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NUKET OVAT PERSOONIA 
          – KIRSTI HUUHKA  

Nukketeatteritaiteilija ja 
ohjaaja-käsikirjoittaja Kirsti 
Huuhka (s. 1921) on yksi 
suomalaisen nukketeat-
terin uranuurtajista. Hän 
on vaikuttanut alalla yli 
kolmenkymmentä vuotta 
nukentekijänä, käsikirjoit-
tajana ja kouluttajana. 

Kirsti Huuhka näki nuorena Mona 
Leon nukketeatterin Helsingin 
Messuhallissa. Satuteatterin nuk-
kehahmot, Janne ja Kurre, säilyi-
vät hänen mielessään ja innostus 
nukketeatteriin jäi kytemään. 
Huuhka osallistui 1970-luvun 
puolivälissä Nukketeatteri Vihreän 
Omenan kursseille. Niiltä hän sai 
sysäyksen ammattiuralle. Vuoteen 

Kirsti Huuhkan Edith Piaf-nukke nuorena ja vanhana. Oikealla Kari Kihlström Vaasan kau-
punginteatteri 1980-luvulla. 



2008 mennessä Kirsti Huuhka on tehnyt päätoimisesti teatterinukke-
ja jo yli 35 vuotta. Taiteellisen työnsä ohella hän kiersi suomea ristiin 
rastiin kymmenen vuoden ajan Maaseudun Sivistysliiton järjestämil-
lä kursseilla opettamassa nukentekoa. Jatkuvan kiertämisen jälkeen 
tuli kuitenkin taas aika keskittyä oman taiteen tekemiseen ja uusien 
teatterinukkien luomiseen. 

IDEA JA TEATTERINUKEN SYNTY

”Nuket ovat mitä suurimmassa määrin persoonia. Kun esityksen 
valmistaminen käynnistyy, syvennyn ensin tekstiin perin juurin ja 
analysoin eri roolit. Ohjaajan kansa on tarkasti sovittava nuken luon-
ne ja liikkeet sekä tyylittelyaste. Kun teatterinukke valmistuu, sille 
muodostuu samalla oma elämäntarina. Nukkenäyttelijän on tunnet-
tava nuken luone ja henkilöhistoria. Kuvittelen minkälainen hahmon 
lapsuus on ollut, mitä se on kokenut elämässään ennen ja miten 
se suhtautuu ympärillä olevaan, vaikkakaan näitä tietoja ei näytel-
mässä ehkä tarvita. En tee työpiirustuksia juuri lainkaan, vaan näen 
sieluni silmillä nuken valmiina. Nukke alkaa elää päässäni. Minulle 
siis teatterinukke syntyy!
Nukkea ei voi panna toimimaan vastoin sitä luonnetta, jonka tekijä 
on sille antanut. Teatterinukke on aina tehty tiettyyn produktioon 
eikä sitä voi siirtää toiseen näytelmään. Nukketeatterinäytelmän 
tulee olla taideteos, tyylillisesti yhtenäinen visuaalinen kokonaisuus. 
Nukke ei saa poiketa tyylistä.”
Kirsti Huuhka hallitsee kaikki eri nukketeatterin tekniikat käsinu-
keista marionetteihin. Uuden nuken ekniikaan vaikuttaa aina se, 
mitä nukke joutuu näytelmässä tekemään. ” On tärkeää, että nukke 
pystyy liikkumaan juuri sille ominaisella tavalla ja ilmentämään ky-
seistä tyyppiä. Materiaalivalinnoilla voi ilmentää nuken persoonaa ja 
täydentää sen liikkumisen tekniikaa. Oikean materiaalin hankintaan 

käytän yleensä paljon aikaa ja vaivaa.” 
Huuhka on kaikkein mieluiten käyttänyt kierrätysmateriaaleja jo 
silloin, kun kierrättäminen ei vielä ollut muodissa. Teatterinukkeja 
on syntynyt milloin mistäkin materiaalista: tapettirullista, kahvifo-
lioista, pinkopahvista, muovipuseista ja -letkuista, sukkahousuista, 
villamyssyistä ja kangaspaloista. Näitä kaikkia hän on muotoillut 
tarkasti, suunnitelmallisesti ja tyylitajulla. Käden käänteessä Huuh-
ka demonstroi, miten kahiseva, leijuva marionettikummitus syntyy 
ohuenohuesta muovipussista, jota liikutellaan taipuisaan muovilet-
kuun kiinnitettyjen lankojen avulla. 

SILMÄT, SILMÄT

Kirsti Huuhkan nukkeja tarkastel-
lessaan kiinnittää heti huomiota 
niiden silmiin. Ne kuvastavat roo-
lihahmon luonnetta: ”En koskaan 
käytä valmiita silmiä, teen nuken 
silmät aina itse”, sanoo Kirsti ja 
luettelee esimerkkejä hyvistä 
silmämateriaaleista: muovilusi-
kat, helmet, niitit ja napit. Hän 
valmisti Nukketeatteri Peukalo-
potille vuonna 1983 Edith Piaf 
-näytelmän nuket, joiden silmän 
iiris on tehty koveraksi ja pupilli 
kuperaksi. Samaa tekniikkaa 
käytettiin antiikin veistoksissa. 
Kun valo heijastuu silmäkuopan 
pohjalle ja katse on elävä ja eloi-



sa, se tuntuu seuraavan katsojaa. Aikuisyleisölle suunnattuun Piaf.
produktioon taiteilija teki kolme eri Edith-nukkea, jotka edustivat 
laulajan persoonaa elämänkaaren eri vaiheissa: juuri show-maa-
ilman astumassa oleva nuori Edith, jumalainen Edith, huumeiden 
orjana oleva Edith. 
”Tämän näytelmän nuket olivat vaikeita toteuttaa. Halusin saada 
teatterinuken ilmaisemaan suuria tunteita, siksi tutkin kasvoja hyvin 
tarkkaan. Niiden oikea ja vasen puolisko ovat täysin erilaisia. Tein en-
sin toisen puolen huolellisesti valmiiksi. Se oli millimetrityötä. Sitten 
aloitin toisen puolen tekemisen ja peitin jo valmiin puolen, etten 
antaisi sen vaikutaa valmistuvaan puoliskoon. Vasta kun molem-
mat puolet olivat valmiit, tarkastelin kasvoja kriittisesti. Kun nukea 
kääntää, se muuttaa ilmettään. Kasvoissa näkyy kaksi eri tunnetilaa: 
tuska ja hurmio.”

TUOTTELIAS TAITAILIJA

Kukaan ei ole laskenut Kirsti Huuhkan eri produktioihin ja teatterei-
hin valmistamien teatterinukkien tarkkaa lukua. Ehkä noin kuusi-
sataa nukkea on lähtenyt maailmalle taiteilijan työpajasta. Hänen 
mielestään nukketeatteriesityksen voima, teho ja tenho perustuvat 
nukkeen. Nukke on keskipisteenä, kun se toimii ja liikkuu luontevas-
ti. Siinä on tuoreutta ja raikkautta, nukketeatteria aidoimmillaan. 
Paimion työhuoneelta teatterinuket ovat matkanneet pitkiä matkoja 
nukketeattereihin eri puolille suomea: Kuukkeliin Rovaniemelle, 
Peukalopottiin Vaasaan, Kuperkeikkaan Raumalle, Riikinkukkoon 
Turkuun ja Vihreään Omenaan Helsinkiin. Television välityksellä 
Kirsti Huuhkan nuket ovat tulleen lapsiytleisölle tutuiksi 1990-luvun 
alussa TV1:n Lasten TV:n Lentopostia- ja Akka ja Sika -tarinoissa. 
Eri estradeilta nukkeja on koottu myös näyttelyihin ympäri Suomea. 
Noin sata nukkea neljästätoista eri näytelmästä on taltioituna Teat-

terimuseossa. 
Kirsti Huuhka on toiminut myös 
kymmenien näytelmien ohjaajana, 
käsikirjoittajana ja dramatisoijana. 
Raketilla Raadatähteen -satu oli hä-
nen ensimmäinen ammattiteatterille 
kirjoittamansa näytelmä, joka kanta-
esitettiin jo vuonna 1976 vaasalaises-
sa Peukalopotissa. 

LASTA EI SAA 
NUJERTAA
”Lapsille suunnatuissa näytelmissä 
saa olla jännitystä ja pelottaviakin asioita, muttta lopun on oltava 
onnellinen. Turvallisessa tilanteessa lapsi harjoittelee pelkoja, joita 
tulee myöhemmin elämässään kohtaamaan”, sanoo Kirsti Huuhka. 
Hän korostaa: ”Nukella on tärkeä kasvatuksellinen rooli. On harkit-
tava tarkkaan, minkälaisen roolin antaa sille nukelle, johon lapsi mie-
lellänä samaistuu. Lapselle olisi tärkeää tuntea, että pienikin pärjää.” 
Nuket eivät Huuhkan mielestä saa olla rumia. Esteettisyys on hänelle 
erityisen tärkeää. Esityksen tulee olla empaattinen ja aktivoida lap-
sen mielikuvitusta. ”Lapsi saa työstää esitystä mielessään. Tärkeää 
on pystyä luomaan luottamuksen ilmapiiri. Lasta ei saa nujertaa eikä 
pelkästä sormi pystyssä opetuksesta ole hyötyä.” Taiteilija kohdentaa 
sanansa kaikille aikuisille: ”Koskaan ei saa tulla niin aikuiseksi, ettei 
sadun maailma ole sinulle olemassa. Mielikuvitus on tärkeä asia, 
sillä se pehmentää elämää ja lisää siihen myös huumoria. Leikkivän 
lapsen tulee aina olla ihmisen sisällä.”


