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"Koulussa se oli minusta kamala, nyt aivan
ihana" – Nukkemestari Juha Laukkanen teki
lapsille oman Seitsemän veljestä 150‐vuotiaan
teoksen kunniaksi, torstaina esitykset
Savonlinnassa
Seitsemän veljestä juhlii 150-vuotisjuhlia. Sen kunniaksi Juha Laukkanen teki teoksesta lapsille
oman nukkeversion, joka nähdään torstaina Savonlinnassa kaksi kertaa.
Pirjo Kivimäki

Nukkemestari Juha Laukkanen tuo Seitsemän veljestä ‐nukke‐esityksen kirjastoon torstaina osana Lukulaku‐
viikkoa.
Se on mestariteos, jossa on erilaisia tasoja ja hurjia, koomisiakin tapahtumia, on herkullisia tyyppejä,
uskomattomia tilanteita, kasvua ja kehitystä. Ja tietenkin eläimiä.
Näin sanoo nukketeatterimies Juha Laukkanen, joka teki nukkenäytelmän Seitsemästä veljeksestä. Sen
tilasi Nurmijärven kunta, koska nyt vietetään kansallisteoksen 150‐vuotisjuhlaa.
– Esitys on suunnattu lapsille, ja näköjään myös pikkulapsillekin. Viimeksi 2‐vuotiaatkin innostuivat ja
seurasivat silmät tapilla, nauraa Laukkanen.

Laukkasen oma suhde Aleksis Kiven klassikkoteokseen on heittänyt kuperkeikkaa:
– Koulussa meidän oli pakko lukea Seitsemän veljestä. Voi että se tuntui tylsältä! Se oli kamalaa. Inhosin. Se
ei ollut hyvä tapa opettaa tätä upeaa teosta lapsille, miettii Laukkanen.
– Nyt minusta on tullut vedenkestävä Seitsemän veljeksen fani. Se on upea kirja, sanoo Laukkanen.
Torstai‐iltana voivat Savonlinnan lapset ja aikuisetkin käydä katsomassa, millainen on yhden miehen ja yli
kymmenen nuken Seitsemän veljestä.
– Lavalla ovat tietenkin kaikki veljekset ja Venla sekä rovasti. Eläimistä ovat ainakin orava ja possu, kissoja ja
hevosia kuuluu nauhalta.
– Olen ottanut tähän aika lyhyeen esitykseen veljesten seikkailuja, kuten käynnin Venlan luona, hiidenkiven
tai saunan palamisen. Lapsista on valtavan hauskaa esimerkiksi se, että rovasti sanoo: te jukuripäät! Kiven
kielen värikkäät sanat ovat ihania.
Nukkenäytelmä on myös kasvukertomus: metsässä kirmaavista, kurittomista ja kasvattamattomista pojista
tulee yhteiskunnan kelpo jäseniä, joilla on talot ja perheet. Yhdestä tulee toimittaja, toisesta lautamies.
Ei ole ihme, että tästä on tehnyt niin paljon erilaisia versioita. Aineksia on vaikka mihin. — Juha Laukkanen
– Pojathan ovat alussa melkoisia hulttioita, orvoksi jääneitä. He oppivat elämää ja kasvavat, ottavat vastuun
omasta ja perheensä elämästä.
– Tietysti esityksessä on myös huumoria. Esimerkiksi Juhani ei oikein muuta tee kuin haaveilee Venlasta,
tapahtui mitä tahansa. Aina se vain huokaa: Veeenlaaaa.
Laukkanen toivoo että lapset myös oppisivat nukkenäytelmästä.
– Eivät lapset nykyään tiedä, mikä on hiisi. Se pitää kertoa. On muitakin asioita, joita me vähän vanhemmat
pidämme itsestään selvinä, mutta lapset eivät ole kuulleet puhuttavankaan. Näistä keskustelemme
yhdessä.
– Kehotan lapsia esityksen jälkeen myös kysymään isovanhemmilta, millaisia töitä he ovat tehneet ennen
vaikka maalla tai millaisia vaatteita käytettiin. Tai pyydän miettimään, mitä marjoja tai sieniä saa metsästä,
mitä viljellään maalla. Esitys jatkaa elämää lasten mielissä.
Kun Laukkanen teki lasten seitsemää veljestä, hän tutustui sekä Turun kaupunginteatterin legendaariseen
teatteriversioon Seitsemästä veljeksestä että Kansallisbaletin Seitsemän veljestä ‐balettiin.
– Ei ole ihme, että tästä on tehnyt niin paljon erilaisia versioita. Aineksia on vaikka mihin.
– Kiven kirja puhuttelee sukupolvesta toiseen. Sen myös ymmärtää eri tavoin oman elämän eri vaiheissa,
siitä voi ammentaa jokainen itselleen tärkeitä asioita.
Laukkanen muistuttaa, että Savonlinnan kirjaston väki pitää hyvän huolen katsojien turvallisuudesta.
To 15.10. Lasten oma 7 veljestä klo 17.30 ja 18.15 pääkirjasto Joelin Miitti‐tilassa. Nukketeatteri Sytkyt,
Juha Laukkanen. Vapaa pääsy, enintään 30 katsojaa. Seitsemän veljeksen 150v. juhlavuosi.

