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Kirsti Huuhka kuului suomalaisen nukketeat-
terin uranuurtajiin. Hän vaikutti alalla yli 30 
vuotta nukenrakentajana, käsikirjoittajana, 
ohjaajana ja kouluttajana.
Huuhka muistetaan viehättävistä ja humoris-
tisista nukeista, joita hän rakensi näyttämöille 
ympäri maata. Hän oli kekseliäs taiteilija, joka 
oli koko ajan tutkimusretkellä kehittäessään 
uusia tekniikoita. Hän oli myös kierrättäjä, joka 
hyödynsi erilaisia materiaaleja.
Huuhka ehti kokea sodan lottana ja kasvatti 
neljä lasta suuren maatalon emäntänä. Taide ja 
luovuus kulkivat mukana arjenkin töissä. Hän 
välitti luovuuden maailman lapsilleenkin vaikka-
pa kattamalla pöydän satuhenkisesti, tekemällä 
lumiveistoksia sekä kuvittamalla ja kirjoittamal-
la satuja.
Huuhka osallistui 1970-luvulla Nukketeatteri 
Vihreän Omenan kursseille. Sieltä hän sai sysä-
yksen ammattiuralle.
Huuhka kiersi maakunnissa perehdyttämässä 
nukketeatterin saloihin aikana, jolloin nukke-
teatteria opittiin kokeilemisen, erehtymisen ja 
onnistumisen kautta. Uran aktiivisin vaihe osui 
aikavälille 1970-90, mutta hän suunnitteli nuk-
keja ja koulutti viimeisinä vuosinaankin.

Huuhka puhui, kuinka lasta tulee kunnioittaa 
ja kuunnella. Hän korosti taiteilijan vastuu-
ta lapsiyleisön edessä. Esiintyjän on luotava 
luottamuksen ilmapiiri. Tarinalla on oltava hyvä 
päätös. Pahan on, vaikka komiikan kautta, saa-
tava palkkansa.

Huuhkan mielestä teatterinukella on mahdolli-
suudet osoittaa, kuinka pienikin pärjää. Lasten 
empatiakyvyn tukeminen oli hänen mielestään 
teatterin tärkeimpiä tehtäviä.
Huuhka rakensi nukkeja myös aikuisten nuk-
keteatteriesityksiin. 1982 vaasalainen Teatteri 
Peukalopotti ja Vaasan Kaupunginteatteri tart-
tuivat Edith Piafista kertovaan näytelmään.
Huuhka valmisti esityksen nuket ja lavastuksen. 
Piaf jäikin uran virstanpylvääksi. Simeon Rabi-
nowitschin ohjaama esitys kiersi festivaaleja ja 
kahmi palkintoja.
Huuhkan toinen merkittävä työ oli 1988 Nukke-
teatteri Vihreän Omenan esitys Satulangat.
Huuhkan nukkeja nähtiin televisiossa 1990-lu-
vun alussa TV1:n lastenohjelmissa Lentopostia 
sekä Akka ja sika.

Huuhkan nukkeja on ollut esillä mo-
nissa paikoissa, esimerkiksi Wäinö 
Aaltosen museossa 1988. 
Osa Huuhkan nukeista on nyt Suo-
men Teatterimuseossa, osa Nukke-
teatteritalo Nuketterissa Perniössä.
Huuhka korosti, että nukketeatte-
rin käsikirjoittajan tärkein avu on 
voimakas toiminnallinen, visuaali-
nen mielikuvitus. "Älä kerro asioita, 
anna niiden tapahtua."

Kirsti Huuhka muistetaan innos-
tavana kouluttajana. Säkenöivän 
puhujan ja säteilevän persoonan 
positiivinen elämänasenne ei 
hiipunut.

Teksti: 
Timo Väntsi, nukketeatteritaiteilija
Inkeri Huuhka, Kirsti Huuhkan tytär

Kirsti Huuhka 1921 - 2012
Nukketeatteritaiteilija Kirsti Huuhka (o.s. Heikinheimo) kuoli 
12. tammikuuta 2012 Salossa. Hän oli 92-vuotias, syntynyt 
22. huhtikuuta 1921 papin tyttäreksi Salo-Uskelassa.



Karisma ja idea
tekevät hyvän nukketeatteriesityksen
Nukketeatteriesityksessä pitää olla karis-
maa ja ideaa, sanoo paimiolainen nuken-
rakentaja Kirsti Huuhka. 
Hän on rakentanut uransa aikana nukke-
ja kymmeniin esityksiin ympäri Suomea 
ja keskustelu nukketeatterista saa koke-
neen tekijän edelleen innostumaan ja 
filosofoimaan.

Keskustelu Kirsti Huuhkan kahvipöydässä
lentää nopeasti aiheesta toiseen: nuken raken-
teista lapsikatsojan kokemuksiin ja elämänkat-
somuksellisista asioista parisuhdeongelmiin.
Kirsti Huuhka ei lepää laakereillaan, vaikka ensi 
vuonna tulee täyteen 90 ikävuotta.
Kirsti Huuhkan nukkeja on ollut suomalaisilla
nukketeatterinäyttämöillä 1970-luvulta lähtien.
Tunnetuimmat lienevät Teatteri Peukalopotin
ja Vaasan teatterin yhteistuotannossa olleet 
Piaf-nuket. Esitys palkittiin aikanaan vuoden Va-
lopilkuksi. Nuket viettävät eläkepäiviään Teatte-
rimuseossa, ja ovat mukana kiertuenäyttelyssä 
Näkymätön käsi.
Kirsti Huuhka kehittelee edelleen uusia meka-
nismeja, hoksaa ympäristöstään käyttökelpoista
materiaalia ja seuraa maailman menoa paimi-

olaisesta kerrostaloasunnostaan käsin.
Tekemisen halu on vielä vahva, mutta samalla
on kasvanut halu jättää omia niksejään myös
uusille nukketeatteripolville.

Huuhka puhuu paljon karismasta. Milloin nuk-
ke on karismaattinen?
- Kyllä se siirtyy näyttelijästä nukkeen. Toisaalta 
se vaatii semmoisen tekniikan, että nukke antaa 
mahdollisuuden toimia, Kirsti Huuhka sanoo.
- Vaikka olisi kuinka virtuoosi taiteilija, mutta
jos ei pane omaansa siihen mukaan, niin esitys 
jättää jotenkin kylmäksi. Sama se on nukessa, 
se tulee ihan samalla lailla eläväksi.

Yksinkertainen on kaunista

Huuhka on aina ollut yksinkertaisten, kestävien
ja monella tapaa toimivien nukkien tekijä ja 
ystävä. Monimutkaisten tekniikoiden nuket
saattavat viedä esittäjän energian pelkästään
tekniikasta selviämiseen.
- Nukke ei ole mikään tekninen lelu.
Huuhkaa viehättävät nuket, joissa pienellä liik-
keellä saa aikaiseksi pieniä ihmeitä. Kun esimer-
kiksi tönäisyllä saa kaulan liikahtamaan.
Tai pienellä painonsiirrolla hahmo kävelee kuin 

itsestään. Esimerkiksi Piaf-hahmoilla on pak-
susta sähköjohtokaapelista tehdyt kädet, jotka 
ylös nostamisen jälkeen laskeutuvat alas omaan 
tahtiinsa.
Materiaalit antavat ideoita. Kirsti Huuhka
bongailee käyttökelpoista tavaraa kaikkialla.
Letkut, toppatakin hihat, sukkien resorit,
sateenvarjojen nivelet, pakkausmateriaalit.
Kaikki ne ovat aarteita nukenrakentajalle.
- Eivätkä maksa mitään, Kirsti Huuhka usein
muistuttaa.

Anna asioiden tapahtua

Nukenrakentamisen rinnalla Kirsti Huuhka 
puhuu paljon myös itse nukketeatterin esittämi-
sestä. Kurssilla Puolassa aikanaan opittu ajatus
on ollut johtolankana Huuhkan ohjaamissa
esityksissäkin.
- Älä kerro asioita, anna niiden tapahtua. Se
helposti unohdetaan nukketeatterissa.
Ajatusten visualisoiminen on Huuhkan mielestä
nukketeatterissa paljon kiinnostavampaa kuin 
niiden sanallinen vyörytys.
- Kun ritari on parvekkeen alla kailottamassa
rakkauttaan, niin eikö hän voisi vain ottaa esille 
miekkansa, jossa on sydän.
Nukketeatteriesitys on kokonaisuus, jossa pitää
olla ehjä tyyli, ideaa ja karismaa.
- Paljon näkee esityksiä, jotka ovat kyllä ihan
hauskoja, mutta niistä puuttuu idea.
Nukenrakentaja antaa nukelle visuaalisen il-
meen, näyttelijä herättää nuken tunteet eloon.
- Sitä olen koettanut omissa nukeissani tuoda
esiin, että persoona on eri asia kuin tunnetila.
Vasta näyttelijä antaa nukelle tunnetilat.
Jos esimerkiksi luodaan hahmo, jolla on tietty
luonteenpiirre, se pitäisi tuoda esityksissä
konkreettisin esimerkein vähintään kolme
kertaa esiin. Olkoonpa kyse pihistä pankkiirista
tai hyväntahtoisesta keijusta.

Vastuu lapsiyleisön edessä

Lapset ovat Kirsti Huuhkalle rakkaita. Hän pu-
huu nukketeatterin tekijän vastuusta etenkin
silloin, kun yleisö on polvenkorkuista: Mitä
esitetään, millä asenteella ja millä lailla. Monel-

le nukketeatteriesitys on elämän ensim-
mäinen teatteriesitys.
- Esiintyjillä on valta herättää tunteita, 
positiivisia ja negatiivisia. Etenkin negatii-
viset tunteet pitää osata synnyttää hyvin 
perustellusti. 
Huuhka pitää tärkeänä, että lasten esityk-
sissä tarjotaan pienille katsojille onnistu-
misen kokemuksia.
- Esityksessä voi olla vaikka joku pieni 
hahmo, joka on vähän alakynnessä, mut-
ta sitten yhtäkkiä se osaakin vaikka jotain 
eläinten kieltä ja onnistuu nousemaan.
Monesti vähätellään sitä, että lapsi ei mieti 
sen pitempään kokemuksiaan. Kirsti Huuh-
ka on sitä mieltä, että teatteriesitykset 
saattavat olla lapsen mielessä monta viik-
koa. ”Mitäs tykkäsit”- kysymys heti teatte-
rin oven ulkopuolella on liian aikainen.
- Arki on se, mikä jää lasten mieleen. 
Siellä voi olla joku asia, mikä painaa ja voi 
vääristyä. Mutta voimaa ja elämänintoa 
lapsissa on.
- Lapset ovat hyvin empaattisia luonnos-
taan. Jos esityksessä on joku vähän eri-
lainen hahmo, erivärinen, pyörätuolissa 
istuva tai muuta, niin kyllä lapset keksivät                                   
miten häntä voisi auttaa.
- Toisaalta esiintyjän täytyy olla tarkka, 
miten paljon antaa lasten kommentoin-
nille osuutta esitystilanteessa. Joissakin tilan-
teissa on parempi olla nokkela johdattelija kuin 
suoraan kysyjä.
Kirsti Huuhka kokee olevansa edelleen tutkijana 
ja oppijana loputtomalla tiellä.
- Totuus on kuin valtava prisma. Näemme

kerrallaan vain yhden syrjän, mutta jokaisella
syrjällä on jotain kerrottavaa.
- No, tämä meni nyt tämmöiseksi filosfiseksi
pohdiskeluksi, Huuhka naurahtaa.

Teksti ja kuvat: Timo Väntsi



Ero on vain elämäntavassa. Vilkkaasti puhuva 
Kirsti on eläväinen kaiken aikaa, Elli tyytyy nö-
köttämään paikallaan. Elli kun on Kirstin luoma 
hahmo, marionettinukke Oivan aina uskollinen 
puoliso.

Nyt Elli on ottanut paikkansa Paimion Askalan-
kosken leiritalon tuvan ovenpielestä. Siinä se on 
luvannut istua Oivansa rinnalla elokuun alkuun 
saakka. Tilan Elli jakaa Kirsti Huuhkan muiden 
nukkien kanssa. On lastenkodista eläkkeellä ole-
va rautaiset hermot omaava Varmatyyni, kirjas-
tosta omille teilleen pujahtaneet Lukutoukka, 
Tietopöllö ja Aapiskukko, on pasmansa pahasti 
sotkenut ja virkavapaalle laskettu marionetti-
pappi, on kymmenet muut hahmot.

- Pipotatit eivät ole myrkyllisiä, mutta raskaasti 
sulavia ja niissä on erikoinen lampaan villan 
maku. Ja onpa tuolla piilossa yksi baskerirous-
kukin, Huuhka kurkkii satupuun varjoon.
Nukkeihin löytyy aina materiaaliaKirsti Huuhka 
on kuin unelmien näytteilleasettaja Askalankos-
ken leiritalolla. Suomalaisten nukentekijöiden 
edelläkävijä on myös kierrätysaatteen vahva 
kannattaja. Käytetyistä muovikasseista syntyy 
haamu, jätepahvista sammakko, vanhoista suk-

kahousuista intiaanille kasvot.
- Nykyisin päiväkodeissa annetaan lapsille käyt-
töön hienoa paperia ja varoitetaan silppuamas-
ta sitä liikaa. Kun toisi paikalle ison kasan 
jätemateriaalia, pelkästään sen paljous innos-
taisi, Huuhka sanoo. Ja innostuu heti perään 
esittelemään satupuuta. Runko syntyy helposti 
paperista ja liisteristä, ja oksiin voi kiinnittää 
pyykkipojalla vuodenajan mukaan vaihtuvat 
tarinat.

Huuhka on tarkka materiaaleista myös toisessa 
suhteessa. Prinsessan kruunu syntyy mieluum-
min kahvipussin sisuksista kuin metallilevystä, 
jonka terävät kulmat repisivät lasten sormiin 
haavoja.
Idea annetaan, ruumis tehdäänAmmattimai-
sena nukentekijänä Huuhkalla on takanaan 34 
vuotta, ja yhä syntyy uusia hahmoja. Ei kuiten-
kaan väkisin synnyttämällä, vaan kuten Huuhka 

Roskapussihaamu lentää vesiputkenpätkällä
itse sanoo “idea annetaan minulle lahjaksi”. 
Ideasta jalostuu paimiolaisen käsissä nukke, 
joka voi syttyä elämään teatterissa, televisiossa 
tai vaikka vain omaksi iloksi.

- Esimerkiksi intiaanipäällikköä en päättänyt 
tehdä. Se vain syntyi. Ja se on minulle vihainen, 
kun palautin sen eloon, kärsimykseen, Huuhka 
sanoo ja esittelee nurkkaan nostettua, jo maa-
tumassa olevaa entistä suurta päällikköä.

Askalankosken tuvassa hahmot hurmaavat 
olemuksellaan, mutta todelliseen vauhtiin ne 
pääsevät vasta, kun Kirsti Huuhka ottaa ne 
käteensä. Julman näköinen intiaani muuttuu 
kumartaessaan tuskaiseksi, Hiirirouva niiata 
niksauttaa ja Rekku-koira heiluttaa häntää ja 
nuolee ohikulkijoiden jalkoja.

- Lohikäärme Batanian sanoi itse, että haluaa 
esitellä paremman puolensa. Minä sanoin, että 
käyhän se, kunhan kasvot näkyvät, Huuhka 
sanoo ja viittaa peppuaan esittelevään vihreään 
tarujen olentoon. Sanat paljastavat, että Huuh-
kalle nuket ovat persoonia, jotka paljastavat 
oman tahtonsa. Jos vain ihminen malttaa sen 
kuunnella.

Hänelle tärkeää on nuken ulkomuoto. Hieman 
tuhahdellen hän toteaa, ettei lapselle kelpaa, 
jos kalisuttelee kahta kiveä toisiaan vastaan ja 
kertoo prinsessojen tappelevan. Taiteellisuu-
desta eivät lapset välitä, he etsivät elämystä.
Nukke on aina lapsen puolellaSuomessa nuket 
ovat aliarvostetussa asemassa. Lasten leikeissä 
ja teatterissa niitä vilahtaa, mutta “vakavissa 

asioissa” ei niillä ole sijaa. Askalankosken näyt-
telyn järjestäneen Paimion seudun ympäris-
töyhdistyksen Viri Teppo-Pärnä intoutuu kuiten-
kin miettimään, miten mahtaisi kulttuurivarojen 
jako onnistua, jos kohteet esiteltäisiinkin nuken 
avulla. Tai jos lääkäri käyttäisi nukkea avustaja-
naan, kun on rokotusten aika.
- Nukke on aina lapsen puolella, Huuhka muis-
tuttaa.
Eikä nukke ole mikään uusi keksintö. Huuhka 
muistuttaa, että Egyptin faaraoiden haudoista 
on löydetty marionettinukkeja.
- Nuket ovat aina saaneet sanoa sen, mitä muut 
eivät ole. Tshekeissä tämä oivallettiin kauan sit-
ten. Ja jos ei saanut, nukke muutti maanpakoon 
ja sanoi sieltä, Huuhka sanoo.

 TS 4.7.2004 Erja Hyytiäinen, Ari-Matti Ruuska 

Konstaapeli Oiva antoi Elli-vaimolleen 
10-vuotishääpäivänä sheriffin tähden, 
Kirsti Huuhka sai hopeahääpäivänään 
akkukäyttöisen ruuvimeisselin. 
Molemmat olivat onnellisia. Miehet 
selvästi tunsivat puolisonsa.



Tarina tytön ja poron 
erityislaatuisesta 
ystävyydestä
Kirsti Huuhkan aloittamat poronuket ovat pääs-
seet pienen muokkauksen jälkeen näyttämölle. 
Huuhka rakensi nuket alunperin ilman varsi-
naista tietoa siitä, mihin käyttöön. Nyt porot 
ovat mukana Teija Muurisen ja Anne Lihavainen 
esityksessä Muotkatunturin kesukka. Esitys on 
osa Nukketeatteri Poijun tarjontaa.

Näytelmä on Lapin tuntureille sijoittuva, päivä-
koti-ikäisille tarkoitettu nukke- ja varjoteatterisa-
tu. Kesukka on saamen kieltä ja tarkoittaa kesyä 
poroa. Tämä sanaton nukketeatteriesitys kertoo 
tarinan tähdenlennon yönä syntyneiden tytön ja 
poron erityislaatuisesta ystävyydestä. Tämä on 
tarina ystävyydestä, luottamuksesta ja rohkeu-
desta.
Näyttelijöinä ovat Anne Lihavainen ja Teija Muu-
rinen Työryhmään ovat kuuluneet Bojan Baríc, 
Anne Lihavainen, Teija Muurinen, Veijo Lindell ja 
Kirsti Huuhka, musiikki: Salla-Marja Hätinen. 

Nukketeatteri 1/2010

Kirsti Huuhka oli legendaarinen 
nukenrakentaja, jonka hurmaavat 
nuket esiintyivät niin televisiossa 
kuin näyttämölläkin usealla vuo-
sikymmenellä. Kirsti Huuhka oli 
myös taitava opettaja ja koulut-
taja, joka kiersi ympäri Suomea 
opastamassa sekä harrastajia 
että ammattilaisia nukketeatterin 
saloihin. Taiteilija on työskennel-
lyt myös Vaasan Kaupunginteat-
terissa 80-luvulla.


