
KEVÄT 2020



Mistä on kevät tehty? Linnunlaulusta, hiiren-
korvista, hiljalleen lisääntyvästä auringonpais-
teesta ja lämmöstä. Ennen kevättä on kuitenkin 
hyvä nauttia talvimaisemista ja hauskoista 
talvileikeistä. 

Keväällä 2020 Nukketeatteri Sampon ohjel-
mistosta löytyy monta tuttua ihanaa esitystä. 
Toistuvia teemoja ovat ystävyys ja toisista 
välittäminen, erilaisuuden ymmärtäminen, 
perinteet ja luonnon arvot. Esityksissämme on 
aina elävä musiikki. 

Lurpukka ja sininen takki, Harakka huttua 
keittää ja Leonardon lentävät apinat tekevät 
paluun ohjelmistoon. Lisäksi uutena nähdään 
Sirkus Sampo, jossa taitavat veitsenheittäjät, 
huimat pyörätaiturit ja akrobaattiset koirat he-
räävät marionetteina eloon. MIAU! Pääsiäinen 
nukketeatterissa nähdään maalis-huhtikuussa 
Nukketeatteri Sampossa ja pääkaupunkiseu-
dun kulttuuritaloissa. 

Kevään ohjelmistossa on myös useita vierailu-
esityksiä sekä lapsille että aikuisille:

Vedenalainen on tummasävyinen nukkete-
atterisatu aikuisille ja yli 15-vuotiaille. Siinä 
kahden maailman rajapinnoilla versoo maagista 
realismia, rujoja ja runollisia näkyjä. 

Sampon 
kevaassa perinteita, uutuuksia ja vierailujaSaunatontun lahja on Nukketeatteri Ofelian 

esitys savusaunasta ja siellä asuvasta tontusta 
– ja samalla välittämisestä, toisten auttami-
sesta ja siitä, miten tärkeää on tuntea itsensä 
tarpeelliseksi. 

Astra vie matkalle avaruuteen, jossa tutkitaan 
tähtiä, planeettoja ja mustia aukkoja. Tiede on 
jo vastannut moniin kysymyksiin, mutta vielä 
on paljon, mitä emme tiedä.

Saamme vierailulle myös ranskalaisen ryhmän 
En Votre Compagnie. Sanaton esitys Le Cirque 
des Éléphants kertoo kömpelöiden elefanttien 
sirkuksesta, joka tekee uskomattomia temppu-
ja ja onnistuu siinä, minkä luulisi olevan mahdo-
tonta - mielikuvituksen ja runouden kautta! 

Toivotamme kaikenikäiset – sekä lapset että 
aikuiset - lämpimästi tervetulleiksi osallistu-
maan, inspiroitumaan, innostumaan, rauhoit-
tumaan – mitä ikinä kaipaakin. Nukketeatteri 
Sampo tarjoaa hetken satumaailmassa, jossa 
voit irrottautua arjesta.

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

Mistä löydän teatterin?

Sisäänkäynti Nukketeatteri Sampoon on sisä-
pihalta osoitteessa Erottajankatu 7.

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

Hissi osoitteessa Erottajankatu 7A. Soita 
Nukketeatteri Sampon summeria. Valitetta-
vasti sisäänkäynti ei ole täysin esteetön. Pyydä 
meiltä apua tarvittaessa! 

Miten pääsen teatteriin?

Raitiovaunu 10 pysähtyy teatterin edessä, 
lähellä myös 3 ja 6. 

Metro: Lähimmät metroasemat: Rautatientori, 
Helsingin yliopisto, Kamppi.

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

Liput ja aukioloajat

Liput Sampon lastenesityksiin 12€/hlö (sama 
aikuisille ja lapsille). Alle yksivuotiaat pääsevät 
mukaan 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 on avoinna arkisin kello 10–16, 
viikonloppuisin tuntia ennen esitystä ja 45 mi-
nuuttia esityksen jälkeen. Sampon Satumainen 
kahvila on avoinna samoina aikoina. 

Lippuvaraukset puh. 020 735 2235 tai toimis-
to@nukketeatterisampo.fi. Varausten lunastus 
arkiaamuisin 15 min. ja iltaisin ja viikonloppuisin 
puoli tuntia ennen esitystä.

Lippuja voi ostaa verkosta: nukketeatterisampo.
fi. Liput toimitetaan sähköpostiin. Lippuja ei 
tarvitse tulostaa, ja ne löytyvät myös nimellä. 
Liput voi siirtää toiseen esitykseen, kun ottaa 
yhteyttä ennen alkuperäistä esitysaikaa. Ostet-
tuja lippuja ei hyvitetä.
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facebook.com/samponukketeatteri

@nukketeatterisampoESITYSPAIKAT

Nukketeatteri Sampo
Erottajankatu 7, 00130 Helsinki

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

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

Lumosali:  Urpiaisentie  14,  Korso,  Vantaa  
Lastenkulttuurikeskus Pessi: Kielotie 14, Vantaa
Lastenkulttuurikeskus Toteemi:  
Myyrmäentie 6, Vantaa
Kulttuuritehdas Vernissa: Tikkurilantie 36, Vantaa
Lilla Villan: Jussaksentie 16, Sipoo

Nukketeatteri Sampon toimintaa tukevat:



Kuvat: Uupi Tirronen

Teemapaivat

Musiikkimaanantai 

Nukketeatterimuskari 

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

Muskarissa lauletaan ja soitetaan ja tutustutaan 
nukketeatterin taianomaiseen maailmaan, ja siellä 
pääsee myös osallistumaan pieneen nukketeatteri-
esitykseen. Nukketeatterimuskaria vetää varhaisiän 
musiikkikasvattaja Sanna Ilkka. Muskarissa ollaan 
vanhempien kanssa. Ei ikärajoja! 

Kevätkausi alkaa 20.1.2020. Kevätjuhlia vietetään 
4.5.2020. Muskaria ei järjestetä 17.2., 24.2. ja 13.4.

Varmista paikkasi ilmoittautumalla 31.1. men-
nessä ennakkoon koko kaudeksi (80€, 12 kertaa). 
Ilmoittautumiset toimisto@nukketeatterisampo.fi, 
p. 020 735 2235. Kausimaksun voi myös lunastaa 
verkkopuodista. Kertamaksulla (8€) voi tulla ilman 
ennakkoilmoittautumista.

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 koh-
taamisia. Tervetuloa tutustumaan nukketeatterin 
maailmaan ja tekemään omia nukkeja!  

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  •  nukketeatterisampo.fi. facebook.com/samponukketeatteri
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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. 
These are our nonverbal plays – all dates, times and 
places you will find in the calendar in the middle of the 
program!

SIRKUS SAMPO
In Puppet Theatre Sampos circus the marionettes come 
alive and fill the stage with music, songs and the magic 
of puppetry. You will see acrobatic dogs, skilled knife 
launchers, ghosts and bicycle experts. Nonverbal. 30 min.
Performances 28.2. & 1.3.2020 in Puppet Theatre Sampo

LEONARDOS FLYING MONKEYS – 
Leonardon lentävät apinat
Have you ever wanted to learn to fly? Inspired by the 
innovations of Leonardo da Vinci, this variety marionette 
performance offers lots of machines and puppets. 
Remember: things that are not always what they seem. 
Nonverbal. For everyone over 3yr old. 50 min.
Performances 18.–21.3.2020 in Puppet Theatre Sampo.

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. 
Learning to fly is so difficult! Fly fly ladybug is like a 
picture book – with a new creature living in the grass on 
every page. Ideal for the little ones! Nonverbal. For all 
ages. 30 min.
Performances 15.–18.4. in Puppet Theatre Sampo and 
23.–24.4. elsewhere.

En Votre Compagnie: LE CIRQUE DES 
ÉLÉPHANTS – Visit from France!
A troupe of elephants is doing circus acts in a style of 
their own fraught with clumsy finesse and quiet mischief. 
Despite the jitters, our pachyderm friends outdo 
themselves and perform with a confounding grace! 
Everything is possible thanks to friendship, imagination 
and poetry! Nonverbal. 30 minutes. For over 2 yr olds.
Performances 25.–29.4.2020 in Puppet Theatre Sampo.

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. 
Det här är våra ordlösa föreställningar - alla datum, tider 
och platser hittar du i kalendern mitt i programmet!

SIRKUS SAMPO
I Dockteater Sampos cirkus fyller marionetterna scenen 
med musik, sånger och magin av dockteatern. Du ska se 
akrobatiska hundar, skickliga knivskyddare, spöken och 
cykelexperter. Ordlös. 30 min. För alla åldern.
Föreställningar 28.2. & 1.3.2020 i Dockteater Sampo

LEONARDOS FLYGANDE APOR – 
Leonardon lentävät apinat
En ordlös dockteaterpjäs om önskan att lära sig flyga, 
och saker som inte alltid är vad de verkar. Inspirerad av 
Leonardo da Vincis uppfinningarna. För över 3 år gamla. 
Ordlös, 50 min.
Föreställningar 18.-21.3.2020 i Dockteater Sampo. 

FLYGA FLYGA NYCKELPIGA – Lennä 
lennä leppäkerttu
Den lilla nyckelpigan söker en plats för sig i världen. Den 
träffar många nya vänner. Det är så hårt at lära sig flyga! 
Denna ordlösa föreställningen öppnar sig för publiken 
som en bildbok för barnen – med nya väsen på varje sida. 
Ideal för de minsta åskådare! 30 min. För alla åldern.
Föreställningar 15.–18.4.2020 i Dockteater Sampo och 
23.-24.4.2020 i kulturhusen.

En Votre Compagnie: LE CIRQUE DES 
ÉLÉPHANTS – Besök från Frankrike!
En grupp elefanter gör de modigaste cirkusaktioner 
med sin egen stil av klumpig finess och tyst skada. Trots 
jittrarna överträffar våra pachydermvänner sig själva och 
utför med en förvirrande nåd! Allt är möjligt, tack vare 
vänskap och ömsesidig hjälp, fantasi och poesi! Ordlös. 
30 minuter. För över 2 år.
Föreställningar 25.–29.4.2020 i Dockteater Sampo.



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.

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 26.1.-30.1. Nukketeatteri Sampossa ja kulttuuritaloissa. 
Esitys on tilattavissa myös päiväkotiin, sekä erilaisiin tapahtumiin.

A beautiful and enchanting fairytale about  
little Lurpukka, with humor and surprises.  
In Finnish. 30 min.



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 1.-6.2. Nukketeatteri Sam-
possa. Esitys on tilattavissa myös 
päiväkotiin, kouluun sekä erilaisiin 
tapahtumiin.

Esityksen musiikki saatavana  
cd-levynä.

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

A humorous trip on a ship loaded with 
sausages, pirates and mermaids – and 
soulful songs, rhymes, many instruments 
and a variety of puppets.  
In Finnish. 50 min. 



Saunatontun lahja on savusaunan tuoksuinen nukke-esitys koko perheelle. Sauna- 
tonttu Simeonilla on ongelma. Kukaan ei halua enää kylpeä vanhanaikaisessa savu-
saunassa. Saunatonttu on siis työtön. Eräänä päivänä saunaan eksyy Rotta Rääpäle, 
jolla on myös ongelma. Saunatonttu ja Rotta Rääpäle punovat yhteisen suunnitelman, 
joka auttaa molempia. Esitys kertoo välittämisestä, toisen auttamisesta ja siitä miten 
tärkeätä on tuntea itsensä tarpeelliseksi. Ja tietenkin, tarina kertoo löylyjen ihanuudesta. 
Suositus yli 3-vuotiaille. Kesto 35min.

The Sauna Elf Simeoni has a problem: no-one wants to go in an oldfashioned smoke 
sauna anymore. With the help of a Rat he makes a plan, that will help both. In Finnish. 
35 min. For over 3 year olds. 

Käsikirjoitus: Teija Sivula
Käsikirjoituksen muokkaus: Anne Lihavainen
Nuket,lavastus ja näytteleminen: Anne Lihavainen
Ohjaus: Anne Lihavainen ja Teija Sivula

Musiikki: Petter Korkman

Esitykset 7.-9.2. Nukketeatteri Sampossa.

Saunatontun lahja
Vierailu

Nukketeatteri Ofelia



Valokuvat: Uupi Tirronen

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

A diverse puppet theatre concert with many instruments, funny little  
stories about animals, and different kinds of puppets. In Finnish. 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 
Esittää: Susan Aho: laulu, haitari, perkussiot 
Lassi Logrén: laulu, mandoliini, avainviulu 
Antero Reinistö: laulu, kitara, huuliharppu 

Esitykset 12.-15.2. Nukketeatteri Sampossa ja kulttuuritaloissa. 
Esitys on tilattavissa myös päiväkotiin, kouluun sekä erilaisiin tapahtumiin.

HARAKKA  
HUTTUA KEITTÄÄ

Kuva: Matti Westerlund



Nukketeatteri Sampon sirkuksessa marionetit heräävät 
eloon ja täyttävät estradin musiikilla, laululla ja nukkete-
atterin taialla. Esiintyjäkaartissa nähdään taitavia veitsen-
heittäjiä, huimia pyörätaitureita, uskomattoman akrobaat-
tisia koiria ja ehkä siellä häivähtää haamukin... Tervetuloa 
lumoutumaan Sampon sirkuksen satumaisesta maailmasta! 
Esitys esittelee erilaisia marionetteja, Sampon tapaan elävän 
musiikin säestyksellä. Sanaton esitys sopii kaikenikäisille.

In Puppet Theatre Sampos circus the marionettes come alive 
and fill the stage with music, songs and the magic of puppet-
ry. Nonverbal. 30 min.

Suunnittelu, ohjaus: Iivo Barić
Esiintyjät: Susan Aho & Iivo Barić
Valosuunnittelu: Immanuel Pax
Puvustus: Kristiina Jokinen

Esitykset 28.2.-1.3. Nukketeatteri Sampossa.
Esitys on tilattavissa myös päiväkotiin, kouluun sekä erilaisiin 
tapahtumiin.

Valokuvat: Nikke Puskala



Tuttu satu vuorovaikutteisena esityksenä raken-
netaan yhdessä yleisön kanssa. Kolme karhua 
muuttaa uuteen taloon. Mökki on sisustettava 
viihtyisäksi ja siinä puuhassa saa yleisö auttaa kar-
huperhettä. Sydämellinen seikkailu sopii kaiken-
ikäisille. Kesto 45 min.

Kuvat: Uupi Tirronen

Kultakutri 
JA KOLME KARHUA

Goldielocks and the Three Bears as 
an interactive performance is built 
together with the audience. In Finnish. 
45 min.

Esitykset 4.-7.3. 
Nukketeatteri 
Sampossa ja  
kulttuuritaloissa. 
Esitys on tilatta-
vissa myös päi-
väkotiin, kouluun 
sekä erilaisiin 
tapahtumiin.

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



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.

The story of Three Little Piglets as a new and surpri-
sing version, with a theme of understanding and doing 
things together. In Finnish. 30 min.

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

Esitykset 11.-14.3. Nukketeatteri Sampossa. 
Esitys on tilattavissa myös päiväkotiin, kouluun sekä 
erilaisiin tapahtumiin.

Valokuvat: Uupi Tirronen
Kuva: Matti Westerlund

Kolme pientä porsasta



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-vuotiaille.

Kuvat: Uupi Tirronen

Esitykset 17.–21.3. Nukketeatteri 
Sampossa. Esitys on myös tilatta-
vissa erilaisiin tapahtumiin.

Have you ever wanted to learn to fly? 
This magical performance, inspired by 
Leonardo da Vinci, creates a unique 
sound landscape and versatile visual 
world, where you find lots of intriguing 
inventions and variety marionettes. 
Nonverbal. For over 3 year olds.



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. 

A fast-paced musical puppet show about the tradi-
tions of Easter. In Finnish. 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 
Esittää: Susan Aho, Iivo Baric, Antero Reinistö 

Esitykset 24.3.–11.4. Nukketeatteri Sampossa  
ja kulttuuritaloissa. 
Esitys on tilattavissa myös päiväkotiin,  
kouluun sekä erilaisiin tapahtumiin. 

Esityksen laulut saatavana  
Pieni pääsiäislevy –cd:nä.

Valokuvat: Uupi Tirronen

K
uva: M

atti W
esterlund



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. Esityksen jälkeen voi osallistua työpajaan, jossa tehdään oma ötökkä! 
Kesto 30 min.  

Esitykset 15.-18.4. Nukketeatteri Sampossa ja 23.-24.4. kulttuuritaloissa. 
Esitys on tilattavissa myös päiväkotiin, kouluun sekä erilaisiin tapahtumiin.

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
Esiintyjät: Sofia Airas ja Satu Lankinen

Lenna lenna  
leppakerttu

.. ..

..
A ladybug is searching its place in the big wide 
world. This beautiful nonverbal adventure dives 
deep into the world of insects – with live music. 
Ideal as a first visit to the theatre. Nonverbal. 30 
minutes. Workshop after the performance.



* Esityksen yhteydessä taiteilijatapaaminen

TAMMIKUU
Pe 17.1. Sampo Soikoon!  

Breaks at Dawn live cinema
klo 20.00 Nukketeatteri Sampo

To 23.1 Aikuisten Sampo! Vedenalainen  ensi-ilta! klo 19.00 Nukketeatteri Sampo
Pe 24.1. Aikuisten Sampo! Vedenalainen  klo 19.00 Nukketeatteri Sampo

La 25.1. Aikuisten Sampo! Vedenalainen klo 19.00 Nukketeatteri Sampo

Su 26.1. Lurpukka ja sininen takki klo 14.00 Nukketeatteri Sampo

Ti 28.1. Lurpukka ja sininen takki klo 10.00 Lasten Taidetalo Pessi, Vantaa

Ti 28.1. Aikuisten Sampo! Vedenalainen klo 19.00 Nukketeatteri Sampo

Ke 29.1. Lurpukka ja sininen takki klo 10.00 Kulttuuritehdas Vernissa, Vantaa

Ke 29.1. Aikuisten Sampo! Vedenalainen klo 19.00 Nukketeatteri Sampo

To 30.1. Lurpukka ja sininen takki klo 10.00 Taidetalo Toteemi, Vantaa

HELMIKUU
La 1.2. Laiva on lastattu klo 12.00 Nukketeatteri Sampo

Su 2.2. Laiva on lastattu klo 14.00 Nukketeatteri Sampo

Ke 5.2. Laiva on lastattu klo 10.00 Nukketeatteri Sampo

To 6.2. Laiva on lastattu klo 10.00 Nukketeatteri Sampo

Pe 7.2. Saunatontun lahja klo 10.00 Nukketeatteri Sampo

La 8.2. Saunatontun lahja klo 12.00 Nukketeatteri Sampo

La 8.2. Keppinukkepaja klo 13.00 Nukketeatteri Sampo

Su 9.2. Saunatontun lahja klo 14.00 Nukketeatteri Sampo

Ke 12.2. Harakka huttua keittää klo 10.00 Nukketeatteri Sampo

To 13.2. Harakka huttua keittää klo 10.00 Kulttuurikeskus Stoa

Pe 14.2. Harakka huttua keittää klo 10.00 Nukketeatteri Sampo

La 15.2. Harakka huttua keittää klo 12.00 Nukketeatteri Sampo

Pe 21.2. Aikuisten Sampo! Vedenalainen Klo 19.00 Nukketeatteri Sampo

La 22.2. Aikuisten Sampo! Vedenalainen Klo 19.00 Nukketeatteri Sampo

Pe 28.2. Sirkus Sampo klo 10.00 Nukketeatteri Sampo

La 29.2. Sirkus Sampo klo 12.00 Nukketeatteri Sampo

MAALISKUU
Su 1.3. Sirkus Sampo klo 14.00 Nukketeatteri Sampo

Ke 4.3. Kultkutri ja kolme karhua klo 10.00 Nukketeatteri Sampo

To 5.3. Kultakutri ja kolme karhua klo 10.00 Lasten kulttuurikeskus Aurora, 
Espoo

Pe 6.3. Kultakutri ja kolme karhua klo 10.00 Nukketeatteri Sampo
La 7.3. Kultakutri ja kolme karhua klo 14.00 Nukketeatteri Sampo

La 7.3. Sampo Soikoon! Josen Pimeä puoli klo 20.00 Nukketeatteri Sampo

Ke 11.3. Kolme pientä porsasta klo 10.00 Nukketeatteri Sampo

To 12.3. Kolme pientä porsasta klo 10.00 Nukketeatteri Sampo

Pe 13.3. Kolme pientä porsasta klo 10.00 Nukketeatteri Sampo

La 14.3. Kolme pientä porsasta klo 14.00 Nukketeatteri Sampo

Ti 17.3. Leonardon lentävät apinat klo 18.00 Nukketeatteri Sampo

Ke 18.3. Leonardon lentävät apinat klo 10.00 Nukketeatteri Sampo

To 19.3. Leonardon lentävät apinat klo 10.00 Nukketeatteri Sampo

Pe 20.3. Leonardon lentävät apinat klo 10.00 Nukketeatteri Sampo

La 21.3. Leonardon lentävät apinat klo 12.00 Nukketeatteri Sampo

Su 22.3. Sampon Sunnuntait! Astra klo 15.00 Nukketeatteri Sampo

Ti 24.3. MIAU! pääsiäinen nukketeatterissa klo 18.00 Nukketeatteri Sampo

Ke 25.3. MIAU! pääsiäinen nukketeatterissa klo 10.00 Kulttuuritehdas Vernissa, Vantaa

To 26.3. MIAU! pääsiäinen nukketeatterissa klo 10.00 Lilla Villan, Sipoo

Pe 27.3. MIAU! pääsiäinen nukketeatterissa klo 10.00 Malmitalo

La 28.3. MIAU! pääsiäinen nukketeatterissa klo 12.00 Nukketeatteri Sampo

Kalenteri

HUHTIKUU
Ke 1.4. MIAU! pääsiäinen nukketeatterissa klo 10.00 Lumosali, Vantaa

To 2.4. MIAU! pääsiäinen nukketeatterissa klo 10.00 Nukketeatteri Sampo

Pe 3.4. MIAU! pääsiäinen nukketeatterissa klo 10.00 Nukketeatteri Sampo

Pe 3.4. MIAU! pääsiäinen nukketeatterissa klo 18.00 Nukketeatteri Sampo

La 4.4. MIAU! pääsiäinen nukketeatterissa klo 12.00 Nukketeatteri Sampo

Su 5.4. MIAU! pääsiäinen nukketeatterissa klo 15.00 Nukketeatteri Sampo

Ti 7.4. MIAU! pääsiäinen nukketeatterissa klo 10.00 Nukketeatteri Sampo

Ke 8.4. MIAU! pääsiäinen nukketeatterissa klo 10.00 Nukketeatteri Sampo

To 9.4. MIAU! pääsiäinen nukketeatterissa klo 10.00 Nukketeatteri Sampo

La 11.4. MIAU! pääsiäinen nukketeatterissa klo 12.00 Nukketeatteri Sampo

Ke 15.4. Lennä lennä leppäkerttu klo 10.00 Nukketeatteri Sampo

To 16.4. Lennä lennä leppäkerttu klo 10.00 Nukketeatteri Sampo

Pe 17.4. Lennä lennä leppäkerttu klo 10.00 Nukketeatteri Sampo

La 18.4. Lennä lennä leppäkerttu klo 12.00 Nukketeatteri Sampo

To 23.4. Lennä lennä leppäkerttu klo 10.00 Kulttuurikeskus Stoa

Pe 24.4. Lennä lennä leppäkerttu klo 10.00 Taidetalo Toteemi, Vantaa

Pe 24.4. Le Cirque des Éléphants –  
Elefanttien sirkus

klo 10.00 Nukketeatteri Sampo

La 25.4. Le Cirque des Éléphants –  
Elefanttien sirkus

klo 12.00 Nukketeatteri Sampo

Su 26.4. Le Cirque des Éléphants –  
Elefanttien sirkus

klo 15.00 Nukketeatteri Sampo

Ti 28.4. Le Cirque des Éléphants –  
Elefanttien sirkus

klo 10.00 Nukketeatteri Sampo

Ke 29.4. Le Cirque des Éléphants –  
Elefanttien sirkus

klo 10.00 Nukketeatteri Sampo

TOUKOKUU
Ke 6.5. Sateenkaarikala klo 10.00 Nukketeatteri Sampo

To 7.5. Sateenkaarikala klo 10.00 Nukketeatteri Sampo

Pe 8.5. Sateenkaarikala klo 10.00 Nukketeatteri Sampo

Pe 8.5. Sateenkaarikala klo 18.00 Nukketeatteri Sampo

La 9.5. Sateenkaarikala klo 12.00 Nukketeatteri Sampo

Ke 13.5. Roska-aarre klo 10.00 Nukketeatteri Sampo

To 14.5. Roska-aarre klo 10.00 Nukketeatteri Sampo

Pe 15.5. Roska-aarre klo 10.00 Nukketeatteri Sampo

Ti 19.5. Prinsessa Ruusunen klo 18.00 Nukketeatteri Sampo

Ke 20.5. Prinsessa Ruusunen klo 10.00 Nukketeatteri Sampo

La 23.5. Prinsessa Ruusunen klo 12.00 Nukketeatteri Sampo

Ti 26.5. Prinsessa Ruusunen klo 10.00 Nukketeatteri Sampo

Ke 27.5. Prinsessa Ruusunen klo 10.00 Nukketeatteri Sampo



Ryhmä elefantteja tekee urheimpia sirkustemppu-
jaan - omalla kömpelön hienostuneella tyylillään 
ja hiljaisia kepposia viljellen: tasapainoakrobatiaa 
kärsältä kärsälle, pallojen jonglöörausta, tasapai-
nottelua isolla ilmapallolla, nuorallakävelyä erittäin 
tukevalla kaapelilla, apuna supervahva perhonen, 
hurjaa hiirten valmennusta, klovni-muusikko, jonka 
kitara on epävireessä… 
Hermostuneisuudestaan huolimatta paksunahkaiset 
ystävämme ylittävät itsensä ja suorittavat urotekoja 
hämmentävällä viehkeydellä. Kun ystäviä on autta-
massa ja yleisö uppoutuu mielikuvituksen ja runouden
maailmaan, on kaikki mahdollista näille taiteilijoille! 
Sanaton. Kesto 30 min. Yli 2-vuotiaille. 

A troupe of elephants revisits the bravest of circus 
acts in a style of their own fraught with clumsy 
finesse and quiet mischief. For these artists, every-
thing is possible thanks to friendship and mutual 
help and when the public plunges into the world of 
imagination and poetry! Nonverbal. 30 min. Recom-
mended for over 2 year olds. 

En Votre Compagnie: LE CIRQUE DES ÉLÉPHANTS

Elefanttien   sirkus Vierailu-

esitys

Ranskasta!

Suunnittelu, ohjaus ja tulkinta:  
Cécile Guillot Doat ja Jean-Marie Doat
Musiikki: Pascal Comelade ja Bob Dylan

Esitykset 24.4.-29.4.  
Nukketeatteri Sampossa.



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.

Sateenkaarikala

Esitykset 6.-9.5. Nukketeatteri Sampossa
Esitys on myös tilattavissa erilaisiin  
tapahtumiin.Under the deep sea the most beautiful fish of all, the 

Rainbow Fish, is admired for its beauty, but she  
remains alone, being vain and arrogant. Will she 
learn to appriciate others? In Finnish. 50 min. 



ROSKA-AARRE
Roska-aarre on lasten nukketeatterinäytelmä, jonka aiheena ovat luonnonsuojelu ja kestä-
vän 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. Yh-
den roska voi olla toiselle aarre.
Näytelmässä kerrotaan positiivisista ja lohdullisista ratkaisuista 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.

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 13.-15.5.  
Nukketeatteri Sampossa.
Esitys on tilattavissa myös  
päiväkotiin, kouluun sekä  
erilaisiin tapahtumiin.

A puppet theatre play about nature conservation and solutions for a 
sustainable future. Meeli ponders recycling and garbage with grandma, 
uncle and mother. In Finnish. 30 minutes. For all ages.



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

Sleeping Beauty is based on the wonderful classic 
fairytale, with the enchanting scent of roses and 
humour. In Finnish. 45 minutes. For all ages.

Käsikirjoitus ja laulujen sanat: Anna Barić
Dramatisointi ja ohjaus: Iivo Barić
Nuket: Emma, Jenna ja Tape Komulainen
Esittää: Susan Aho, Iivo Barić /Elina Vehkaoja,  
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 19.–27.5. Nukketeatteri Sampossa.
Esitys on tilattavissa myös päiväkotiin,  
kouluun sekä erilaisiin tapahtumiin.



AIKUISTEN

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

VEDENALAINEN

23.1. / 24.1. / 25.1. / 28.1. / 29.1. / 21.2. / 22.2.2020.

Vedenalainen on tummasävyinen nukketeatterisatu aikuisille.
Kahden maailman rajapinnoilla versoo maagista realismia, 
rujoja ja runollisia näkyjä. Vanhus matkaa pinnan alapuoliseen 
maailmaan. Vedenalainen käsittelee sukupolvien ketjuissa 
hiertävää kipua, ja kaikkea elollista arkipäiväisyyden alla odot-
tavaa kuolemaa.
Vedenalainen on myös valonhohdetta
syvyyden pimeydessä, sekä toivon löytymistä siitä, että kaikki 
on pohjimmiltaan yhtä. Esityksessä lavastus, nuket ja proji-
soinnit ovat vuorovaikutuksessa keskenään.

Kesto n. 60 min. Aikuisille ja nuorille 15+

TYÖRYHMÄ:
Käsikirjoitus, ohjaus, nukenrakennus Maria-Elina Koivula 
Projisoinnit, visuaalinen maailma: Jenni Rutanen 
Valosuunnittelu: Luca Autio 
Äänisuunnittelu: Tuuli Kyttälä 
Nukettajat/esiintyjät: Perrine Ferrafiat, Johanna Kultala,  
Linda Lemmetty ja Mila Nirhamo

Kaikki esitykset kello 19.00.

klubi

Sampo Soikoon! -klubia on järjestetty keväästä 
2016 lähtien, ja Sampon stagella on nähty esiinty-
jiä laidasta laitaan: jazzia, bluesia, folkia, rootsia, 
flamencoa, ja mielenkiintoisia, ennalta-arvaamat-
tomia yhdistelmiä.   

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

Kaikkia esiintyjiä yhdistää yksi asia: vahva 
musiikillinen osaaminen ja halu kertoa hyviä 
musiikillisia tarinoita, jotka vievät yleisön 
mukanaan. Klubi jatkaa samalla omaleimai-
suudella.

La 7.3.2020  klo 20 

Josén Pimeä Puoli
Ilman pimeää ei ole valoa. Josélle elämä näyttäytyy taisteluna, 
jossa loppuun asti ajateltu tai haaveiltu ei aina pure. Silloin 
kuvaan astuu intuitiiviset ja tummanpuhuvat tarinat, mutta ei 
ilman pilkettä ja pimeän puolen vinhaa rytmiä.

Jose Mäenpää; laulu, piano ja biisit 
Arto Nurmi; basso ja taustalaulu 
Jussi Miettola; rummut ja taustalaulu

Kuva: Olli Sulin

Pe 17.1.2020  klo 20

Breaks at Dawn 
on kansanmusiikki/jazz-yhtyeen Barlastin ja mediataiteiljan 
Nina-Maria Oförsagdin improvisoitu live cinema -teos. Mitä 
tapahtuu ympärillä yöllä, kun suurin osa meistä nukkuu ja aika 
ei ole oikeasti olemassa? Breaks at Dawn liikkuu pimeyden 
tunneilla jossa mitään ei tapahdu, arjen ulkopuolella, välitilassa 
ennen kaupungin heräämistä. Oförsagd käyttää urbaaneissa 
miljoonakaupungeissa (Tokyo, Hong Kong, Taipei) kuvattua 
aineistoa, jota hän leikkaa elokuvaksi livenä. Barlast ottaa vai-
kutteita eurooppalaisesta jazzista, pohjoismaisesta kansanmu-
siikista ja vapaasta improvisaatiosta sekä tutkii näillä tyyleillä 
improvisaation ja säveltämisen rajapintaa.

Philip Holm: kontrabasso 
Heikki Hänninen: kitarat 
Minna Koskenlahti: lyömäsoittimet ja huilu 
Sanna Salonen: sopraanosaksofoni, bassoklarinetti ja mänkeri 
Nina-Maria Oförsagd: live visuals

Kuva: Nina-Maria Oförsagd



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

SUNNUNTAIT
Su 22.3. klo 15.00  

ASTRA

Mennään matkalle avaruuteen!

Olemme osa maailmankaikkeutta ja tähdet ovat ympärilläm-
me. Tiede on jo vastannut moniin kysymyksiimme, mutta vielä 
on paljon mitä emme tiedä. Onneksi ihmisillä on ihana kyky 
kuvitella!

Matkamme avaruudessa on täynnä yllätyksiä. Tutkimme eri 
planeettoja ja tapaamme vieraita olentoja. Mitä mustassa 
aukossa tapahtuu? Valo- ja äänisuunnittelu yhdistyvät sau-
mattomasti näyttämötapahtumiin ja maagiseen, osin elävään 
musiikkiin.

Esityksen jälkeen lapsilla on mahdollisuus tulla lavalle kokeile-
maan esityksessä nähtyjä tekniikoita. Taiteilijoiden vetämässä 
työpajassa on akrobatiikkaa, jonglöörausta sekä kehomusiik-
kia, joita osallistujat kokeilevat vuorotellen.

Sanaton. Kesto 40 min / työpaja 25–40 min. 
Ikäsuositus: 5–12 -vuotiaille lapsille. 
Työpajan mahdolliset kielet: suomi, ruotsi, ranska, englanti.

Let’s go for a trip to space!

We are part of the universe, the astres surround us. Science 
has answered many of our questions but there is still much 
that we don’t know. Luckily, human beings have the wonderful 
capacity of imagination!

Nonverbal. 40 min. Recommended for children from 5 to 12 
years. Workshop after the performance (25–40min). Possible 
languages: Finnish, Swedish, French, English.

Amandine Doat: tanssi/sirkustaiteilija 
Juha-Matti Eskelinen: sirkustaiteilija  
Tomas Takolander: muusikko/säveltäjä ja ohjaaja 
Esko Groundström: äänisuunnittelija 
Eero Alava: valosuunnittelija 
Inari Porkka: tuottajaLiput Sampon Sunnuntait  

-esityksiin 12€.  Ennakkoon  
www.nukketeatterisampo.fi/
ohjelmisto, 
varaukset p. 020 735 2235 tai 
toimisto@nukketeatterisampo.fi

Kuvat: Mikko Pirinen 

Taidekasvatus

TAITEILIJATAPAAMISET

Nukketeatteri Sampon taiteilijatapaamisissa 
pääsee tutustumaan nukketeatterin tekemisen 
kiehtovaan maailmaan. Kysy, ihmettele, kuulos-
tele, kerro omia ideoita! Taiteilijatapaaminen 
on mahdollisuus kohtaamiseen. Kysymyksiä 
voit miettiä jo ennen teatteriin tulemista.
Taiteilijatapaamisia järjestetään Nukketeatteri 
Sampossa seuraavien esitysten yhteydessä, 
yleensä Teatteritorstaisin:

Laiva on lastattu  to 6.2. klo 10.00
Harakka huttua keittää pe 14.2. klo 10.00
Sirkus Sampo  pe 28.2. klo 10.00
Kultakutri ja kolme karhua pe 6.3. klo 10.00
Kolme pientä porsasta  to 12.3. klo 10.00
Leonardon lentävät apinat to 19.3. klo 10.00 
MIAU! 
Pääsiäinen nukketeatterissa to 2.4. klo 10.00
Lennä lennä leppäkerttu to 16.4. klo 10.00
Sateenkaarikala  to 7.5. klo 10.00
Roska-aarre  to 14.5. klo 10.00
Prinsessa Ruusunen  ke 20.5. klo 10.00

Huomaa myös maksuttomat ötökkätyöpajat Lennä lennä leppäkerttu 
-esitysten jälkeen!

KEPPINUKKEPAJA
La 8.2.2020 kello 13.00-14.30

Tehdäänkö Saunatontulle seuralaisia?
Saunatonttu Simeoni asuu savusaunassa, mutta 
kovin on hiljaista lautehilla. Tule tekemään 
Simeonille kaveri. Kuka se voisi olla? Ehkä joku 
toinen tonttu tai joku muu kulkija. 
Työpajassa rakennetaan oma keppinukke ja sen 
voit viedä mukanasi työpajan jälkeen kotiin.
Työpaja sopii kaikenikäisille, mutta pienet paja-
laiset tarvitsevat oman aikuisen apua.
Ohjaaja: Anne Lihavainen 

Kuva: Anne Lihavainen

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

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



Sampon Satumaisessa kahvilassa voi viettää myös ikimuistoiset 
syntymäpäiväjuhlat! 

Synttäreiden viettoon on kolme vaihtoehtoa:  

   1. Synttärit + liput esitykseen 20€ / hlö, sisältää synttärimenun.  

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

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

Vaihtoehto 1 ja 2: juhlat voidaan pitää joko ennen tai jälkeen esityksen 
(yhteensä max 2h). Synttärimenu tarjoillaan max. 20 henkilölle, mutta 
esitykseen mahtuu enemmänkin vieraita. Kaikille vieraille teatteriliput 
10€ / hlö (norm. hinta 12€).  

Vaihtoehto 3: Työpajassa vieraat pääsevät tekemään oman 
nukketeatterinuken ja kokeilemaan nukketeatterin tekemistä; 
synttäritarjoilut voidaan yhdistää myös työpajaan.  

Kaikille avoin satumaailma ja  
lapsiystävällinen kulttuuri- 
kahvila keskellä kaupunkia! 

Tervetuloa rentoutumaan itse- 
tehtyjen herkkujen äärellä –  
samalla kun lapset viihtyvät inspiroivassa 
ympäristössä leikkinurkkauksessamme. 

Kahvila on avoinna arkisin klo 10–16 ja 
esitysten ja klubien yhteydessä. 

SYNTTÄRIMENU 10€/hlö 

   Makeisia, keksejä, sipsejä, dipattavat vihannekset  
   (kurkku, porkkana), mehu/limonadi/vesi. 

   Lisäksi pannukakku hillolla ja jäätelöllä tai jäätelökakku    
   (mikäli haluaa molemmat on hinta 12€/hlö). 

Myös muut tilaisuudet onnistuvat Sampon Satumaisessa 
kahvilassa.  

Kysy lisää: p. 020 735 2235 tai  
toimisto@nukketeatterisampo.fi 

nukketeatterisampo.fi

Kuvat:  
Uupi Tirronen,  
Anna Martikainen,  
Cvijeta Miljak
Abhinav Goswami
Matti Westerlund



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

PIENI PÄÄSIÄISLEVY   12 €

UUTUUS!

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. 

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.



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 teatterin lumoissa ja tempaisevat nukke-
teatterin kiehtovaan ja salaperäiseen maailmaan. Mitä kaikkea tapahtuukaan 
esiripun takana? Hinta 20€.

KIRJAT

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

LAULUJA! -nuottikirja

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

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 €.

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 €.

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€.
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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.. ..

•  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

Etsitkö inspiroivaa kokous- tai seminaaritilaa  
Helsingin ydinkeskustasta?  
Nukketeatteri Samposta on moneksi!

Tarjoamme satumaisen tilan käyttöön erilaisiin 
tilaisuuksiin 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 kahvilas-
ta voitte tilata kokoustarjoilut etukäteen. A-oikeudet. 

Sijaintimme Dianapuiston kupeessa hyvien kulku-
yhteyksien päässä on ihanteellinen myös Helsingin 
ulkopuolelta tulevia ajatellen. Pysäköintimahdolli-
suus 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

Tilavuokraus



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

Kasviskeittolounas arkisin klo 11–14.  
A-oikeudet 

Kahvila on avoinna arkisin klo 10–16 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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