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Kansallisteatterin Lavaklubi on 
Jukka Puotilalle yhä osa elämää. 
Taustalla Ella Eronen.
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Jukka Puotila astelee Kansallisteatterin henkilö-
kunnan sisäänkäynnistä tottunein elkein.  

– Tässä seinällä oli taulu, jonka oman nimen 
kohdalla olevaa nappia painettiin, kun tultiin töihin. 

Muhkea rakennus kätkee sisälleen sokkeloisia 
reittejä. 

– Ennen kuin kännykät tulivat, järjestäjät olivat 
hyvin perillä siitä, kenet löytää mistäkin päin 
Suomea.

Maailma oli toinen monella muullakin tapaa. 
– Kun aloitin täällä 1984, talossa oli 51 näytte-

lijää vakituisella kiinnityksellä. Kun jäin eläkkeelle 
2017, kiinnitettyjä näyttelijöitä oli 26.

Konkarikollega Kauko Helovirta kehotti uutta 
tulokasta liittymään Eläkekassaan. 

– Se tuntui oudolta. Vastahan tulin ja nyt jo 
pitäisi eläkettä ajatella.

Mutta kokeneemman neuvo osoittautui arvok-
kaaksi.

Puotilasta sukeutui uuttera esiintyjä.
– Tarvitsemme olemiseen jonkin syyn. Ehkä 

olen tarvinnut myös sen hyväksymisen, jonka 
tämä työ tuo.

Elämä on viikonloppuja myöten usein täyttynyt 
esityksistä niin, että perjantaina on yksi, lauantai-
na kaksi ja sunnuntaina jälleen kaksi. 

– Jos kone käy, kaikki tekemiset ruokkivat 
toisiaan.

Jatkuva työputki on toki välillä mietityttänyt. 
– Esimerkiksi perjantaisin, kun kaupungilla on 

seksikäs tunnelma. Ihmiset odottavat mitä kaikkea 
voi tapahtua viikonloppua, ja itse olen ollut matkal-
la töihin.

Vaikka Puotila eläkkeellä nyt onkin, Kansallis-
teatterin henkilökunnan käytävät ovat edelleen 
osa elämää. Vuodesta 2007 pyörinyt Jukka Puotila 
-show täyttää katsomot vuodesta toiseen.

Näyttelijä ja imitaattori Jukka Puotila on saanut pitkän uransa 
aikana näyttämöllä esiintyessään valtavan määrän yleisöä 
hetkeksi pakoon omaa elämäänsä – ja päässyt samalla pakoon 
omaansa. Lukuisten hahmojen takaa löytyy syvämietteinen, 
urheilua rakastava ukki.

Ihminen nimeltä 
Jukka Puotila

Teksti Minna Takkunen  Kuvat Liisa Valonen

Ihmiset

Istahdamme Kansallisteatterin Lavaklubin 
uume niin. Vanhoilla sohvilla ja nojatuoleilla 
täytetty, kodikas tila on Puotilalle tuttu varsinkin 
niiltä vuosilta, kun hän toimi Kansallisteatterin 
näyttelijä yhdistyksen puheenjohtajana. Ohi kul-
keva talon väki huikkailee iloisesti tervehdyksiään 
tutulle naamalle.

Elämään on sentään mahtunut muutakin kuin 
näyttämöitä. 

– On tärkeää, että on muitakin ystäviä kuin 
näyttelijöitä.

Yleisön palvelija
Äkkipysähdys jatkuvaan näytösrumbaan tuli 2015, 
kun Puotilalla todettiin suusyöpä. 

– Päätin, että jos hoidot menevät hyvin, jään 
eläkkeelle.

Ja hoidot menivät hyvin. 
Mutta sitä ennen oli monta rankkaa hetkeä, 

kuten silloin kun Puotila oli kipuamassa esiintymis-
lavalle Kuopiossa. Lääkäri soitti ja sanoi että kaikki 
imusolmukkeet on poistettava. 

– Se on iso leikkaus.
Näyttämömestari, nuori mies, kertoi Puotilalle, 

että hänellä on leukemia.
Nuoremman ihmisen tarina pysäytti, vertaisen 

tuki kohotti. 
– Hänen antamallaan voimalla vedin illan esiin-

tymisen läpi.
Hetkeen palaaminen vetää Puotilan hiljaiseksi. 
Tuohon iltaan kiteytyy myös yksi näyttelemisen 

tenhosta. 
– Jos minä pääsen pakoon näyttämöllä omaa 

elämääni, niin pääsee yleisökin.
Sairaus lujitti Puotilan kokemusta siitä, että hän 

on näyttelijänä ennen kaikkea yleisön palvelija, 
eikä esiinny vain itseään varten, vaikka  esitykset 
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virtaa antavatkin. Näytökset ovat nostaneet 
 Puotilan kierrokset välillä niin ylös, että niitä on 
pitänyt purkaa salilla juoksumatolla.

Työpaikalla koitti kova liikutuksen paikka, kun 
Puotila ilmoitti eläkepäätöksestään. 

– Onhan tämä maailman hienoin työpaikka. 
Se henki, joka tässä talossa on. Muita autetaan, 
toisista pidetään hyvää huolta, vieraat otetaan 
hyvin vastaan.

Suunsoitosta ammatti
Puotila kuvailee olleensa suunsoittaja ja nuoresta. 
Sillä tiellä hän on edelleen. 

– Minut erotettiin kahdeksi viikoksi koulusta, 
kun olin oppikoulun seitsemännellä eli nykyisellä 
lukion toisella luokalla.

Paperiin oli kirjattu perusteluksi “jatkuva 
suunsoitto ja välinpitämättömyys koulunkäyntiä 
kohtaan.”

Noissa moottoriturpahetkissä tehtiin jo näyt-
telijää. Äiti tuumi, josko esiintyminen olisi pojan 
ala, ja ilmoitti hänet kouluvuosien jälkeen Kyky 77 
-kilpailuun. Puotila imitoi televisiokisassa englan-
ninkielisiä näyttelijöitä ja pääsi finaaliin. Sen 
jälkeen hän pyrki Ylioppilasteatteriin, ja lopulta 
Teatterikorkeakouluun.

Puotilan opiskellessa Teatterikoulussa Jouko 
Turkasta tuli rehtori. 

Äkkiä näyttelijän kasvoista muovautuu esille 
toinen tunnettu teatterimies. 

– Suurimmalle osalle teistä tämä on ainoa mah-
dollisuus päästä sisätöihin, Puotila sanoo ereh-
tymättömästi Turkan äänellä, ja irrottaa kunnon 
naurut. 

Turkan kanssa toteutettu Puotilaa hengiltä 
-näytelmä vahvisti näyttelijän tietä teatteriin.

Mikäli näytteleminen ei olisi imaissut Puotilaa, 
hänestä olisi saattanut tulla urheilija. 

– Pidän hikoilusta, ja jotain on tehtävä hyvän 
olon eteen.

Ennen Kansallisteatterin leivissä aloittamista 
Puotila työskenteli jumppamaikan sijaisena ja 
palokunnassa. 

Hän tykkää myös katsoa urheilua kotisohvalta. 
– Olen tulosfriikki.
Tempaisu ja työntö kiinnostaa penkkiurheilijaa 

myös omakohtaisesti niin paljon, että Puotila on 
voimaillut lajista veteraanien SM-pronssia.

– Mitä parempaa voisi olla kuin terve vanhuus?

Sairastuminen toi mittakaavan
Liikuntaa rakastavan näyttelijän kroppa on ketterä. 
Sairastamis- ja hoitovaiheiden varjot ovat hiipineet 
kasvonpiirteisiin. 

Millainen suhde hänellä on nyt sairauteen? 

– Sen unohtaa välillä, välillä ei. Sairastumisessa 
on hurjat riskit, mutta siihen sisältyy myös paran-
tava mahdollisuus. Kaikki eivät kestä sitä.

Puotila hiljenee toviksi. 
– Mitään jalostavaa siinä ei kyllä ole, sairastami-

nen on vain kärsimystä, hän lisää.
– Se on kuitenkin antanut mittakaavan asioille. 

Välillä työstä yrittää tehdä liian isoa, mutta se ei 
saa mennä kaiken yli.

Hoitojakson jälkeen esiintymislavoille palates-
saan Puotila huomasi Canth-näytelmän alkuhetkil-
lä, että suhtautuminen ensi-iltaan oli muuttunut.

Sairauden tuoma mittakaava annosteli hetkiin 
myös tilannekomiikkaa, kuten silloin, kun Puotila 
odotti verhon takana Victor eli lapset vallan-
kahvassa -näytelmän alkamista. Rooliin kuulu-
van merimiesasun valkoiset kaulukset läpättivät 
ilmastointi laitteesta tulevassa ilmavirrassa.

Teatterissa Puotilasta tulee taikauskoinen. 
– Tässä työssä ei ole mitään absoluuttista, 

 siksi sen ympärille rakentuu helposti mystiikkaa. 
En esimerkiksi jätä avainnippua pöydälle, näyttä-
möllä ei vihellellä.

– Yleisöstä riippuu, millaiseksi esitys kehkeytyy.
Komedia-show’ssa lavalle kuuluttamisen hetki 

ja alku antavat tahdit sille, miten esitys nousee tai 
kaatuu.

Ukki ja kahvilaukko
Vuodet näyttämöillä ovat verottaneet aikaa per-
heeltä. 

– Pitää armahtaa muita ihmisiä, Puotila sanoo 
eläkkeelle siirtymisestään. Hän vertaa näyttelijän 
työrytmiä ammattiurheilijan elämään. Siinä on 
oma rytminsä, joka jättää vähemmän tilaa kaikelle 
muulle.

Rytmi on muuttunut vakituisista töistä luopumi-
sen myötä. 

– Musta on tullut vähän ukko.
Aamuihin kuuluu kahvilassa istuskelu ja juttelu. 

Sellainen oleilu on uutta Puotilalle. 
– Ennen ihmettelin, että eikö nyt parempaa 

tekemistä ole kuin istua kahvilassa, hän sanoo ja 
hymähtää omille ajatuksilleen.

Puotila on neljän lapsen isoisä, ukki. 
– Isovanhemmuus tulee oikeaan koloon elä-

mässä, siihen kun lapset muuttavat pois.
Ajan kulku ja elämänkaari peilautuu lasten-

lapsista. 
– Herää ajatus, että ai, tässä kohdassako ollaan 

jo. Tuon pojan isähän oli tuossa vasta, itsekin 
pieni.

Ukki on huomannut myös, että lastenlasten 
myötä on ollut kivaa, kun joulut ovat alkaneet 
uudestaan. 

” Tarvitsemme olemiseen jonkin syyn. Ehkä olen tarvinnut 
myös sen hyväksymisen, jonka tämä työ tuo.”
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– Kyllä me kaikki halutaan se satu niille järjes-
tää, hän sanoo myhäillen.

Puotila myös lukee paljon, tällä hetkellä 
 Raija Orasen teosta Mauno Koivistosta. 

– Erittäin hyvin kirjoitettu, hän ylistää.

Uimahousut pysyivät jalassa
Sitten lähdetään valokuvaamaan Puotilaa 
Kansallis teatterin suurelle näyttämölle. Jälleen 
joukko kapeita käytäviä, käännöksiä, portaita. 
Ja äkkiä se on siinä: korkeuksiin kurottava, 
mustalattiainen näyttämö, jonka edessä avautuu 
huikaisevan kaunis, hiljattain 1800-luvun lopun 
asuunsa restauroitu katsomo. 

Näyttelijän keskittyneet kasvot avautuvat koko 
tilan täyttävään, säteilevään hymyyn.

Erityisesti mieleen jääneitä hetkiä tältä suu-
relta näyttämöltä? Puotila muistelee virnistellen 
vuonna 2004 ohjelmistoon tullutta Don Juania, 
jonka nimiroolia hän näytteli. Näytelmäsovitus 
alkoi kohtauksella, jossa uima-altaan reunalla 
uimahousuihin pukeutunut Puotila alkoi hivuttaa 
uima-asuaan alemmas. 

– Katsomosta kuului hätään-
tynyt ei, ei, ei,  Puotila kertoo ja 
nauraa. Rooliin ei kuulunut riisuu-
tumista, mutta pelkkä ele kirvoitti 
katsojassa reaktion. Lavalla ollut 
näyttelijä kaveri Juha Muje asetti 
Puotilan eteen pyyhkeen. 

Onko Puotilan haaveissa vielä 
jokin rooli? 

– Olen tehnyt niin paljon, että ei 
minulla ole haaveita.

Pian hän tosin miettii, että vä-
kevän KukapelkääVirginiaWoolfia 
-näytelmän Georgen rooli houkut-
telisi kyllä.

Entä henkilökohtaisesti tär-
keimmät roolit? Ilme vakavoituu, 
kääntyy sisäänpäin. 

– Ionescon Kuningas kuolee. 
Suomen 100-vuotisnäytelmä 
Koivu jatähti. 

Mystinen, kiehtova metsä
– Metsä on niin mahtava, että sitä 
ei voita, suomalainen maisema. 
Mäntykangas on erityisen hieno. 
Eikä mikään tuoksu niin hyvältä 
kuin vastavalmistunut hirsimökki.

Puiden kanssa Puotila seurus-
telee Saimaalla, kallioisella saarel-
la, jossa perheellä on mökki.

Männikkö herättää myös yhden 
merkittävän tunnemuiston. 

– Isän veli oli kuollut. Ensimmäisen kerran 
ymmärsin jotakin kuolemasta. Muistan, kuinka 
ajoimme mökille, ja miten illan valo lankesi mänty-
jen lävitse.

Lapsuuden muistoihin Vainikkalassa puoles-
taan liittyy sakea kuusimetsä. 

– Metsän keskellä oli lampi, josta haettiin vettä.
Juuri kuusimetsään liittyy kokemus siitä, että 

metsä on kiehtova, ja samalla hurja, pelottavakin. 
– Mitähän tapahtuisi, jos eksyisi. Metsää on 

Suomessa niin paljon, että usein ajattelen ajaes-
sani, että mitähän tuon metsän takana on.

Metsä on mystisyydessään myös rauhoittava. 
Puotila heittäytyy unelmoimaan hetkeksi. 

– Ollapa oma, sadan hehtaarin saari.

” Ollapa oma, sadan hehtaarin saari.”

Jukka Puotila vertaa näyttelijän 
työrytmiä ammattiurheilijan elämään. 
Siinä on oma rytminsä, joka jättää 
vähemmän tilaa kaikelle muulle.  
Nyt rytmi on muuttunut vakituisista 
töistä luopumisen myötä.  

Näyttelijä, imitaattori Jukka Puotila on Stora Enson 
Tähtigaala 2020 -asiakastilaisuuksien esiintyjä.  
Yhden miehen show  tuo tutut julkisuuden henkilöt 
estradille nauruhermoja säästämättä.  
Kutsutilaisuus järjestetään talvella 2020.


