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Suomalaisen lasten- ja nuortenteatterin vaiheita 
Lapset ja nuoret ovat erottamaton osa suomalaisen teatterin historiaa. Tässä tekstissä hahmottelen enimmäkseen 
ammattimaisen lasten- ja nuortenteatterin linjauksia, mutta nivon mukaan muutamia huomioita myös lasten ja 
nuorten omasta teatteriharrastuksesta. Lasten, nuorten ja aikuisten toiminta kietoutuu aina monin tavoin yhteen, 
mutta yhteen kietoutumisen muodot ovat toki vaihdelleet. Sekä kotimaisessa että kansainvälisessä 
teatterintutkimuksessa on keskitytty eniten aikuisten tekemiin ja aikuisille suunnattuihin tuotantoihin, mutta viime 
aikoina tätä painotusta on alettu haastaa. 

Varsinaista teatteria edeltäneissä rituaalisissa esittämisen muodoissa nuorella väellä oli usein tärkeä osuus, samoin 
varhaisissa teatteriesityksissä. 1500-luvulla Turun katedraalikoulun oppilaat esittivät antiikinaikaisia latinankielisiä 
näytelmiä, ja 1600-luvulla Turun yliopiston opiskelijat näyttelivät myös ruotsiksi ja suomeksi. Kun ulkomaiset 
teatteriryhmät 1700- ja 1800-luvulla ulottivat kiertueensa Suomeen, oli yleisön joukossa mitä ilmeisimmin myös lapsia 
ja nuoria. Zacharias Topeliuksen (1818–1898) lapsuudenaikaisissa päiväkirjoissa on jopa kuvauksia hänen näkemistään 
esityksistä. Harrastajatuotannoissa lapset ja nuoret myös esiintyivät. Erityisen lapsille suunnatun ammattiteatterin 
historia alkaa meillä 1800-luvun loppupuolella – kansainvälisestä näkökulmasta katsoen suhteellisen varhain. 

Joulusatujen kulta-aika 

Suomessa ammattimaisen lastenteatterin synty liittyi kiinteästi muun kotoperäisen ammattiteatterin alkuvaiheisiin ja 
samalla kansallisuusaatteen nostattamiseen. Yksi tärkeimmistä teatterin puolesta työskennelleistä 
kulttuurivaikuttajista oli Zacharias Topelius, joka moninaisen muun toimintansa ohella kirjoitti lukuisia erikokoisia ja -
tyylisiä lastennäytelmiä. Hän tarkoitti näytelmät alun perin lasten omien, pienimuotoisten ja kasvattavien koti- sekä 
kouluesitysten pohjaksi. Koulujuhlien Topelius-esityksistä tulikin maanlaajuinen, pitkäikäinen perinne. Suosituimpia 
näytelmiä valittiin jo 1800-luvulla myös ammattiteattereiden ohjelmistoihin. Tästä muovautui niin kutsuttujen 
joulusatujen perinne, joka vakiintui hiljalleen 1900-luvun alkupuoliskon aikana ja jatkui aina 1960-luvulle asti. 
Rinnakkaiseksi traditioksi kehittyi erityisten koululaisnäytäntöjen tarjoaminen hieman vanhemmille oppilaille. 
Näytännöt valittiin sellaisesta aikuisohjelmistosta, jonka katsottiin olevan myös koululaisille sopivaa. 

Joulusatujen näytökset ajoittuivat nimityksen mukaisesti joulun tietämille eli aikuisten teatterin hiljaiseen aikaan. 
Satutuotannoissa oli usein näyttäviä lavastuksia ja pukuja, musiikkia, lauluja ja lasten esittämiä tanssinumeroita. Alun 
perin joulusadut merkitsivät edistystä, lastenohjelmistojen syntymistä, mutta vuosikymmeniä myöhemmin perinnettä 
kritisoitiin monesta syystä. Topeliuksen kirjoittamien lastennäytelmien asema säilyi vankkana joulusatuperinteen 
hiipumiseen saakka, ja nykyisinkin hänen näytelmiään esitetään silloin tällöin. 1900-luvun ensimmäisinä 
vuosikymmeninä uusien lastennäytelmien kirjoittajat pysyttelivät paljolti Topeliuksen linjoilla, mutta vähitellen 
perinne myös uudistui. 1930-luvulla erityisen suosikkiaseman saavuttivat radion Markus-sedän eli Markus Raution 
kirjoittamat lastennäytelmät. Toisinaan teatterit järjestivät pienistä ohjelmanumeroista koottuja lastenjuhlia, ja 
näissä Markus-setä oli todellinen tähtivieras. Seuraavina vuosikymmeninä menestyivät esimerkiksi Kerttu Hämerannan 
satumukaelmat ja uniseikkailut sekä Pirkko Karpin peikkoseikkailut. Lastenteatterin hahmot ja miljöö, osin myös sen 
maailmankuva, modernisoituivat varovasti.  

1940-luvun lapsiteattereiden toiminta yhdisti poikkeuksellisen vahvasti ammattilaisten lapsille tekemän ja lasten itse 
esittämän teatterin piirteitä. Erityistä mainetta saavutti Kerttu Hämerannan johtama ja ohjaama Turun Lapsiteatteri, 
joka toimi 1940- ja 1950-luvulla. 

Lastenteattereita ja uudistuksia suomeksi ja ruotsiksi 

Lastenteatteriproduktiot modernisoituivat 1950- ja 1960-luvulla aiempaa vauhdikkaammin, mutta varsinaista 
modernismia omaksuttiin yhä jähmeästi. Näytelmissä yhtäältä hieman lähennyttiin aikakauden lapsen ja hänen 
elinympäristönsä realistista kuvausta, toisaalta etsiydyttiin fantasian alueelle. Tunnettujen lastenkirjojen 
dramatisointeja tuotettiin aiempaa enemmän, usein myös suurimuotoisina musiikkinäytelminä. Ohjelmistot 
painottuivat ensimmäistä kertaa ulkomaisiin teksteihin. Lastenkirjallisuuden modernistisia juonteita siirtyi teatteriin 
esimerkiksi Astrid Lindgrenin Peppi Pitkätossun suositun dramatisoinnin myötä. Visuaalisesti modernismin piiriin 
lukeutui erityisesti Helsingin Nukketeatteri, jossa Mona Leo uudisti nukkeilmaisua.  

Ensimmäinen virallisten organisaatioiden toteuttama lastenteatterihanke oli kiertävän, ruotsinkielisen 
lastenteatteriryhmän perustaminen vuonna 1960. Skolteatern, eli nykyinen Unga Teatern, yhdisti varhaisvuosinaan 
perinteitä ja modernismia, hienoisesti myös yhteiskunnallisuutta. Varsinaisia nuortennäytelmiä ei vielä Skolteaternissa 
eikä muuallakaan nähty. Nuoret itse sen sijaan toimivat 1950- ja 1960-luvulla aktiivisesti omissa 
nuorisoteattereissaan. Varsinkin 1960-luvulla nuorisoteatterit näyttävät seurailleen tuolloin ajankohtaisten 
studionäyttämöiden ohjelmistoja absurdismeineen päivineen. 

Vaikka uusille lastenteatteri-ilmiöille oli yhä enemmän tilausta 1950- ja 1960-luvulla, vasta 1960- ja 1970-luvun 
vaihteessa varsinainen kapina pääsi valloilleen. Niin kutsuttu demokraattinen ryhmäteatteriliike vastusti sekä 
taantumuksellisena pitämäänsä joulusatuperinnettä että ylikansallista viihdettä. Vaadittiin määrällisiä, laadullisia ja 
tuotannon sekä jakelun periaatteita koskevia muutoksia. Liikehdinnän osana muodostui teatteriin, nukketeatteriin ja 
tanssiin suuntautuneita ammatillisia ryhmiä, joista moni – Hurja Joukko eli myöhemmin Penniteatteri, Ahaa Teatteri, 



Nukketeatteri Vihreä Omena, Tanssiteatteri Raatikko sekä linjaansa uudistanut Skolteatern – tuotti ohjelmistoa myös 
tai nimenomaan lapsille. 

Muuttuneiden teatterinäkemyksien myötä 1960- ja 1970-luvun vaihteessa tarvittiin uusia näytelmiä, ja usein ryhmät 
tuottivat niitä itse. Erityisen ajankohtaista oli ideoida ja jopa kirjoittaa näytelmiä ryhmän jäsenten yhteistyönä. 
Näytelmät käsittelivät yleensä lasten arkea ja edustivat ruohonjuuritason yhteiskunnallisuutta. Toisinaan 
arkikuvauksiin kudottiin mukaan fantasian elementtejä tai kansainvälisiä ulottuvuuksia. Esityksissä oli monen tason 
vaikutteita Bertolt Brechtin teatteriestetiikasta. Koulu- ja päiväkotikiertuein tavoiteltiin tasapuolista 
näytäntötarjontaa, ja erilaisten kohderyhmien tarpeet pyrittiin ottamaan huomioon esimerkiksi eriyttämällä katsojat 
aiempaa tarkemmin iän mukaan. Jälkimmäisen toimintamallin osana toteutettiin ensimmäiset varsinaiset 
nuortennäytelmät. 

Niin kutsutuissa laitosteattereissa jatkettiin osin perinteisemmillä linjoilla, osin muututtiin samaan suuntaan ja tahtiin 
kuin ryhmäteattereissa. Esitysmäärät kasvoivat selvästi, ja tarjontaa alkoi jo olla muulloinkin kuin joulun tienoilla. 
Tarjonta myös monipuolistui: esimerkiksi nukketeatteri koki merkittävän nousukauden, ja valtaosa sen ohjelmistosta 
oli lapsille suunnattua. 1960-luvun lopulla ja 1970-luvulla lasten- ja nuortenteatteriin kiinnitettiin kaikkiaan paljon 
huomiota, ja sen tilasta keskusteltiin erilaisissa seminaareissa. Lapsia ja nuoria pyrittiin aktivoimaan sekä 
ammattilaisteatterin katsojina että omassa harrastustoiminnassa. Esityksiin tähtäävän lapsi- ja 
nuorisoteatteritoiminnan rinnalla korostettiin nyt luovan ilmaisun laaja-alaisuutta ja prosessin merkitystä. 

Vastareaktion vastareaktiosta kohti monimuotoisuutta 

Voimakkaat muutokset saivat pian aikaan sisällöllisiä ja tyylillisiä vastareaktioita, vaikka tarjonnan rakenteisiin 
liittyvät uudistukset jäivätkin lastenteatterin osalta pysyviksi. Jo 1970-luvun loppupuolella niin lapsille kuin aikuisille 
suunnatussa teatterissa kysymyksenasetteluja alettiin muokata yhteiskunnallisuudesta yleisinhimillisempään suuntaan. 
Erityisesti 1980-luvulla teatteria korostettiin taidemuotona, ei kasvatuksena. Lastenteatterissa näihin tarpeisiin 
vastattiin usein lasten tai aikuisten klassikkoteosten sovituksilla, jotka teki yleensä dramaturgi eikä työryhmä. 

Niin kutsuttu valtakunnallinen lasten- ja nuortenteatterihanke yritti 1970-luvun loppupuolelta lähtien parantaa lasten- 
ja nuortenteatterin toimintarakenteita. Hankkeen tulokset olivat vihdoin nähtävissä vuonna 1986, kun Penniteatteri ja 
Intimiteatteri yhdistämällä perustettiin Teatteri Pieni Suomi. Lisäksi valtion budjettiin sisällytettiin erityinen 
lastenteatterin momentti. Momentin takaaman valtionavun piiriin otettiin helsinkiläinen Teatteri Pieni Suomi, 
espoolainen Skolteatern sekä tamperelainen Teatteri 2000. Lasten- ja nuortenteatterin yhteiskunnallisen aseman 
vakiintumista osoittaa myös se, että vuonna 1987 perustettiin Taiteen keskustoimikunnan lastenkulttuurijaosto. 

Moni kiertueryhmä oli 1970-luvun puolelta lähtien tavoitellut pysyvää näyttämöä, ja 1980-luvulla nämä haaveet 
alkoivat toteutua. Omille näyttämöille valmistettiin aiempaa suurimuotoisempia tuotantoja, ja muutokset näkyivät 
erityisesti lavastuksessa sekä valo- ja äänisuunnittelussa. Toisaalta marginaalissa muhi jo uusi kiinnostus 
pienimuotoiseen ja kiertävään teatteriin. Puhenäytelmä säilytti tärkeän aseman, mutta erilaiset fyysisen ja 
visuaalisen teatterin muodot alkoivat vallata alaa niin ryhmissä kuin suuremmissa instituutioissa.  

Viime vuosikymmeninä lasten- ja nuortenteatterissa on taiteellisten ja aatteellisten vastakkainasettelujen sijasta 
korostunut pikemminkin monimuotoisuus ja moniarvoisuus. Alalle on ilmaantunut uusia tekijöitä ja ryhmiä, ja erilaisia 
aiheita, tyylilajeja ja toimintamalleja suvaitaan suuremmitta konflikteitta. Suosiossa ovat niin klassikkonäytelmät ja -
sovitukset kuin uudet näytelmät ja niin kutsutulla devising-tekniikalla valmistetut produktiot. Lapsille ja nuorille 
tarjotaan puheteatteria, nukketeatteria, tanssia ja muuta fyysistä teatteria, sirkusta eri muodoissaan, oopperaa ja 
muuta musiikkiteatteria, soveltavaa teatteria ja näiden kaikkien välimuotoja. Ainakin valtaosaa näistä lapset ja 
nuoret valmistavat myös itse. 

Lapsille suunnattuja ammattilaisproduktioita tuotetaan nykyisin tasaiseen tahtiin, mutta nuoret ovat kohderyhmänä 
edelleen väliinputoaja. Uskollisimmin nuortenteatteria on toteuttanut tamperelainen Ahaa Teatteri. Viime vuosina 
Suomessa on kansainvälisen virtauksen seurauksena ruvettu valmistamaan teatteriesityksiä uudelle kohderyhmälle: 
vauvoille. Varsinaisten esitysten lisäksi yhä useampi teatteri järjestää lapsille ja nuorille myös 
teatterikasvatushankkeita, ja näitä suunnittelemaan on palkattu erityisiä teatterikuraattoreita. 

Alan monipuolistuminen näkyy myös koulutuksessa ja järjestötoiminnassa. Viime vuosina teatteriopiskelijoille on 
järjestetty kursseja lasten- ja nuortenteatterin tekemisestä, ja uudet soveltavan teatterin ammattilaiset ovat 
kehittäneet lasten ja nuorten omaa teatteritoimintaa ja draamakasvatusta sekä koulun että vapaa-ajantoiminnan 
piirissä. Ammattiin johtavaa koulutusta on tarjolla myös nukketeatterin ja uuden sirkuksen aloilta. Lasten- ja 
nuorenteatterilla, nukketeatterilla, tanssilla, draamakasvatuksella ja harrastajateatterilla on kullakin omat 
järjestönsä, kansainväliset yhteistyöverkostonsa sekä kansalliset ja kansainväliset festivaalinsa. Uusin tulokas on 
lasten- ja nuortenteatterintutkijoiden kansainvälinen verkosto. 

Suomalaisen lasten- ja nuortenteatterin taloudelliset toimintaedellytykset ovat vuosikymmenten kuluessa 
kohentuneet, mutta niissä on edelleen monia ongelmakohtia. Taloudellisista haasteista on 2000-luvulla keskusteltu 
usein; kiivaita näkemyksiä ovat kirvoittaneet esimerkiksi Teatteri Pienen Suomen sulauttaminen Helsingin 
Kaupunginteatteriin sekä Nukketeatteri Vihreän Omenan lakkauttaminen. Uusia ryhmiä ja lyhytaikaisia kokoonpanoja 
on perustettu, mutta myös – ja erityisesti – niiden talous on nykyisen tukijärjestelmän puitteissa tiukkaa. Järjestelmän 
uudistuksia seurataan ja odotetaan mielenkiinnolla. Aktiivisuutta osoittavat esimerkiksi uuden sirkuksen ja 



nukketeatterin tuotantoyhteisöt: Circo – Uuden Sirkuksen Keskus ja Musiikkiteatteri Kapsäkin koordinoima 
Nukketeatterihautomo. 

Viime vuosina lasten ja nuorten asema teatterin katsojina ja tekijöinä on saanut valtakunnallista erityishuomiota 
esimerkiksi Teatterin tiedotuskeskuksen kampanjoissa. Opetusministeriö puolestaan laati Lastenkulttuuripoliittisen 
ohjelman vuosille 2003–2007. Nyt onkin sopiva hetki pohtia, millaisia vaikutuksia ohjelmalla oli lasten- ja 
nuortenteatteriin sekä lasten ja nuorten omaan teatteritoimintaan.  

 


