistä ja lopulta nukahtaa 
tyytyväisenä.

Tarina on yksinkertainen, mutta pääosassa ovatkin vauvoille ja 
taaperoille sopivat visuaaliset elementit: värit ja muodot. Viehättävä 
musiikki ja hauskat lorut kuljettavat värimaailmasta toiseen. 

Esityksen yhteyteen on mahdollista yhdistää varhaista vuorovaikutusta 
edistävä työpaja. Katsomisen jälkeen lapset ja vanhemmat saavat 
yhdessä kokeilla varjoteatteria ja tutustua erilaisiin esineisiin ja loruihin. 

Kieli: hyvin vähän suomen kieltä, voidaan katsoa sanattomana 
Kesto: 30 min  
Ikäsuositus: 0–3v. 
Tilavaatimukset: min. n. 3 x 3 m + katsomo, vähintään hämärrettävä tila.  
Katsomo toteutetaan usein patjoilla, joissa vanhemmat ja vauvat voivat makoilla 
tai penkeillä joilloin vauvat ovat vanhempien sylissä. 
Pystytysaika: 1h (mikäli katsomo on valmis) 
Purkuaika: 30 min

IKÄSUOSITUS

0 –3

SISÄTIL A

SOPII  VAUVOILLE

30 MIN



IKÄSUOSITUS

0 –99

SISÄTIL A

Ko-Koo-Mo: 
PALIKKATEATTERI

Palikkateatterissa puiset palikat johdattavat katsojan erilaisiin maailmoihin 
mielikuvituksen avulla. Sanaton esitys vangitsee kuulijan ja palikat heräävät 
henkiin nukettajan, musiikin sekä äänimaailman avulla. Esitys tarjoaa 
näkökulmia luovuuteen ja rikkaus syntyy siitä, kun taiteen kokija tekee oman 
tulkintansa. 

”Nukketeatteritaiteilija Roosa Halme hämmästytti yleisöä taituroimalla 
palikoilla. Erimuotoiset palikat pörräsivät helikoptereina, tanssivat ihmisinä, 
jyrisivät moottoripyörinä ja uhmasivat painovoimaa erilaisina rakennelmina. 
Palikkateatterissa leikki kasvoi kohti taikuutta. Esitystä seurasivat herkeämättä 
kaikenikäiset pikkulapsista senioreihin.”

Kieli: sanaton
Kesto: 30 min
Ikäsuositus: kaikenikäisille
Tilavaatimukset: n. 2m x 2m. Esitys soveltuu monenlaisiin tiloihin  
( juhlasali, ruokasali, olohuone, aula yms.).
Pystytysaika: 1 h
Purkuaika: 20 min

30 MIN



SISÄTIL A

IKÄSUOSITUS

3+

40 MIN

TEHDAS Teatteri: 
SIIRAN SIRKUSMATKA
Siiran sirkusmatka on nukketeatteriesitys arasta Siirasta, joka uskaltautuu 
ulos vasta kuultuaan, että Ötökkämetsään saapuu sirkus.  Matkasta kasvaa 
hauska ja koskettava tarina ujon olennon rohkaistumisesta, ja siitä miten 
maailmasta voi löytää itselleen jotakin aivan muuta kuin mitä muut pitävät 
tavoittelemisen arvoisena. 

Visuaalista esitystä kannattelevat upeat laulut! 

Kieli: suomi tai venäjä 
Kesto: 40 min 
Ikäsuositus: yli 3-vuotiaille 
Tilavaatimukset: leveys 5 m, syvyys 5 m, korkeus 3 m, tilan tulee olla hämärrettävissä
Pystytysaika: 4 h  (sisältää äänenavauksen ja lämmittelyn ennen esitystä)
Purkuaika: 1 h 



SISÄTIL A

35 MIN

IKÄSUOSITUS

3+Fillariteatteri: 
MAKKARAPIRUETTI
Fillariteatterin ensimmäinen esitys on Reetta Niemelän kirjaan pohjautuva 
Makkarapiruetti.

Makkarapiruetissa yhdistyvät viehättävällä tavalla suomalainen ja 
venäläinen kulttuuri. Makkarapiruetti on Mila Nirhamon sooloesitys, joka 
yhdistelee nukketeatteria, sanataidetta ja klovneriaa. Se tavoittaa sekä lasten 
että aikuisten mieliä ja tunteita.

Esitys on leikillinen ja tulee lähelle. Tärkeää on vuorovaikutus ja 
kohtaaminen, tarinan ja ilon jakaminen. Jos pysähtyy katsomaan ja 
kuuntelemaan, voi yllättyä. Pärrä polkee luokse ja ottaa mukaan pieniin 
tunnelmallisiin tarinoihin joissa seikkailevat mummot, linnut ja metsän 
olennot. Tarinat ja niistä valmistuva esitys on kuin lapsi ja leikki itse. 
Yllättävä, absurdi ja rakastettavan arvoituksellinen.

Kieli: suomi tai englanti
Kesto: 35 min
Ikäsuositus: 3+
Tilavaatimukset: voi olla sisällä tai ulkona, ulkona säävaraus ja sisällä tilan tulee olla 
esteetön, jotta laatikkopyörän voi ajaa sisälle ( mikäli tilaan pääsee sähköpyörätuolilla, 
laatikkopyörän pitäisi mahtua siitä samasta)



35 MIN

IKÄSUOSITUS

3+ Kuuma Ankanpoikanen: 
HIKOILEVA MAAPALLO

Metsäteatteriesitys, joka nostaa kulutuskysymykset ja tottumukset sekä 
ilmastonmuutoksen sarjakuvamaisesti esille koko perheelle suunnatussa 
esityksessä. 

 Esitys kertoo kahdesta jörötutkijasta, jotka jäljittävät ”jöröyttä”. Lopulta he 
päätyvät hikoilevan maapallon äärelle.  Esityksessä tutustutaan nykyajan 
jöröjukkaan tovereineen ja siihen, miten maapallon hikoilu, ehkä-kenties-
jollain tavalla-mahdollisesti, heihin saattaa liittyä. Seikkailussa vilahtelevat 
eriskummallisten nukkehahmojen lisäksi myös punkki, käärme ja 
espanjalaiset tomaatit. Luonto- ja ympäristöteemaiset kohtaukset käsitellään 
klassisen jöröjukkamaisella otteella, napakasti loruillen, mutta syyllisiä 
osoittelematta.

Kieli: suomi 
Kesto: 35 min 
Ikäsuositus: 3+
Tilavaatimukset: Esitystilaan tarvitaan vähintään 1 pensas/ puu, metsän laita/ puistot 
toimivat erittäin hyvin, työryhmä voi tuoda mukanaan oman pienen katsomon tai 
esimerkiksi räsymattoja istuimiksi.
Ei säävarausta. 

ULKOTIL A



IKÄSUOSITUS

3+

40 MIN

Väntsi & Mäkiranta & Susi & TEHDAS Teatteri: 
VIISAS MATTI JA MUITA JUTTUJA
R U N O N M I T TA A J AT  K I E R TÄVÄT  P U I S TO J A  J A  P I H O J A . 

Viisas Matti ja muita juttuja on kahden runonmittaajan, muusikko Kari 
Mäkirannan ja nukketeatteritaiteilija Timo Väntsin kiertävä pihateatteri, 
joka seisahtuu kaupunkipuistoihin, jokirantaan, yksityisjuhliin tai vaikka 
palvelutalon pihalle. Nukketeatterista ja livemusiikista koostuvan esityksen on 
ohjannut Marja Susi.

Uutterat mittaajat pysähtyvät mittaamaan niin puiston penkkejä kuin 
sanojakin. Kahvitauolla kaverukset iskevät tarinaa ja siitä versoo potpuri 
suomalaisia kansansatuja suurella sydämellä esitettynä.  Hieman absurdien ja 
hölmöjen tarinoiden punaisena lankana on loputon optimismi ja mahtailijoiden 
höynäyttäminen. Musiikin siivittämänä käsinukkehahmot kuten Viisas Matti, 
Hauki ja Kiiski, Ampiainen Pampiainen sekä Tonttu saavat oman tähtihetkensä 
näyttämöllä. Esitys koostuu useammasta pienemmästä tarinasta ja 40 minuutin 
pituista esitystä voi jäädä seuraamaan joko lyhyemmäksi ajaksi tai katsoa kaikki 
kansantarinat. 

 
Kieli: suomi 
Kesto: 40 min 
Ikäsuositus: 3+, sopii hyvin myös perheille 
Tilavaatimukset: Esityspaikaksi sopii tasainen vähintään 3 x 3 (mieluiten kuitenkin isompikin 
alue). Yleisö voi istua esimerkiksi räsymatoilla ja tyynyillä maassa tai itse rakennetussa 
katsomossa (taiteilijat voivat tuoda liikutettavan 30 hengen pikkukatsomon mukanaan).
Säävaraus ulkona esittäessä (lähinnä soittimien takia). 

SISÄ TAI  
ULKOTIL A



IKÄSUOSITUS

4+

50 MIN

TEHDAS Teatteri & työryhmä: 
HATTUJAHTI 

Hattujahti on 50 minuutin pituinen vauhdikas esitys, joka perustuu Sven 
Nordqvistin Hattjakten kirjaan. Esityksen keskiössä on Pappa, jonka hattu 
on kadonnut. Hattujahti toimii erinomaisesti esityksenä, joka katsotaan 
aikuisten tai  esimerkiksi vanhusten ja lasten kanssa yhdessä

Kesto: 50 min 
Kieli: suomi 
Ikäsuositus: 4+ 
Tilavaatimukset: tasainen maa, 7 m leveä x 6 m alue esiintymiseen + katsomo penkit  
(huom. mieluiten kukaan ei istu maassa vaan penkeillä, jotta pienimmätkin näkevät 
pöytien päälle). 
Esityksellä on säävaraus sateen varalta, ellei sitä esitetä katoksen alla. Voidaan esittää 
sisällä sekä ulkona.

SISÄ TAI  
ULKOTIL A



SISÄTIL A

30 MIN

IKÄSUOSITUS

3 –7Teatteri Qo: 
OVISILMÄ

Ovisilmä on koko perheelle suunnattu nukketeatteriesitys kerrostalosta 
ja sen erilaisista asukkaista. Millaisista hetkistä kerrostaloelämä koostuu? 
Kerrostaloelämä on kummallinen sekoitus toistemme lähellä ja kaukana 
olemista. Tiedämme naapuristamme vain oveen kiinnitetyn nimen ja 
rappukäytävässä leijailevan ruuan tuoksun. Kuitenkin välissämme on vain 
ohut kerros betonia.

Ovisilmän kautta on mahdollista kurkistaa kerrostalossa oleviin koteihin ja 
niiden asukkaiden arkipäiväiseen elämään. Esitys on yhdistelmä arkipäivän 
ihmeitä, yllätyksiä sekä riemukas kavalkadi nukketeatterin erilaisia 
tekniikoita!

Kieli: suomi 
Kesto: 30 min 
Ikäsuositus: 3–7 vuotiaille
Tilavaatimukset: 4 x 4 m, hämärrettävä tila
Pystytysaika: 2,5 h
Purkuaika: 1 h 



SISÄTIL A

IKÄSUOSITUS

3 –7

35 MIN

Nordic Puppet Ambassadors: 
R

R on hyväntuulinen leikkiinkutsu. Se väärinkäyttää esineitä luovasti, 
sekoittaa leikkiä ja todellisuutta sekä tarttuu asioihin, jotka ovat 
kohderyhmälleen ajankohtaisia. Koko perheelle sopiva esitys on 
esineteatterillinen tutkielma tasapainosta 3–7 vuotiaille. 

Esitys iloitsee ikäryhmälleen ajankohtaisista asioista: opeteltavista 
taidoista, leikistä ja mahdollisuudesta, että kaikki menee pieleen. Se 
nimeää asioita, käy läpi numeroita ja kirjaimia, harjoittelee r-äännettä ja 
motorisia taitoja. 

Kieli: kaksikielinen esitys, suomi ja ruotsi 
Kesto: 35 min 
Ikäsuositus: 3–7 vuotiaille 
Tilavaatimukset:  5 x 5 min korkeus 3 m, tilan tulee olla hämärrettävä,  
2 pistorasiaa
Pystytysaika: 4 h
Purkuaika: 2 h



SISÄTIL A

35 MIN

IKÄSUOSITUS

4 –8Nukketeatteri Luuviulu: 
MIES JOKA HALUSI NÄHDÄ  
KOKO MAAILMAN

Mies joka halusi nähdä koko maailman on vuorovaikutuksellinen 
nukketeatteriesitys, joka pohjautuu Kaarina Helakisan tarinaan. Se on 
tunnelmallinen ja kiehtova tarina unelmien ja pelkojen kohtaamisesta, 
pienestä ihmisestä suuressa maailmassa ja siitä, kuinka mielikuvitus 
ja jakaminen tekevät onnelliseksi. Esitys soveltuu hyvin myös lasten ja 
vanhusten yhteiseksi teatterikokemukseksi.

Näyttämöllä nähdään monipuolisesti nukketeatterin eri keinoja. Pöytänuket, 
esineet sekä varjoteatteri-ilmaisu luovat taitavien nukettajien käsissä 
nukketeatterin vahvan taikamaailman, jossa valas voi laulaa valtameressä 
ja viidakko kasvaa ulos tapetista. Esityksen tunnelmallinen äänimaailma 
kuljettaa tarinaa maailman ympäri.

Kieli: suomi
Kesto: 35 min
Ikäsuositus: 4–8 vuotiaille
Tilavaatimukset: n. 7 m syv. x .5 m lev, esitys on parhaimmillaan  
pimennettävässä tilassa.
Pystytysaika: 3 h 
Purkuaika: 1 h



SISÄTIL A

IKÄSUOSITUS

5+

50 MIN

Kuuma Ankanpoikanen & TEHDAS Teatteri: 
PRINSESSA PIKKIRIIKKI 

Prinsessa Pikkiriikki - kaikkien tuhmuroijien sankari on värikäs ja vauhdikas 
koko perheen nukketeatteriesitys.

Prinsessa Pikkiriikki kyseenalaistaa aikuisten (typeriä) sääntöjä ja 
käy läpi pieniä suuria juttuja kotoakarkailusta ja ystävän löytymisestä 
koirankakkataikavääkylöihin. Sankarimme taikoo aikuiset Himpskattiin, 
närkästyy äidin mahaan muuttaneesta rasittavasta Urposta ja rakentaa 
maailman hienoimman oman kodin - kuten vain itsemääräämisoikeuttaan 
harjoitteleva pikkiriikkinen prinsessa osaa. 

Esitys pohjautuu Hannele Lampelan ja Ninka Reitun riemukkaaseen 
lastenkirjasarjaan.

Kieli: suomi
Kesto: 50 min
Ikäsuositus: 5+
Tilavaatimukset: Näyttämön minimi 5 x4 ja korkeus 3 m
Esityksestä on olemassa kaksi sovitusta: teatteritiloihin sekä ei teatterillisiin tiloihin sopiva.   
Pystytysaika ei teatterillisissa tiloissa 3,5 h 
Teatteritiloissa ja nousevalla katsomolla esitykseen voidaan ottaa 150 katsojaa



SISÄTIL A

35 MIN

IKÄSUOSITUS

6 –11

Iida Vanttaja: 
VUORI, JOKA  
RAKASTI LINTUA
6-11 vuotiaille suunnattu läpisävelletty kaunis varjoteatteri esitys.  
Koskettavassa tarinassa lapsi voi heijastaa tunteitaan yksinäiseen vuoreen, 
jonka kivisen sydämen ohikiitävä lintu saa sykähtämään. Ilmaisun välineinä 
käytetään kekseliäästi varjoteatterin – myös nukketeatterin mahdollisuuksia. 
Varjoteatteriesitys voidaan esittää joko osittain ruotsiksi/ suomeksi.

Kieli: suomi tai osin ruotsi 
Kesto: 35 min 
Ikäsuositus: 6–11 -vuotiaille
Tilavaatimukset: min 5 x 6,5 m, korkeus 3m,  pimennettävä tila
Pystytysaika: 2 h
Purkuaika: 30 min 



SISÄTIL A

IKÄSUOSITUS

10+

35 MIN

Teatteri Qo: 
HANNAHIN PIENI TEATTERI

Hannahin pieni teatteri on filosofian kysymyksiä pohtiva, kiertävä 
paperiteatteriesitys yli 10-vuotiaille. Se on humoristinen ja vakava, 
miniatyyrista maailmaan kurottava soolo-nukketeatteriesitys, joka pohjautuu 
Marion Müller-Colardin kirjaan Le petit theater de Hannah Arendt. 
Esityksessä matkataan tunnetun saksalais-amerikkalaisen filosofin, Hannah 
Arendtin kanssa pohtien yksilön ja yhteiskunnan, hyvän ja pahan sekä 
demokratian ja ihmisyyden kysymyksiä.

Kieli: suomi 
Kesto: 35 min 
Ikäsuositus: 10 + 
Tilavaatimukset: Hämärrettävä tila, 4 x 4m 
Pystytysaika: 2 h
Purkuaika: 1 h 



SISÄTIL A

30 MIN

IKÄSUOSITUS

3 –7Nurinpäin Kollektiivi 
ZHIUM QUERQUS BACCU 
– Toivomussiemen

Pehmeä, runollinen ja leikkimielinen nukketeatteriesitys 3-7 vuotiaille  
luonnon kiertokulusta, joka kerrotaan tilkkutäkeillä ja elävällä musiikilla 
Esitys on sanaton mutta alustukset voivat olla joko suomeksi tai ruotsiksi tai 
sekä että. Esitys kannustaa yhteiseen leikkiin kieli- ja kulttuurirajojen yli.

Kieli: sanaton 
Kesto: 30 min 
Ikäsuositus: 3–7 vuotiaille 
Tilavaatimukset: 5x5m, korkeus 2,7m
Pystytysaika: 2 h
Purkuaika: 1 h  



SISÄTIL A

IKÄSUOSITUS

3 –8

30 + 15 MIN

Nurinpäin Kollektiivi: 
KEIJUSIRKUS – ÄLVCIRKUS

Säveltäjä-muusikko Antti Tolvi ja nukketeatteritaiteilija Pauliina 
Vesslin ovat etsineet kesästä saakka keijuja erilaisilla sähköisillä 
laitteilla. He ovat löytäneet pääsyn keijujen ulottuvuuteen ja tuovat nyt 
tutkimustuloksensa ja keksimänsä kojeet yleisön nähtäville. Parhaisiin 
tuloksiin he ovat päässeet rakentamassaan valkoisessa teltassa, jossa 
aiheesta kiinnostuneet voivat osallistua tutkimuksiin. Esityksen jälkeen 
katsojien on mahdollista tutustua tutkimuksissa käytettyihin valo- ja 
äänilaitteisiin.

Työryhmän tavoitteena on antaa uusia virikkeitä asioiden näkemisenä 
myös jonain muina kuin sinä normaalina, jona asiat arkipäivänä yleensä 
näemme. Tuntea näkymätöntä ja kokea koskematonta.

Kieli: suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi 
Kesto: 30 min + työpaja 15 min 
Ikäsuositus: 3–8 vuotiaille 
Tilavaatimukset: 5 x 5m, korkeus 2,7 m, pimennettävä tila
Pystytysaika: 2 h
Purkuaika: 1 h 



SISÄTIL A

IKÄSUOSITUS

5+

50 MIN

Nurinpäin Kollektiivi 
HULA HULA 

Leikistä kumpuava absurdi esitys, joka tarjoilee runollisia kuvia 
mahdottomuudesta!

Kokeellisen elektronisen musiikin, esineteatterin ja performanssitaiteen 
inspiroima visuaalinen konsertti lapsille. 

Esityksessä säveltäjä Antti Tolvin ja nukketeatteritaiteilija Pauliina Vesslinin 
hahmot Pinkki ja Karhu matkaavat olohuoneen matolta toisiin maailmoihin 
esineiden ja niiden tuottaman äänen ja musiikin avulla.   

Kieli: sanaton
Kesto: 50 min 
Ikäsuositus: 5+
Tilavaatimus: 6 x 6, pimennettävä tila 
Pystytysaika: 2 h
Purkuaika: 1 h



SISÄTIL A

IKÄSUOSITUS

7–10

45 MIN

Nurinpäin Kollektiivi: 
NÄKYMÄTÖN 
 

Nukketeatterin innoittama komedia yksinäisyydestä, joka kerrotaan live-
musiikilla, huonekaluilla ja liikkeellä. Seuraamme Lo:n arkea ja päivittäistä 
kamppailua, että uskaltaisi olla näkyvä. Mitä voimme tehdä, jotta kaikki 
kokisivat tulevansa nähdyksi? Kuka kantaa vastuun siitä, että kaikki saavat 
olla mukana, myös yksinäiset?

Esitys on sanaton, osittain interaktiivinen ja suunnattu 1.-4. luokkalaisille.

Kieli: sanaton, työpajat voidaan esittää suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi
Kesto: 45 min
Ikäsuositus: 7–10 vuotiaille
Tilavaatimukset: 6 x 6m
Pystytysaika: 3 h
Purkuaika: 1 h 



SISÄTIL A

60 MIN

IKÄSUOSITUS

6+Kuuma Ankanpoikanen: 
ISO HAHA SUSI

Iso haha susi on nukketeatteriesitys susista, hillosta ja pelon kohtaamisesta. 
Esitys tutkii monialaisesti susia ja tuntemattoman pelkoa ja herättää 
keskustelua suhteestamme luontoon ja omaan eläimellisyyteemme. Se 
katsoo lempeän lämpimin silmin ihmisen yritystä kommunikoida niin toisen 
ihmisen kuin toisen lajin edustajan kanssa, tarjoten lapsille välineitä peloista 
puhumiseen ja niiden kohtaamiseen.

Riemastuttavat esiintyjät Sirpa Järvenpää ja Riina Tikkanen luovat 
näyttämölle satumaisen maailman, johon eksyvät kuin metsään. Matka vie 
heidät huvittavasta ongelmatilanteesta toiseen ja läpi kaikenlaisten pesien ja 
muiden pikku luontoplänttien, possujen röhkinän ja suden turkin. Se, mikä 
on aivan pientä, näyttäytyy joskus mielikuvituksen tai kameran linssien läpi 
valtavan suurena. 

Kieli: suomi
Kesto: 1 h 
Ikäsuositus: 6+ 
Tilavaatimukset: Teatteritila ja tekniikka
Pystytys: vähintään 4 h
Purku: 1 h 



SISÄTIL A

IKÄSUOSITUS

0-99

35 MIN

Nukkehallitus: 
MYTTY-ILTAMAT

Mytty-iltamissa puhalletaan yhteen hiileen, viikset karkaavat ja ujokin 
uskaltaa. Koko maailman polska soi ja mytty muuttuu iloksi. Esitys 
sopii hyvin kaikelle kansalle, niin pienille kuin isoillekin. Esityksen on 
ohjannut Elina Lajunen ja sen esittävät kansanmuusikko Emilia Lajunen 
ja nukketeatteritaiteilija, muusikko Roosa Halme.  

”Emilia Lajusen ja Roosa Halmeen muodostama mainio pelimanniduo 
Mytty soittaa viisikielistä viulua, haitaria, nyckelharpaa eli avainviulua 
ja vaikka lusikoita. Ja laulaa. Kansanmusiikin poljento kuljettaa 
numeroita. Eivätkä ihan vähäisiä ole aiheet – maailman luomisesta 
lähdetään, kuten monissa mytologioissa ja eepoksissa.” … ”Mytty-iltamat 
näyttää nukketeatterin monet mahdollisuudet. Kun luovuus päästetään 
valloilleen, voi arkisissakin esineissä nähdä aivan jotain muuta kuin 
normaalisti. Kenkä ja huivi muodostavat yhdessä ennustajaeukon, joka 
povaa katsojien kengistä.” (Helsingin Sanomat, Jussi Tossavainen, 8.7.2018)

Kieli: suomi 
Kesto: 35 min 
Ikäsuositus: sopii kaiken ikäisille
Tilavaatimukset: Akustinen esitys on sovitettavissa hyvin erilaisiin tiloihin, tavallinen 
huonekorkeus riittää.
Pystytysaika: 2 h
Purkuaika: 30 min 



IKÄSUOSITUS

0 –99

20 MIN

TONTTU JA POHJOISTUULI 
Tonttu ja Pohjoistuuli -esityksessä tavataan ”Pohjoistuuli” 
naamioteatterihahmo (Tytti Marttila), Lumikettu teatterinukke 
ja klovnimainen tonttuhahmo (Johanna Peltola), joka tekee myös 
sirkustemppuja. Esityksessä nähdään jättisaippuakuplia ja leikitään valoilla. 
Hahmot pohjautuvat suomalaiseen tarinaperinteeseen, uusina talven 
raikkaina versioina.

“Minä olen Pohjoistuuli. Olen kadottanut ystäväni Lumiketun. Ilman kettua, 
ei sada lunta ja Pohjoistuuli rakastaa lumen tanssittamista.”

Kieli: suomi
Kesto: 20 min
Ikäsuositus: sopii kaiken ikäisille
Tilavaatimukset: Avoin ja tasainen esiintymisalue. Esitystä voi seurata seisten.
Pystytys: 1 h
Purku: 20 min

TALVIESIT YS

ULKOTIL A



SISÄTIL A

IKÄSUOSITUS

4 –10

35 MIN

Elviira Davidow: 
KUMMALAN PERHEEN  
TARINOITA MAAILMALTA 

Musiikintäyteinen varjoteatteriesitys neljän tarinan matkasta maailmalle. 
Esityksessä puhutaan painavistakin aiheista: empatiasta, myötätunnosta, 
luonnonsuojelusta ja köyhyydestä. Teemat avautuvat katsojille varjoteatterin 
taikavoiman avulla; lumoavan kauniilla kuvilla ja värikkäiden nukkejen 
rytmisellä huumorilla. 

Varjoteatterin mystinen kauneus ja rytminen huumori tempaavat mukaansa 
sekä perheen pienimmät että varttuneemman yleisön.

Kieli: suomi 
Kesto: noin 35 min 
Ikäsuositus: 4–10 vuotiaat
Tilavaatimukset: pimennettävä tila, vähintään 4x4 + katsomo
Pystytysaika: 3 h
Purkuaika: 1 h 

JOULUESIT YS



SISÄTIL A

IKÄSUOSITUS

4 –8

40 MIN

Maria- Elina Koivula ja työryhmä: 
HÄMÄRINKÄINEN 
Ystävällisyyttä ja taikaa juhlistava koko perheen nukketeatteriesitys. 

Hämärinkäinen on pieni hahmo, joka kutoo kangaspuillaan hämärää 
keskitalven juhlaa varten.  Hämärinkäinen-esitys kehottaa hiljentymään ja 
unohtamaan kiireen. Lopulta erilaiset olennot, eläimet ja ihmiset oppivat 
kunnioittamaan toisiaan. Yhdessä valmistetaan keskitalven juhla. Esitys 
herättää alkuperäisteoksen maagiset olennot eloon nukketeatterihahmoina, 
ja laulujen kautta. 

Esitys sopii kaikille sadunhohtoa ja talven ihmeitä kaipaaville. Se ei ole 
tunnustuksellinen, ja poikkeaa raikkaasti tavanomaisesta joulukuvastosta. 
Hämärinkäinen on joulunajan esitys kaikille uskontokuntiin katsomatta - 
teos luo omaa mytologiaansa, joka on kaikille yhtäläisesti uusi ja avoin.

Kieli: suomi 
Kesto: 40 min 
Ikäsuositus:  4–8 vuotiaille
Tilavaatimukset: leveys min. 5 m, syvyys 4 m,  
hämärrettävä, pimennettävyys ihanteellinen, muttei välttämätön
Pystytysaika: n. 3 h
Purkuaika: n. 1 h 
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