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Nukketeatteri Sampossa näkyvät vuodenajat ja 
vuodenkierto: luonnonilmiöt ja eläinten maa-
ilma ovat vahvasti esillä. Monet sadut, joista 
Sampon esitysten aiheet kumpuavat, kertovat 
eläimistä ja niiden kautta ihmisistä – lapsista 
ja aikuisista. Ystävyyden merkitys, anteeksian-
taminen ja toisten huomioon ottaminen ovat 
toistuvia teemoja Sampon ohjelmistossa. 

Keväällä pääsiäisen aika luo juhlan tuntua 
pitkän talven jälkeen. Sampon pääsiäisesitys 
MIAU! kertoo pääsiäisen perinteistä.

Luontoteemaan nivoutuu keväällä Sampossa 
nähtävä uusi esitys Roska-aarre – sen aiheena 
ovat luonnonsuojelu ja kestävät ratkaisut tule-
vaisuuteen. Yhden roska voi olla toisen aarre. 
Esitys toteutetaan yhteistyössä Tieteellisten 
seurain valtuuskunnan kanssa ja sen ensiesitys 
on Tieteen päivillä tammikuussa 2019.

Aikuisten Sampo -sarjassa on keväällä luvassa 
Vaurioteatterin vierailuesitys Home sweet 
home, joka kertoo klovnerian ja huumorin 
keinoin sisäilmaongelmista. 

Tule mukaan nauttimaan mielikuvituksen, 
huumorin ja musiikin voimasta. Ehkä löydät on-
nen pilkahduksen, ystävyyden aarteen, iloisen 
valonsäteen arjen keskellä. 

Luonnon ihme
ita teatterissa lasten ehdoilla

Nukketeatteri Sampon kodikas teatterimiljöö 
keskellä kaupunkia kutsuu kaikenikäisiä viih-
tymään esityksiin, työpajoihin, teemapäiville ja 
Sampon Satumaiseen kahvilaan. 

Suurimmassa osassa esityksiämme ei ole 
ikäsuositusta: tämä on tietoinen valinta ja kat-
somoon voi tulla jo alle vuoden ikäisen lapsen 
kanssa. Kaikissa esityksissä on elävä musiikki, 
joka vie tarinaa eteenpäin ja auttaa useimpia 
lapsia keskittymään. Lapset ovat yksilöitä ja 
haluamme kohdata heidät sellaisina: Sampossa 
saa olla lapsi lapsen lailla. Jos olet epävarma, 
sopiiko esitys sinun lapsellesi, voit aina kysyä 
meiltä sen sisällöstä tarkemmin. 

Järjestämme myös kansainvälistä SAMPO  
nukketeatterifestivaalia, joka on tulossa kol-
matta kertaa elo-syyskuun vaihteessa 2019. 

Erottajankatu 7 (sisäpiha) 00130 Helsinki
puh. 020 735 2235
www.nukketeatterisampo.fi 
toimisto@nukketeatterisampo.fi 

Mistä löydän teatterin?

Sisäänkäynti Nukketeatteri Sampoon on sisäpi-
halta osoitteessa Erottajankatu 7.

Lastenvaunut pyydämme jättämään suojaiselle 
sisäpihalle. Esitysten ulkopuolella kahvilaan voi 
tulla myös vaunujen kanssa.

Hissi löytyy osoitteesta Erottajankatu 7A. Soita 
Nukketeatteri Sampon summeria. Valitet-
tavasti sisäänkäynti ei ole täysin esteetön. 
Pyydä meiltä apua, jos sisään pääseminen on 
hankalaa! 

Miten pääsen teatteriin?

Raitiovaunu 10 pysähtyy aivan teatterin edes-
sä, lähellä pysähtyvät myös 3 ja 6. 

Metrolla tultaessa suosittelemme tällä het-
kellä Kaisaniemen metroasemaa (n. 900 m.), 
josta reitti on helpompi kuin Rautatientorin 
asemalta, johtuen Erottajalla olevasta isosta 
remontista.

Teatterin lähistöllä on niukasti parkkipaikko-
ja, mutta vieressä on Q-park Erottaja, jonka 
pysäköinnistä Sampon asiakkaat saavat 20% 
alennuksen (kysy alennuskorttia teatterin 
lipunmyynnistä).

Nukketeatteri Sampolla on puoti ja toimisto 
myös Kruununhaassa osoitteessa Ritarikatu 9, 
00170 Helsinki.

Liput ja aukioloajat

Liput kaikkiin Sampon lastenesityksiin maksa-
vat 12€/hlö. Hinta on sama aikuisille ja lapsille. 
Alle 1-vuotiaat pääsevät teatteriin maksutta. 

Arkiaamuisin ohjatut lapsiryhmät 9€/lapsi, 
ohjaajat 1€. Helsingin kaupungin työntekijät 
ryhmiä ohjatessa maksutta. Ryhmäliput vara-
taan puhelimitse tai sähköpostitse. 

Liput Aikuisten Sampo -esityksiin 15€. 
Mahdollinen ikäsuositus mainitaan esityksen 
yhteydessä. 

Lipunmyynti teatterilla, Erottajankatu 7 on 
avoinna arkisin kello 10–17 ja viikonloppuisin 
tuntia ennen esitystä. Lippuja voi varata  
puhelimitse 020 735 2235 tai sähköpostitse  
toimisto@nukketeatterisampo.fi. Sampon Satu- 
mainen kahvila on avoinna samoina aikoina. 

Lippuja voi ostaa myös verkosta: nukketeat-
terisampo.fi/ohjelmisto. Verkkopuodin liput 
toimitetaan sähköpostiin, kun tilaus on käsi-
telty. Lippuja ei tarvitse tulostaa, ja ne löytyvät 
tarvittaessa myös nimellä. Verkkoliput on myös 
mahdollista siirtää myöhemmin olevaan esityk-
seen, kun ottaa yhteyttä ennen alkuperäistä 
esitysaikaa. Ostettuja lippuja ei hyvitetä.
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www.facebook.com/samponukketeatteri

@nukketeatterisampo



Kuvat: Uupi Tirronen

Teemapaivat

Musiikkimaanantai 

Nukketeatterimuskari 

Kaksi ryhmää: klo 10 & 11, kesto 30 min. 

Nukketeatterimuskaria vetää varhaisiän musiik-
kikasvattaja Sanna Ilkka. Muskarissa lauletaan ja 
soitetaan eri soittimilla, leikitään laululeikkejä ja 
opitaan lauluja sekä tutustutaan musiikin kautta 
myös nukketeatterin maailmaan. Muskarissa ollaan 
vanhempien kanssa.  
Kevätkausi alkaa 4.2.2019. Kevätjuhlia vietetään 
6.5.2019. Muskaria ei järjestetä 18.2. eikä 22.4. 

Varmista paikkasi ilmoittautumalla 31.1. mennessä 
ennakkoon koko kaudeksi (80€, 12 kertaa). Kerta-
maksulla (8€) voi tulla ilman ennakkoilmoittautumista. 
Ilmoittautumiset toimisto@nukketeatterisampo.fi, 
p. 020 735 2235. 

Tarinatiistai

Tarinatiistaissa kerrotaan ja piirretään satuja ja 
tarinoita ympäri maailmaa. Joukossa saattaa olla 
joku tuttukin satu!

Kirjakeskiviikko 

Keskiviikkoisin aulagallerian valtaavat kirjat! 
Galleriassa toimii kirjanvaihtopiste koko päivän – 
tuo oma kirjasi vaihtoon, vie kotiin uusi tuttavuus! 
Kutsumme silloin tällöin myös kirjailijavieraita. 

Teatteritorstai 

Teatteritorstaina on nukketeatterityöpajoja, 
taiteilijatapaamisia tai muita teatteriin liittyviä 
kohtaamisia. Tervetuloa tutustumaan nukketeatte-
rin maailmaan ja tekemään oma pöytäteatterinukke!  

Peliperjantai 

Peliperjantai järjestetään joka kuun ensimmäisenä 
perjantaina. Silloin voi Sampoon tulla vapaasti 
viettämään aikaa ja pelaamaan lautapelejä. Kahvilan 
pöydät toimivat pelilautoina. Ota kaveri mukaan! 

Tarkemmat tapahtumatiedot teatterin  
nettisivuilta ja Facebookista.

Musiikkimaanantai, Tarinatiistai,  
Kirjakeskiviikko, Teatteritorstai ja Peliperjantai
Sampon galleria kutsuu koko perheen viihtymään vaihtuvien teemojen pariin 
Nukketeatteri Sampon aulagalleriaan!

Ikärajattomiin teemapäiviin voi osallistua ilman ennakkoilmoittautumista. 
Nukketeatterimuskariin voi ilmoittautua edullisemmin koko kaudeksi.

Biljetter/tickets 12€. Grupper/groups 9€/person, lärare/teachers 1€. 

Reservationer/reservations: tel 020 735 2235, toimisto@nukketeatterisampo.fi, www.nukketeatterisampo.fi. www.facebook.com/samponukketeatteri

DOCKTEATER SAMPO 
är grundad år 1977 och bjudar på dockteater med roliga 
och rörande berättelsen och levande musik. Dockteater 
Sampo ligger på Skillnadsgatan 7 i centern av Helsingfors, 
där det finns en dockteatercenter med teater, 
dockutställning och Sampos Sagocafé, som är öppet varje 
vardag. Kom och njuta av miljön, som inspirerar båda 
barn och vuxna! 

Kolla våra ordlösa pjäser – alla föreställningstider finns 
på kalendern i mitten av broschyren! 

FLYGA FLYGA NYCKELPIGA –  
Lennä lennä leppäkerttu 
Den lilla nyckelpigan söker en plats för sig i världen. Den 
träffar många nya vänner. Nyckelpigan vill lära sig flyga – 
men det är så hårt! Denna ordlösa föreställningen öppnar 
sig för publiken som en bildbok för barnen – med nya 
väsen på varje sida. Den dyker djupt in i insektvärlden 
och för de minsta åskådarna in i teaterns underbara värld 
med mångsidiga musik. För alla åldern. 

LEONARDOS FLYGANDE APOR – 
Leonardon lentävät apinat 
En ordlös dockteaterpjäs om önskan att lära sig flyga. 
Inspirerad av Leonardo da Vincis uppfinningarna, 
föreställningen uppskattar varieteemarionetttraditionen 
och påminner visuellt om steampunk. För över 3 år gamla.

PUPPET THEATRE SAMPO  
was established in 1977 and offers entertaining and 
touching puppet theatre with live music. The theatre 
is located in Erottajankatu 7 in the center of Helsinki, 
where you will find a Puppet Theatre Centre with 
theatre, puppet exhibition and Sampo’s Fairytale Café, 
which is open every weekday. Come and enjoy the 
friendly atmosphere, that inspires both children and 
adults. 

Check out our nonverbal plays – dates you can find in 
the calendar in the middle of the brochure! 

FLY FLY LADYBUG –  
Lennä lennä leppäkerttu 
A little ladybug is searching for its place in the big wide 
world. On its journey it makes lots of new friends. The 
ladybug wants to learn to fly, but it is so difficult! Fly 
fly ladybug opens to the audience like a picture book – 
with a new creature living in the grass on every page. 
It dives deep into the world of insects. This nonverbal 
performance is accompanied with versatile live music, 
and it is ideal for the little ones as a first theatre 
experience. For all ages. 

LEONARDOS FLYING MONKEYS – 
Leonardon lentävät apinat 
A wordless puppet performance about wanting to learn 
to fly – and things that are not always what they seem. 
Inspired by the innovations of Leonardo da Vinci, this 
performance follows on the footsteps of the variety 
marionette tradition, with a visual resemblance of 
steampunk. For everyone over 3yr old. 

.. ..
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Ohjelmisto

Suloinen ja hellyttävä satu pienen Lurpukan 
puuhista ja seikkailuista. Näytelmän yllätyk-
selliset käänteet ja hienovarainen huumori 
riemastuttavat kaiken ikäistä yleisöä. Sopii 
perheen pienimmille! Kesto 30 min.

Musiikkisatu  
LURPUKKA JA SININEN TAKKI 
saatavana myös luettuna äänisatuna 
cd-levynä ja iTunesista.

Kansansadun käännös: Riitta Oittinen 
Sovitus, ohjaus, nuket: Maija Barić
Lavastus: Suvi Ylinen
Musiikki: Anna Barić ja Josef Švejk 
Esittää: Susan Aho ja Iivo Barić
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Esitykset ajalla 25.1.–26.1., katso keskiaukeaman kalenteri.



Olipa kerran valtakunta. Ja kuningas. Kuninkaalla 
kuningatar. Ja kuningattarella…
Koko perheelle suunnattu ruusuntuoksuinen  
nukketeatterinäytelmä pohjautuu iki-ihanaan  
klassikkosatuun. Kesto 45 min. 

Käsikirjoitus ja laulujen sanat: Anna Barić
Dramatisointi ja ohjaus: Iivo Barić
Nuket: Emma, Jenna ja Tape Komulainen
Esittää: Susan Aho, Iivo Barić, Antero Reinistö
Valo- ja äänisuunnittelu: Immanuel Pax 
Puvustus: Kristiina Jokinen
Lavastus: Iivo Barić
Lavasteiden rakennus: 
Matti Westerlund, Iivo Barić, Immanuel Pax
Musiikki: Iivo Barić
Musiikin sovitus: Susan Aho, Iivo Barić, Antero Reinistö
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Esitykset ajalla 29.1.–5.2.,  
katso keskiaukeaman kalenteri.



Aivan uudenlainen ja ihana kuvakirjakonsertti!
Sopii kaikkein pienimmille, vähän isommille ja vieläkin isommille 
laulujen ystäville. Sopii erinomaisesti lasten, vanhempien ja isovan-
hempien yhteiseksi kokemukseksi.

Esitykset ajalla 7.2.–9.2., katso keskiaukeaman kalenteri.

Sanoitukset ja sävellykset: Maija Barić 
Sovitus ja esitys: Maija Karhinen-Ilo
Kuvitus: Suvi Ylinen
Valo- ja videosuunnittelu: Immanuel Pax

Ensi-ilta!

Kettu kellohameessa  
- kuvakirjakonsertti

Hiiri

Hipihiljaa hiirulainen 
hissun kissun hipsuttelee,
hipsuttelee, hupsuttelee,
hii hii hiirulainen.

Hipihiljaa hiirulainen
pienin varpain vipsuttelee,
tepsuttelee, tipsuttelee, 
hii hii hiirulainen.

Susi

Susihukka kuutamolla
ulvoo yksin kalliolla:
U uu u uu!
Tule mulle kumppaniksi, kaveriksi, toveriksi
U uu u uu!
Täällä yksinäinen susi, 
odottelee, pusi pusi.

Susihukka harmaahäntä
ulvoo, ulvoo vähänläntä:
U uu u uu!
Tule mulle kumppaniksi, kaveriksi, toveriksi.
U uu u uu!
Täällä yksinäinen susi
odottelee, pusi pusi.

Harakka

Harakalla nauravalla
hännystakki yllä.
Ylvästelee keikistelee aamuhyppelyllä.
Harakankelloja, harakankelloja
kainalossaan kantaa,
harakankelloja, harakankelloja
poikasilleen antaa.

Jänis

Pipanoita, papanoita, jälkehensä jättää noita,
jänis piiloon puikkiessaan, luikkiessaan, loikkiessaan.
On niin kovin arka, 
tuo jänöjussi parka.
Pompoti pom pom, pompoti pom.
Pompoti pom pom, pompoti pom.

Kuvakirja ja CD-levy Kettu kellohameessa tuottavat 
tapahtuman jälkeen pitkäaikaista iloa kotona, 
päiväkodissa ja musiikkileikkikoulussa. (Saatavilla 
Sampon puodista)

Kettu

Kettu kellohameessansa kankahalla karkeloi,
Kettu kellohameessansa kankahalla karkeloi.
Kitara komppaa ja kannel helkkyen soi,
kitara komppaa ja kannel soi,
ja kaikkialla ketunleipä kukkii.

Kettuperhe Repolainen musisoi ja ilakoi,
Kettuperhe Repolainen musisoi ja ilakoi.
Kitara komppaa ja kannel helkkyen soi,
kitara komppaa ja kannel soi,
ja kaikkialla ketunleipä kukkii.

Kuvat: Suvi Ylinen



Tutussa sadussa on uusia yllätyksellisiä juonenkääntei-
tä. Kantavana teemana on erilaisuuden ymmärtäminen 
ja hyväksyminen sekä yhdessä toimimisen merkitys ja 
ilo. Saa laulaa mukana! Sopii kaikenikäisille. Kesto 30 
min.

Esittää: Antero Reinistö ja Anne Lihavainen
Ohjaus, nuket, lavastus: Maija Barić
Käsikirjoitus: trad. / Maija Barić

Esitykset 31.1. & 13.–16.2.,  
katso keskiaukeaman kalenteri.

Valokuvat: Uupi Tirronen
Kuva: Matti Westerlund

Kolme pientä porsasta
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Pieni leppäkerttu etsii paikkaansa maailmassa. Matkalla se kohtaa monia uusia 
ystäviä. Leppäkerttu tahtoo oppia lentämään, mutta se on kovin vaikeaa! Esitys on 
kuin kuvakirja, jonka jokaiselta aukeamalta löytyy uusi tuttavuus ruohikon maailmas-
ta. Sanaton, lämminhenkinen esitys, joka sukeltaa syvälle luontoon, sopii perheen 
pienimmille. Kesto 30 min.  

Esitykset 27.2.-2.3. & 8.5.-18.5., katso keskiaukeaman kalenteri.
2.3. esityksen jälkeen on työpaja, jossa pääsee tekemään oman ötökän!

Valokuvat: Nikke Puskala

Käsikirjoitus ja ohjaus: Iivo Barić
Musiikki: Iivo Barić ja Satu Lankinen
Visuaalinen suunnittelu: Matti Westerlund
Nuket ja lavasteet: Tape ja Emma Komulainen
Valosuunnittelu: Immanuel Pax
Puvustus: Kristiina Jokinen
Esittää: Sofia Airas ja Satu Lankinen

Lenna lenna  
leppakerttu

.. ..

..



Kuvat: Uupi Tirronen

Syvällä meren syvyyksissä uiskentelee valtame-
ren kaunein kala, säihkyväsuomuinen sateenkaa-
rikala. Muut ihailevat sen kauneutta, mutta turha-
maisuutensa vuoksi se jää ilman ystäviä. Toisten 
huomioon ottamisella saa kuitenkin aikaan suuria 
asioita. Merenalaiseen maailmaan sijoittuva esi-
tys perustuu Marcus Pfisterin Sateenkaarikala-
kirjoihin. Kaikenikäisille. Kesto 50 min.

Dramatisointi, ohjaus ja visuaalinen suunnittelu: Iivo Barić
Esittää: Elina Vehkaoja, Antero Reinistö ja Iivo Barić
Nuket: Emman verhoilu ja sisustus /  
Emma Komulainen, Tape Komulainen, Jenna Komulainen
Lavastus: Emma Komulainen, Tape Komulainen sekä 
työryhmä
Valo- ja äänisuunnittelu: Immanuel Pax
Puvustus: Kristiina Jokinen
Musiikki ja laulujen sanat: Susan Aho, Iivo Barić,  
Karoliina Kantelinen ja Antero Reinistö

Esityksen musiikki saatavana cd-levynä  
LAULUJA KRISTALLIRIUTALTA, sekä iTunesista.

Sateenkaarikala

Esitykset ajalla 6.3.–9.3.,  
katso keskiaukeaman kalenteri.



Valokuvat: Uupi Tirronen

Harakka huttua keittää, hännällänsä hämmentää... mitä on se 
huttu, jota keitetään? Kuka loikkii lammen poikki? Mitähän kis-
sat mouruavat ja kuka on ihan höpö? Perheen pienimmille sopiva 
nukketeatterikonsertti on täynnä monenlaista musiikkia, pieniä 
hauskoja tarinoita ja erityyppisiä nukkeja. Kesto 30 min.

Säv. Maija Barić, Bojan Barić, Matti Kontio, trad.
San. Kaija Pakkanen, Aale Tynni, Maija Barić, H. Ylilehto, Matti Kontio,  
Tomi Purovaara
Nuket: Maija Barić, Petr Matasek, Iivo Barić 
Esiintyjät: Susan Aho: laulu, haitari, perkussiot 
Lassi Logrén: laulu, mandoliini, avainviulu 
Antero Reinistö: laulu, kitara, huuliharppu 

Esitykset ajalla 13.3.–16.3., katso keskiaukeaman kalenteri.

HARAKKA  
HUTTUA KEITTÄÄ

Kuva: Matti Westerlund



Käsikirjoitus ja ohjaus: Bojan Barić
Alkuperäisidea: Iivo Barić
Visuaalinen suunnittelu: Matti Westerlund
Nukenrakennus: Tape, Emma ja  
Jenna Komulainen, Matti Westerlund, Josef Vitek 
Lavastus: työryhmä
Musiikki: Susan Aho, Iivo Barić, Eduardo Di Capua
Valo- ja äänisuunnittelu: Immanuel Pax  
Puvustus: Kristiina Jokinen
Esiintyjät: Susan Aho, Iivo Barić

Oletko koskaan haaveillut oppivasi lentämään?
Keksijänero Leonardo on suunnitellut monia mielenkiintoisia ja erikoisia kojeita, 
myös lentoaluksia. Keksijän työhuoneessa kaikki on mahdollista eivätkä asiat ole 
aina sitä miltä ne näyttävät… Leonardo da Vincin innoittama sanaton esitys on taian-
omainen ja ammentaa varieteemarionettiperinteestä. Kesto 45 min. Yli 3-vuotialle.

Kuvat: Uupi Tirronen

Esitykset ajalla 20.3.–23.3., 
katso keskiaukeaman kalenteri.



* Esityksen yhteydessä taiteilijatapaaminen

TAMMIKUU
Pe 25.1. Lurpukka ja sininen takki klo 10.00 Nukketeatteri Sampo *

La 26.1. Lurpukka ja sininen takki klo 12.00 Nukketeatteri Sampo

Ti 29.1. Prinsessa Ruusunen klo 10.15 Sellosali, Espoo

Ke 30.1. Prinsessa Ruusunen klo 10.00 Lumosali, Vantaa

To 31.1. Kolme pientä porsasta klo 10.00 Taidetalo Toteemi, Vantaa

HELMIKUU
Pe 1.2. Prinsessa Ruusunen klo 10.00 Nukketeatteri Sampo *

La 2.2. Prinsessa Ruusunen klo 12.00 Nukketeatteri Sampo

Ti 5.2. Prinsessa Ruusunen klo 10.00 Kulttuuritehdas Vernissa, Vantaa

To 7.2. Kettu kellohameessa–kuvakirjakonsertti 
(ensi-ilta)

klo 10.00 Nukketeatteri Sampo *

Pe 8.2. Kettu kellohameessa–kuvakirjakonsertti klo 10.00 Nukketeatteri Sampo

La 9.2. Kettu kellohameessa–kuvakirjakonsertti klo 12.00 Nukketeatteri Sampo

Ke 13.2. Kolme pientä porsasta klo 10.00 Kulttuurikeskus Stoa

To 14.2. Kolme pientä porsasta klo 10.00 Kulttuurikeskus Hyyppärä, Kerava

Pe 15.2. Kolme pientä porsasta klo 10.00 Nukketeatteri Sampo *

La 16.2. Kolme pientä porsasta klo 12.00 Nukketeatteri Sampo

Ke 27.2. Lennä lennä leppäkerttu klo 10.00 Nukketeatteri Sampo

To 28.2. Lennä lennä leppäkerttu klo 10.00 Nukketeatteri Sampo

MAALISKUU
Pe 1.3. Lennä lennä leppäkerttu klo 10.00 Nukketeatteri Sampo

La 2.3. Lennä lennä leppäkerttu klo 12.00 Nukketeatteri Sampo

Ke 6.3. Sateenkaarikala klo 10.00 Nukketeatteri Sampo

To 7.3. Sateenkaarikala klo 10.00 Nukketeatteri Sampo *

Pe 8.3. Sateenkaarikala klo 10.00 Nukketeatteri Sampo

La 9.3. Sateenkaarikala klo 12.00 Nukketeatteri Sampo

Su 10.3. Sampon Sunnuntait: Freija klo 15.00 Nukketeatteri Sampo

Ke 13.3. Harakka huttua keittää klo 10.00 Lasten kulttuurikeskus Aurora, 
Espoo

To 14.3. Harakka huttua keittää klo 10.00 Taidetalo Toteemi, Vantaa

Pe 15.3. Harakka huttua keittää klo 10.00 Nukketeatteri Sampo *

Pe 15.3. Harakka huttua keittää klo 18.00 Nukketeatteri Sampo

La 16.3. Harakka huttua keittää klo 12.00 Nukketeatteri Sampo

La 16.3. Aikuisten Sampo: HomeSweetHome klo 19.00 Nukketeatteri Sampo

Ke 20.3. Leonardon lentävät apinat klo 10.00 Nukketeatteri Sampo

To 21.3. Leonardon lentävät apinat klo 10.00 Nukketeatteri Sampo *

Pe 22.3. Leonardon lentävät apinat klo 10.00 Nukketeatteri Sampo

La 23.3. Leonardon lentävät apinat klo 12.00 Nukketeatteri Sampo

Ti 26.3. Laiva on lastattu klo 18.00 Nukketeatteri Sampo

Ke 27.3. Laiva on lastattu klo 10.00 Nukketeatteri Sampo

To 28.3. Laiva on lastattu klo 10.00 Nukketeatteri Sampo *

Pe 29.3. Laiva on lastattu klo 10.00 Nukketeatteri Sampo

La 30.3. Laiva on lastattu klo 12.00 Nukketeatteri Sampo

Kalenteri

HUHTIKUU
Ti 2.4. MIAU! pääsiäinen nukketeatterissa klo 10.15 Sellosali, Espoo

Ke 3.4. MIAU! pääsiäinen nukketeatterissa klo 10.00 Kulttuuritehdas Vernissa, Vantaa

To 4.4. MIAU! pääsiäinen nukketeatterissa klo 10.00 Kanneltalo

Pe 5.4. MIAU! pääsiäinen nukketeatterissa klo 10.00 Lumosali, Vantaa

Ti 9.4. MIAU! pääsiäinen nukketeatterissa klo 10.00 Malmitalo

Ke 10.4. MIAU! pääsiäinen nukketeatterissa klo 10.00 Kulttuurikeskus Stoa 

Pe 12.4. MIAU! pääsiäinen nukketeatterissa klo 10.00 Nukketeatteri Sampo

La 13.4. MIAU! pääsiäinen nukketeatterissa klo 12.00 Nukketeatteri Sampo

La 13.4. Huivimarionettipaja klo 13.15 Nukketeatteri Sampo

Ti 16.4. MIAU! pääsiäinen nukketeatterissa klo 10.00 Nukketeatteri Sampo

Ke 17.4. MIAU! pääsiäinen nukketeatterissa klo 10.00 Nukketeatteri Sampo

Ke 17.4. MIAU! pääsiäinen nukketeatterissa klo 18.00 Nukketeatteri Sampo

To 18.4. MIAU! pääsiäinen nukketeatterissa klo 10.00 Nukketeatteri Sampo *

La 20.4. MIAU! pääsiäinen nukketeatterissa klo 12.00 Nukketeatteri Sampo

La 20.4. MIAU! pääsiäinen nukketeatterissa klo 14.00 Nukketeatteri Sampo

To 25.4. Kultakutri ja kolme karhua klo 10.00 Nukketeatteri Sampo *

Pe 26.4. Kultakutri ja kolme karhua klo 10.00 Nukketeatteri Sampo

La 27.4. Kultakutri ja kolme karhua klo 12.00 Nukketeatteri Sampo

TOUKOKUU
Su 5.5. SamponSunnuntait: Päistikka klo 15.00 Nukketeatteri Sampo

Ke  8.5. Lennä lennä leppäkerttu klo 10.00 Malmitalo

Ke 8.5. Roska-aarre klo 10.00 Nukketeatteri Sampo

To 9.5. Roska-aarre klo 10.00 Nukketeatteri Sampo *

To 9.5. Lennä lennä leppäkerttu klo 10.00 Kulttuurikeskus Hyyppärä, Kerava

Pe 10.5. Roska-aarre klo 10.00 Nukketeatteri Sampo

Pe 10.5. Lennä lennä leppäkerttu klo 10.00 Karatalo, Espoo

La 11.5. Lennä lennä leppäkerttu klo 12.00 Nukketeatteri Sampo

Ke 15.5. Lennä lennä leppäkerttu klo 10.00 Nukketeatteri Sampo

To 16.5. Lennä lennä leppäkerttu klo 10.00 Nukketeatteri Sampo *

Pe 17.5. Lennä lennä leppäkerttu klo 10.00 Nukketeatteri Sampo

La 18.5. Lennä lennä leppäkerttu klo 12.00 Nukketeatteri Sampo

To 23.5. Kultakutri ja kolme karhua klo 10.00 Nukketeatteri Sampo

Pe 24.5. Kultakutri ja kolme karhua klo 10.00 Nukketeatteri Sampo

La 25.5. Kultakutri ja kolme karhua klo 12.00 Nukketeatteri Sampo

La 25.5. Pöytäteatteripaja klo 13.15 Nukketeatteri Sampo



Millä laiva lastataan? Makkaroilla, 
merirosvoilla, merenneidoilla... Mitäs 
otetaan matkalle mukaan? Hippunen 
taikaa, laatikollinen loruja ja satapäin 
soittimia, riemukkaita rytmejä ja sie-
lukkaita sävelmiä, ja teatterinukkeja 
läheltä ja kaukaa. Vauhdikas nukke-
teatterikonsertti sopii kaikenikäisille. 
Kesto 50 min.

Esitykset 26.–30.3., 
katso keskiaukeaman kalenteri.

Esityksen musiikki saatavana  
cd-levynä LAIVA ON LASTATTU ja 
iTunesista.

Käsikirjoitus, ohjaus ja visuaalinen 
suunnittelu: Iivo Barić
Esittää: Susan Aho, Iivo Barić,  
Antero Reinistö
Valo-, ääni- ja videosuunnittelu:  
Immanuel Pax
Nuket: Maija Barić, Mona-Rita Sanmark, 
Kevin Gorby, Iivo Barić
Puvustus: Kristiina Jokinen
Lavasteiden rakennus: Tape Komulainen, 
Emma Komulainen sekä työryhmä
Musiikin sovitus: Susan Aho,  
Iivo Barić, Antero Reinistö

Kuvat: Uupi Tirronen

Laiva on lastattu



Keväinen suosikki MIAU! esittelee pääsiäiseen liit-
tyviä kansanperinteitä ja uskomuksia vauhdikkaassa 
nukketeatterikavalkadissa. Esityksessä on mukana 
loruja, runoja ja lauluja, monipuolista nukketeatteri-
osaamista ja huumoria monenikäisille. Kesto 40 min.  

Käsikirjoitus, sovitus, nuket, lavastus, alkuperäinen ohjaus: 
Maija Barić
Uusintaohjaus: Iivo Barić
Musiikki: Maija Barić ja Bojan Barić
Musiikin sovitus: Esiintyvät muusikot
Nuket: Maija Barić, Petr Matasek, Iivo Barić 
Esiintyjät: Susan Aho, Iivo Barić, Lassi Logrén  
ja Antero Reinistö 

Esitykset ajalla 2.4.–20.4., 
katso keskiaukeaman kalenteri. 

Esityksen musiikki saatavana  
PIENI PÄÄSIÄISLEVY -cd:llä sekä 
iTunesista.

Valokuvat: Uupi Tirronen

K
uva: M

atti W
esterlund



Tuttu satu vuorovaikutteisena esityksenä rakennetaan yhdessä yleisön kanssa. Kolme 
karhua muuttaa uuteen taloon. Mökki on sisustettava viihtyisäksi ja siinä puuhassa saa 
yleisö auttaa karhuperhettä. Sydämellinen seikkailu sopii kaikenikäisille. Kesto 45 min.

Esittää: Antero Reinistö, Ilpo Mikkonen ja Susan Aho
Pohjautuu Martti Haavion satuun
Käsikirjoitus, ohjaus, nuket: Maija Barić
Lavastus: Suvi Ylinen
Musiikki: Bojan Barić, Maija Barić

Esitykset 25.–27.4. & 23.–25.5., katso keskiaukeaman kalenteri.

Kuvat: Uupi Tirronen

Kultakutri 
JA KOLME KARHUA



ROSKA-AARRE

Roska-aarre on lasten nukketeatterinäytelmä, jonka aiheena ovat luonnonsuojelu ja 
kestävän tulevaisuuden ratkaisut. Meeli onkii Tessu-koiran kanssa rannalla, kun tuuli tuo 
muovipussin. Mitä sille pitäisi tehdä? Mitä sanoo filosofi-eno, mitä äiti, joka tutkii jätteiden 
kierrätystä? Entä mitä vastaa mummi? 
Näytelmä kertoo tärkeästä aiheesta: jätteiden kierrättämisestä haaskaamisen sijaan. 
Yhden roska voi olla toiselle aarre. Näytelmässä kerrotaan positiivisista ja lohdullisista rat-
kaisuista jätemuovien ongelmaan. On hyvä tietää, että jokainen meistä voi tehdä maailmaa 
vähän paremmaksi paikaksi.
Roska-aarre on suunnattu lapsiperheille ja koululaisille. Sen on kirjoittanut kirjailija, FT 
Paula Havaste, joka työskentelee tiedekeskus Heurekassa. Ensiesitys Tieteen päivillä Hel-
singissä tammikuussa 2019.

Kuvat: Iivo Baric’

Käsikirjoitus: Paula Havaste
Ohjaus: Iivo Barić
Näyttämöllä: Anne Lihavainen,  
Elina Vehkaoja ja Antero Reinistö
Nuket ja lavasteet:  
Anastasia Schmidt
Musiikki: Antero Reinistö
Puvustus: Kristiina Jokinen
Yhteistuotanto Tieteellisten  
seurain valtuuskunnan kanssa.

Esitykset ajalla 8.5.–10.5., 
katso keskiaukeaman  
kalenteri. Tähän  
esitykseen liput 7€/hlö.



Vierailu

AIKUISTEN

klubi

Sampo Soikoon! -klubia on järjestetty 
keväästä 2016 lähtien, ja Sampon stagel-
la on nähty esiintyjiä laidasta laitaan: jaz-
zia, bluesia, folkia, rootsia, flamencoa, ja 
mielenkiintoisia, ennalta-arvaamattomia 
yhdistelmiä.  Kaikkia esiintyjiä yhdistää 
yksi asia: vahva musiikillinen osaaminen 
ja halu kertoa hyviä musiikillisia tarinoi-
ta, jotka vievät yleisön mukanaan. 

Perjantai-iltojen klubi on avoin 
erilaisille esiintyjille ja lavalla 
saattaakin olla lähes minkä tahan-
sa musiikkityylin edustaja. Sampo  
Soikoon!  tarjoaa  intiimejä  klubi-
iltoja,  poikkeuksellisessa  miljöössä,  
Helsingin  ytimessä.  

Klubi jatkaa samalla omaleimaisuu-
della. Stay tuned! Kevään klubien 
esitystiedot löytyvät kevään edetes-
sä verkkosivuiltamme ja Faceboo-
kista.  
www.nukketeatterisampo.fi.

Liput 15 €, Opiskelijat, eläkeläiset 12€.  
Ennakkoon www.nukketeatterisampo.fi
Varaukset ja tiedustelut p. 020 735 2235,  
toimisto@nukketeatterisampo.fi
Esitykset ovat Nukketeatteri Sampossa.

Su 5.5. klo 15:00 

Päistikka - Koko perheen teatterilli-
nen kevätkonsertti
Ainutlaatuisessa koko perheen kevätkonsertissa Päistikka 
avaa yleisölle maailman, joka vilisee tuttuja hahmoja ja tari-
noita yhtyeen mukaansatempaavista lauluista. Konsertissa 
matkustetaan siilin mukana maailmalla, tanssitaan robotti-
diskossa, kummastellaan sadepisaroita sekä kurkistetaan 
bakteerien maailmaan. Luvassa on yllättäviä tilanteita, toinen 
toistaan erikoisempia hahmoja sekä tietenkin monipuolista 
musiikkia! Kesto n. 45 minuuttia.

Päistikka on viisihenkinen lastenmusiikkiorkesteri, joka soit-
taa monipuolista musiikkia laidasta laitaan. Yhtyeen musiikki 
sopii kaiken ikäisille. Bändi julkaisi vuonna 2015 esikoisalbu-
minsa ja työstää parhaillaan toista studioalbumiaan.

Sampon sunnuntait –klubilla nähdään vierailevia artisteja 
lastenkulttuurin eri saroilta. Esitysten yhteydessä on mahdollisuus 
tutustua teatterin galleriaan ja nauttia kahvilan antimista.

SUNNUNTAIT

Su 10.3. klo 15.00  

Freija
Freija-yhtyeen konsertissa viihtyy koko perhe. Perinteiset 
kansanlaulut ja uudet sävelet sekoittuvat mukaansatempaa-
vaksi kokonaisuudeksi Freijan svengaavassa otteessa. Yleisö 
pääsee osallistumaan lauluun ja leikkiin. Freija tunnetaan 
juuritietoisesta musiikistaan, jota se tekee sekä aikuis- että 
lapsiyleisölle. Kiekkumaralla – kansanlauluja lapsille -cd ja 
-kirja on saavuttanut klassikkoaseman sukupolvia yhdistä-
vänä laulukokoelmana. Freija on nähty myös Pikku Kakkosen 
Musiikkiestradilla. 

Maija Karhinen-Ilo: laulu, haitarit, nokkahuilut, kantele  
Arto Anttila: basso, sopraanosaksofoni, laulu  
Matti Laitinen: kielisoittimet, laulu  
Lassi Logrén: viulu, avainviulu, jouhikko, laulu 

Liput Sampon Sunnuntait  
-esityksiin 12€.  Ennakkoon  
www.nukketeatterisampo.fi, 
varaukset p. 020 735 2235 tai 
toimisto@nukketeatterisampo.fi

Kuva: Ville Paul Paasimaa

VAURIOTEATTERI: 
HOME SWEET HOME
La 16.3.2018 klo 19.00

Nukketeatterin ja klovnerian sekä perinteisen näyttelijäntyön 
keinoja yhdistävä aikuisten satu sisäilmaongelmista. Kun 
kosteusvaurioiseen asuntoon vuotaa asbestipölyä, ihminen ja 
hänen uskollinen kumppaninsa homekoira joutuvat taisteluun 
monirihmaista valtarakennelmaa vastaan, jossa kukaan ei ole 
vastuussa mistään. Arki täyttyy hengästyttävästä virastojar-
gonista ja asbestisiivoojista. Näkymätön uhka hiipii kotiin, kun 
homevaurioinen lastensairaala evakuoidaan kellariin, joka on 
käyttökiellossa vesivahingon vuoksi. Huono sisäilma on yksi 
merkittävimmistä terveysongelmien aiheuttajista. Home sweet 
home käsittelee luottamusta yhteiskuntaan sekä illuusion-
omaista turvallisuudentunnettamme. Kertojina toimivat klov-
nihahmot Jyrki (Kasvatustieteiden MA) ja Omppu (Yhteiskun-
tatieteiden TRI). Esityksen päähenkilöt Koira ja Ihminen ovat 
punk-henkisiä muppet-tyyppisiä käsinukkeja. 

Työryhmä: Jonnakaisa Risto ja Henna Sormunen
Näyttämöllä: Jonnakaisa Risto ja Henna Sormunen
Nuket: Jonnakaisa Risto ja Henna Sormunen
Valot ja äänet: Juuso Timonen • Tuotanto: Vaurioteatteri
Esitys on saanut Suomen UNIMA:n Komeetta 2018 -tuotantotukea.



Ikäsuositus 4v. ylöspäin. Alle kouluikäiset vanhempien seurassa.
Hinta 15€/hlö. Ilmoittautumiset p. 020 735 2235, toimisto@nukketeatterisampo.fi  
tai ennakkomaksulla www.nukketeatterisampo.fi/ohjelmisto.

Taidekasvatus

HUIVIMARIONETTIPAJA 
La 13.4. klo 13.15–14.45

Pääsiäisaiheinen huivimarionettipaja. Tule 
tekemään ihan oma pääsiäishahmosi. 
Onko se tipu, kissa, noita vai kenties joku 
muu…? Työpajan ohjaajana nukketeatteri-
taiteilija Anne Lihavainen.

PÖYTÄTEATTERIPAJA 

La 25.5. klo 13.15–14.30

Kultakutri ja kolme karhua  
–pöytäteatterityöpaja
Oli suuren suuressa metsässä talo suuri 
suurien karhujen…
Nukketeatteriesityksen jälkeen val-
mistamme työpajassa Nukketeatteri 
Sampon pöytäteatterivälineistöstä 
Kultakutri ja kolme karhua –esityk-
sen nuket ja lavasteet. Leikkaamme ja 
liimaamme kartonkiset hahmot ja la-
vasteet. Lopuksi näyttelemme yhdessä 
kokoamillamme nukeilla ja lavasteilla. 
Työpajan ohjaajana nukketeatteritaitei-
lija Ilpo Mikkonen.

Kuva: Sanna Breilin
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TAITEILIJATAPAAMISET

Nukketeatteri Sampon taiteilijatapaamisissa pääsee tutustumaan 
nukketeatterin tekemisen kiehtovaan maailmaan. Kysy, ihmettele, 
kuulostele, kerro omia ideoita! Taiteilijatapaaminen on mahdol-
lisuus kohtaamiseen. Kysymyksiä voit miettiä jo ennen teatteriin 
tulemista.

Taiteilijatapaamisia järjestetään Nukketeatteri Sampossa  
seuraavien esitysten yhteydessä, yleensä Teatteritorstaisin:

Lurpukka ja sininen takki Pe 25.1. klo 10.00
Prinsessa Ruusunen  Pe 1.2. klo 10.00
Kettu kellohameessa  
–kuvakirjakonsertti  To 7.2. klo 10.00
Kolme pientä porsasta  Pe 15.2. klo 10.00
Sateenkaarikala  To 7.3. klo 10.00
Harakka huttua keittää Pe 15.3. klo 10.00
Leonardon lentävät apinat To 21.3. klo 10.00
Laiva on lastattu  To 28.3. klo 10.00
Miau! Pääsiäinen nukketeatterissa To 18.4. klo 10.00
Kultakutri ja kolme karhua To 25.4.  klo 10.00
Roska-aarre  Ke 9.5. klo 10.00
Lennä lennä leppäkerttu To 16.5. klo 10.00

Ryhmille taiteilijatapaamisia voidaan järjestää  
pyynnöstä minkä tahansa esityksen yhteyteen.  
Kysy tarkemmin puhelimitse tai sähköpostitse:  
020 735 2235, toimisto@nukketeatterisampo.fi

Huomaa myös maksuton ötökkätyöpaja 

Lennä lennä leppäkerttu -esityksen jälkeen 

lauantaina 2.3.!



SYNTYMÄPÄIVÄT!
Vietä ikimuistoiset syntymäpäiväjuhlat Nukketeatteri Sampon satumaisessa 
kahvilassa! 

Synttäreiden viettoon on kolme vaihtoehtoa: 

1. Synttärit + liput esitykseen 19€ / hlö, sisältää synttärimenun. 

2. Synttärit ilman esitystä kahvilan aukioloaikoina 10€ / hlö, sisältää 
synttärimenun. 

3. Työpaja (max 15 hlölle) 220€ + synttärimenu 10€ / hlö. 

Jos varaatte liput esitykseen, synttärijuhlat voidaan pitää joko 1,5 h ennen 
esitystä tai sen jälkeen (max 1,5 h, huom. rajoituksia riippuen ajankohdasta). 
Vieraille varataan vierekkäiset paikat teatterista ennakkoon ilmoitetulle 
henkilömäärälle. 

Synttärimenu voidaan tarjoilla Sampon Satumaisessa kahvilassa max. 20 
henkilölle, mutta juhliin mahtuu mukaan enemmänkin. Kaikki vieraat saavat 
teatteriliput 9€ / hlö  
(norm. hinta 12€). 

Työpajassa vieraat pääsevät tekemään oman nukketeatterinuken ja 
kokeilemaan nukketeatterin tekemistä. 

Lapsiystävällinen kulttuurikahvila  
keskellä kaupunkia!  
Tervetuloa viihtymään arkisin  
klo 10–17 ja esitysten ja  
klubien yhteydessä. 

SYNTTÄRIMENU  10€ / hlö 
Makeisia  Keksejä  
Popcornia  Dipattavat vihannekset (kurkku,porkkana)  
Sipsejä   Mehu/ limonadi/ vesi 
  
Lisäksi: Pannukakku, hillo, jäätelö tai jäätelökakku.  
Mikäli haluat molemmat vaihtoehdot on hinta 12 €/hlö. 

Myös muut tilaisuudet onnistuvat Sampon Satumaisessa 
kahvilassa. Tervetuloa!  
Tiedustelut p. 020 735 2235 tai  
toimisto@nukketeatterisampo.fi

www.nukketeatterisampo.fi

Kuvat: Uupi Tirronen, Anna Martikainen, 
Cvijeta Miljak



Nukketeatteri Sampo on julkaissut runsaasti kirjallisuutta, äänitteitä  
ja nukketeatterivälineistöä. Tuotteet ovat saaneet osakseen sekä  
kansallista että kansainvälistä huomiota ja kiitosta. 

Tuotteita on saatavilla teatterilta sekä verkkopuodista  
osoitteesta www.nukketeatterisampo.fi.  
Tuotteita voi tilata myös puhelimitse p. 020 735 2235 tai  
sähköpostitse toimisto@nukketeatterisampo.fi.
Hintaan lisätään postimaksu + käsittelykulut painon mukaan.

Nukketeatteripuoti 

LAHJALIPUT 
Anna lahjaksi yhteistä aikaa, iloa ja elämyksiä! 
Myynnissä myös lahjakortti, jota voi käyttää paitsi 
teatterilippuihin, myös tuotteisiin ja kahvilan  
antimiin, ja kimppalippu neljälle (kausituote,  
seuraa ilmoitteluamme Facebookissa!)
Liput (á 12 €) ovat voimassa vuoden ostopäivästä. 

 

LAULULEVYT  14 €

KETTU KELLOHAMEESSA
Levyllä on 14 uutta ihanaa eläinaiheista laulua.
Sanoitukset ja sävellykset: Maija Barić
Sovitus ja esitys: Maija Karhinen-Ilo 

SATUMAISIA SÄVELMIÄ
Vuonna 2017 julkaistu kokoelmalevy juhlistaa teatterin ansiokasta yli 
40-vuotista taivalta lastenkulttuurin parisssa. Julkaisu kokoaa yhteen Nuk-
keteatteri Sampon lauluja vuosien varrelta. Sisältää 21 laulua. Hinta 14 €.

LAIVA ON LASTATTU

LAULUJA KRISTALLIRIUTALTA

JOULU TULLA JOLLOTTAA 

HYVÄN TUULEN LAULUJA   

LAULUHYRRÄ

UNTA JA UNELMIA  

OI LUMOA, OI VALOA • Joulukuun lauluja
LEVYYN LIITTYY IHASTUTTAVA KUVAKIRJA TOHELON JA TORVELON JOULUKUU. 20 €. 

PIENI PÄÄSIÄISLEVY   12 €

Kaikki Nukketeatteri Sampon julkaisemat äänitteet nyt saatavilla myös digitaalisina latauksina iTunesista.

MUSIIKKISADUT

Maija Barić, Nukketeatteri Sampo. Kertoja Tapio Autelo
Sadun kuunteleminen kiehtoo mielikuvitusta, lisää keskittymiskykyä, laajen-
taa sanavarastoa ja antaa aineksia omiin leikkeihin. Nukketeatteri Sampon 
musiikkisadut sopivat koko perheen kuunneltaviksi. Levyillä olevat laulut voi 
kuunnella myös erikseen. Hinta 14 €.

JOEN LAULU

TÖRÖN JA VIUHUN SEIKKAILUT
Perustuu Musiikkia matkalaukussa –esitykseen.

IHANA JOULU
Tarina pohjautuu samannimiseen joulunäytelmään. 
LEVYYN LIITTYY KAUNIS KUVAKIRJA IHANA JOULU. HINTA 20 €.

ONNITTELULEVYT

Anna lahja josta on iloa pitkään! Kolmen levyn laulutervehdyssarja elämän 
juhlahetkiin. Kauniita lauluja vauvaperheille, päivänsankareille ja rakastavai-
sille. Levyn kanteen voit kirjoittaa tervehdyksesi! Hinta 7 €.

TERVETULOA MAAILMAAN
Laulutervehdys jokaiseen vauvaperheeseen juhlistamaan syntymää, nimen-
anto- ja kastejuhlaa.

ONNEA TOIVOTAN 
Laulutervehdys jokaiselle nimipäivä- ja syntymäpäiväsankarille sekä kaikille, 
jotka viettävät juhlapäivää. Sopii erinomaisesti myös lakkiaisiin ja valmistu-
jaisiin.

YHDESSÄ
Laulutervehdys kaikille pareille. Sisältää kuusi ennenkuulematonta kosketta-
van kaunista laulua yhteistä elämää aloittaville, sekä kihla- ja hääpareille.

UUTUUS!



NUKKETEATTERIA!
Maija Barić – Kristiina Louhi, MLL
Kirja kaikille nukketeatterin tekemisestä kiinnostuneille. Yksityiskohtaiset kau-
niisti kuvitetut ohjeet avaavat koko perheelle yhteisen tekemisen aarrearkun ja 
nukketeatterin tekijöille katsauksen nukketeatteri-ilmaisun loputtomiin mah-
dollisuuksiin. Kirja on erinomainen opas- ja oppikirja, joka johdattaa pienin aske-
lin monipuolisesti nukketeatterin eri tekniikoihin. Kirja sai Valtion Tiedonjulkis-
tamispalkinnon vuonna 1997. Hinta 25 €.

PUPPET THEATRE! 
Maija Barić – Kristiina Louhi
Detailed, beautifully illustrated instructions guide both the beginner and the ad-
vanced puppeteer in the art of creating imaginative, fascinating puppet theatre. 
Make puppets and stages from everyday materials and enjoy unforgettable ex-
periences with puppetry! The book is written by the acclaimed puppeteer and 
educator Maija Barić and illustrated by the well-loved artist Kristiina Louhi. Finn-
ish Government Prize for Dissemination of Information, 1997. Hinta 15 €.

HALTIOITUMISEN HETKIÄ
Moments of Inspiration
Maija Barić - Ari Aalto, Nukketeatteri Sampo
Valokuvateos, joka käsittelee nukketeatteritaidetta kauneuden kokemisen ja lu-
mouksen näkökulmasta. Teksti suomen ja englannin kielellä. Hinta 10 €.

TOHELON JA TORVELON NUKKETEATTERISSA
Maija Barić – Matti Westerlund, Lasten Keskus
Tohelo, Torvelo ja Duppaduulix ovat tällä kertaa teatterin lumoissa ja tempai-
sevat nukketeatterin kiehtovaan ja salaperäiseen maailmaan. Mitä kaikkea 
tapahtuukaan esiripun takana? Hinta 20€.

KIRJAT

LAULULIPAS
Sovitus: Jyrki Tenni. Kuvitus: Vasso Psaraki
Kirja sisältää nuotit 130 Maija Baricin sanoittamaan ja säveltämään  lauluun. 
Osa lauluista on muodostunut jo lastenmusiikin klassikoiksi, osa on aivan 
uusia, ennen julkaisemattomia. Lauluja kotiin, päiväkotiin, musiikkileikkikou-
luun, kouluun ja kaikille laulun ystäville. ”Anna laulun helkkyä ympärilläsi, anna  
laululle tilaisuus!” Hinta 39,50€.

KETTU KELLOHAMEESSA JA MUITA ELÄINAIHEISIA LORUJA -kuvakirja
Teksti: Maija Barić. Kuvitus: Suvi Ylinen
Suloinen kuvakirja kaikkein pienimmille, vähän isommille, vanhemmille ja iso-
vanhemmille yhteisiin hetkiin. Hinta 20€.

DUPPADUULIX JA SALAPERÄINEN OVI
Teksti: Maija Barić. Kuvitus: Matti Westerlund
Hyväntuulinen yhteiseen joulunodotuksen taikaan virittävä kuvakirja ajalta, 
jolloin Duppaduulix oli vielä aivan pieni.

UUTUUS!

TULOSSA

LAULUJA! -nuottikirja

Lauluja kirjaan on koottu Nukketeatteri Sampon levyiltä tuttujen laulujen 
sanat ja nuotit kitara-, piano-, ja kannelsointuineen. Kirja sisältää 58 laulua. 
Hinta 25 €

TOHELON JA TORVELON JOULUKUU
Maija Barić – Matti Westerlund, Lasten Keskus
On joulukuu ja koko nukkepaja täyttyy salaperäisistä jouluvalmisteluista. 
Joulun hellyttävin salaisuus on Duppaduulixilla, joka jouluaattona onnistuu 
yllättämään kaikki. Kirja sisältää myös raikkaita ja tunnelmallisia joululauluja 
nuotteineen. Hinta 20 €.
LAULUT ON LEVYTETTY LEVYLLE OI LUMOA OI VALOA. 14 €.

IHANA JOULU
Maija Barić – Matti Westerlund, Nukketeatteri Sampo
On jouluilta tonttulassa. Kaikki valmistautuvat yhteiseen jouluiltaan. Pienel-
le Teppana-tontulle joulun vietto on uutta ja ihmeellistä. Muilta tontuilta hän 
oppii ikivanhoja uskomuksia, mutta hän oppii muutakin. Hän löytää joulun 
salaisuuden… Lämminhenkinen satu sisältää jouluisia lauluja nuotteineen ja 
sointumerkkeineen. Hinta 20€.

TUOTETILAUKSET: p. 020 735 2235
toimisto@nukketeatterisampo.fi  
www.nukketeatterisampo.fi 
Hintaan lisätään postimaksu + käsittelykulut lähetyksen painon mukaan.

JOULUKALENTERI   
Joulun odotukseen ihana Matti Westerlundin kuvittama kuvakalenteri. 
Luukkujen takaa löytyvät lämminhenkiset kuvat tutuista hahmoista ja 
tarinoista virittävät oikeaan tunnelmaan. Hinta 4 €.

PÖYTÄTEATTERIPAKETTI   Maija Barić – Camilla Mickwitz 
Välineistö omien nukketeatteriesitysten tekemiseen! 
Sisältää Esitys alkaa! –kirjan, johon on koottu 18 kansansatua. Sadut on 
sovitettu nukketeatteriesityksen muotoon. Lisäksi kokonaisuuteen kuuluvat 
erikseen koottavat nuket ja lavasteet. Saatavana myös ruotsin- ja englannin-
kielisenä. Pöytäteatteri on ilahduttanut jo vuodesta 1986. Hinta 30 €.

MUUT

NUKKETEATTERIA TEKEMÄÄN –paketti   Maija Barić – Camilla Mickwitz 
Sisältää 16 kartonkista nuken päätä, joista voit koota joko käsinukkeja tai 
pöytäteatterihahmoja. Nukeilla voi esittää lauluja, loruja ja pieniä näytelmiä.
Hinta 12 €.

UUTUUS!



Seuraavat esitykset ovat tilattavissa myös päiväkoteihin, kouluihin sekä 
erilaisiin tapahtumiin. Voit myös varata käyttöösi koko näytöksen ja kutsua 
vaikka työntekijät perheineen teatterimme satumaiseen maailmaan.
 
•  Harakka huttua keittää

•  Kolme pientä porsasta

•  Kultakutri ja kolme karhua

•  Laiva on lastattu

•  Lennä lennä leppäkerttu

•  Leonardon lentävät apinat

•  Lurpukka ja sininen takki

•  MIAU! pääsiäinen nukketeatterissa

Tilausnaytokset.. ..

ESITYSPAIKAT

Nukketeatteri Sampo
Erottajankatu 7, 00130 Helsinki

Kanneltalo: Klaneettitie 5, Helsinki
Kulttuurikeskus Stoa: Turunlinnantie 1, Helsinki
Malmitalo: Ala-Malmintori 1, Helsinki

Karatalo: Kotkatie 4, Espoo
Sellosali: Soittoniekanaukio 1 A, Leppävaara, Espoo
Lastenkulttuurikeskus  Aurora: Järvenperäntie 1-3,
Espoo

Lumosali:  Urpiaisentie  14,  Korso,  Vantaa  
Taidetalo  Toteemi:  Myyrmäentie  6,  Vantaa  
Vernissa:  Tikkurilantie  36,  Vantaa  
Kulttuurikeskus  Hyyppärä,  Kalevankatu  1,  Kerava

•  Prinsessa Ruusunen

•  Roska-aarre

•  Joulu tulla jollottaa

•  Yllätyslahja ystävälle

Tiedustelut ja tilaukset  
p. 020 735 2232,  
henna.lundberg@nukketeatterisampo.fi
Lisätietoja esityksistä  
www.nukketeatterisampo.fi
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TILAVUOKRAUS
Etsitkö inspiroivaa kokous- tai seminaaritilaa Helsingin 
ydinkeskustasta? Nukketeatteri Samposta on moneksi!

Tarjoamme satumaisen tilan käyttöön erilaisiin tilaisuuk-
siin kulttuuritapahtumista kokouksiin ja seminaareihin. 
Teatterisalissamme, johon mahtuu jopa 130 henkilöä, on 
nouseva katsomo ja tekniikka on käytössänne. Muutaman 
osallistujan workshop onnistuu myös mainiosti, joko salissa 
tai viihtyisässä yleisölämpiössämme. Sampon Satumaisesta 
kahvilasta voitte tilata kokoustarjoilut etukäteen. A-oikeu-
det. 

Sijaintimme Dianapuiston kupeessa hyvien kulkuyhteyk-
sien päässä on ihanteellinen myös Helsingin ulkopuolelta 
tulevia ajatellen. Pysäköintimahdollisuus löytyy Erottajan 
Q-parkista, josta asiakkaamme saavat alennusta -20%.

Tiedustelut:
henna.lundberg@nukketeatterisampo.fi, 020 735 2232 tai  
anna.martikainen@nukketeatterisampo.fi, 020 735 2231

Kuvat: Uupi Tirronen



Tervetuloa rentoutumaan hyvän kahvin ja teen, 
luomu- ja lähituotteiden ja raakakakkujen  
äärellä – samalla kun lapset viihtyvät inspiroi-
vassa ympäristössä leikkinurkkauksessamme. 

Kasviskeittolounas arkisin klo 11–14.  
A-oikeudet 

Kahvila on avoinna arkisin klo 10–17 ja esitys-
ten ja klubien yhteydessä. 

Kahvilaa on mahdollista myös vuokrata erilai-
siin tilaisuuksiin. 

Kysy lisää toimisto@nukketeatterisampo.fi 
puh. 020 735 2235. 

Sampon Satumainen kahvila on kaikille avoin 
satumainen maailma keskellä kaupungin 
sykettä!

LAPSIYSTÄVÄLLINEN KULTTUURIKAHVILA KESKELLÄ KAUPUNKIA!
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