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Teatterisyksy

Kolmen vanhatkin innostuvat satavuotiaasta
Anja Salminen

Lippukilpailussa tuli monenlaisia ehdotuksia, mutta Juha Laukkasen 
lapsiyleisö erotti helposti siniristilipun Suomen viralliseksi lipuksi.

”Kuinkas vanha Suomen itsenäi-
syys on?”

Näin aloittaa Nukketeatteri 
Sytkyjen Juha Laukkanen Suo-
men juhlavuoden esityksensä, 
joka on suunnattu perheen pie-
nimmille.

Lapsikatsomosta oikein huo-
kuu, että onpa helppo kysymys. 
Vastaus tulee yhdestä suusta: 
sata vuotta!

Istutaan Helsingin kaupun-
ginpuutarhan talvipuutarhassa 
kukoistavien eksoottisten kas-
vien siimeksessä. Lapsia on tul-
lut esitykseen kolmisenkym-
mentä vanhempiensa tai isovan-
hempiensa saattelemina.

Seuraavaksi Laukkanen kyse-
lee, kuka tuli Suomen johtajaksi 
itsenäisyyden koittaessa. To-
pakka vastaus tulee asiantunte-
vasti: presidentti! (Laukkanen 
kertoo myöhemmin, että Juma-
laa ja Jeesustakin on ehdotettu).

Rahayksikkö markkakin tie-
detään. Ja kun järjestettiin kil-
pailu, millainen lippu Suomella 
tulisi olla, ja esiintyjä näyttää 

erilaisia lippumalleja, joita kil-
pailuun tuli, niin ilman muuta 
tuttu siniristilippumme valitaan 
vastaukseksi.

Täytyy vain ihastella, kuinka 
tietäväinen lapsikatsomo jäl-
leen kerran on ja kuinka roh-
keasti pikkukatsojat osallistuvat 
esitykseen.

Laukkanen tekee lopuksi vielä 
lyhyen katsauksen suomalaisen 
yhteiskunnan muuttumisesta 
maalaistalousvaltaisesta kyläyh-
teisöstä kaupunkien kerrostalo-
yhteisöksi. Sodastakin ja sen tu-
hoisuudesta ihmisille ja raken-
nuksille esityksessä puhutaan.

– No niin, tässä tuli Suomen 
historia viidessätoista minuu-
tissa, naurattaa Laukkanen vielä 
lopuksi aikuiskatsojia.

Esitykset herättävät 
keskustelua kodeissa
Juha Laukkasen Sytkyt Nukke-
teatterilla on pitkät perinteet 
kertoa pienimmille lapsille Suo-
men historiaa ja merkkihenkilöi-
den vaiheita. Esitykset ovat noin 

15–30 minuutin mittaisia, eikä nii-
den Laukkasen mielestä niiden 
tarvitse 3–5-vuotiaille pitempiä 
ollakaan, muuten katsojat saat-
tavat alkaa olla levottomia.

– Tämä esitys on tarkoitettu 
alustukseksi, jotta näistä asiosta 
voidaan keskustella kotona. Esi-
merkiksi puhuminen sodasta 
voi olla vanhemmille vaikeaa. 
Eräs vaari oli saanut kyyneleet 
silmiinsä sotaa muistellessa. 
Hän kiitteli ja sanoi, että nyt voi 
helpommin jutella lapsenlapsen 
kanssa vaikeista muistoista, ker-
too Laukkanen.

Esityksistä on jäänyt myös 
hauskoja muistoja.

– Kerran eräs maalaisisäntä 
tuli kiittelemään, että tämähän 
oli opetusohjelma. Hän ker-
toi olleensa ensi kertaa nukke-
teatterissa. Lopuksi hän työnsi 
kiitokseksi käteeni kymmenen 
euroa! Ensi kertaa sain tippiä, 
nauraa Laukkanen.

Suomi 100 – lapsen silmin 
-esitys on osa virallista Suomi 
100 -juhlaohjelmistoa. Sytkyjen 

esitys on Helsingin lisäksi jo 
vieraillut eri puolilla Suomea. 
Syksy jatkuu yhä kiireisenä. Ti-
lausesityksiä on edessä muun 
muassa Porin kirjastoissa, Sii-

linjärven ala-asteilla ja Lapissa 
kahden viikon kiertue. Ruotsi 
on myös matkaohjelmassa.
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