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1  JOHDANTO 
 
Opinnäytetyöni aiheena on Helvin roolin työstäminen Ilmari Hannikaisen laulunäytelmässä 

Talkootanssit. Työn nimi viittaa näytelmässä kuultavaan samannimiseen duettoon. Työn 

aihe on kiinnostava, koska lauloin Helvin roolin Savonlinnan Teatterin produktiossa, Put-

kinotkon kesäteatterissa heinäkuussa 2012. Esitimme Talkootansseja 16 esityksen verran. 

Opinnäytetyöni koostuu taiteellisesta osuudesta ja siihen liittyvästä kirjallisesta, laadulli-

sesta ja kokemuksellisesta raportista. Esityksestä on olemassa videotallenne, jota on käytet-

ty työn taiteellisen osuuden arvioinnissa. 

Kirjallisessa työssäni raportoin Talkootanssien teostiedot, esityshistorian, juonen, tekijöi-

den henkilöhistoriat, 1930-luvun ajankuvan ja Helvin roolin musiikilliset karaktäärit. Teo-

riatausta muodostuu Talkootanssien keskeisimpien tekijöiden Ilmari Hannikaisen, Erkki 

Kivijärven ja Aino Acktén henkilökuvista, 1930-luvun ajankuvauksesta, kokemuksellisesta 

oppimisesta ja itsereflektiosta. Tutkin myös ajan tapakulttuuria rooliin perehtymisen kan-

nalta. Työlläni on pedagogista arvoa ajatellen, ettei vastaavaa analyysiä – hämmästyttävää 

kyllä – ole aiemmin tehty. Työ voi siis hyödyttää tulevia Helvin roolin laulajia. 
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2  TALKOOTANSSIT 
 

Tässä luvussa esitellään teostiedot Ilmari Hannikaisen laulunäytelmästä Talkootanssit ja 

luodaan lyhyt katsaus teoksen esityshistoriaan. Tiivistetyn juonen jälkeen keskitytään ke-

sän 2012 produktioon, joka toteutui Putkinotkon kesäteatterissa, Savonlinnassa. Lauloin 

produktiossa Helvin roolin. Putkinotko oli kirjailija Joel Lehtosen kesänviettopaikka. Ny-

kyisin tilaa ylläpitää Joel Lehtosen seura. 

 

2.1  Teostiedot ja esityshistoria 

Talkootanssit on Ilmari Hannikaisen säveltämä ja Erkki Kivijärven kirjoittama kolminäy-

töksinen laulunäytelmä, joka sijoittuu tukkilaismiljööseen Saimaalle. Teos kantaesitettiin 

10. heinäkuuta vuonna 1930 Savonlinnan Oopperajuhlilla, keskiaikaisessa Olavinlinnassa. 

Säveltäjä Ilmari Hannikainen johti tuolloin orkesteria ja ohjaajana toimi teoksen tilaaja 

Aino Ackté. (Luhtaniemi 2012.) Näytelmän tekijänoikeuksia valvoo Suomen näytelmäkir-

jailijaliitto ry (Kivijärvi 1930). 

Vaikka Talkootanssit ei ylläkään oopperan mittoihin, musiikkia on paljon. Näytelmä sisäl-

tää 25 laulua sekä erilaisia alku- ja välisoittoja. Kauniit melodiat ovat kansanlaulunomai-

sia. Teos on sävelletty alun perin isolle orkesterille, jonka vuoksi harmoniat ovat rikkaam-

mat kuin kansanmusiikissa. (YLE Etelä-Savo 2012.) Omasta mielestäni Talkootanssit on 

musiikillisesti hyvin korkeatasoinen teos. Kauniit melodiat tukevat hienosti kohtausten 

tunnelmaa ja siivittävät tarinaa eteenpäin. Kuoro-osuudet on sävelletty sekakuorolle neli-

äänisesti laulettaviksi. Laulujen tekstuuri sisältää paljon tehokeinoja, kuten alku- ja loppu-

sointuja, jotka ovat tyypillisiä suomalaiselle kansanrunoudelle. Pianopartituuri on kaksikie-

linen, sisältäen laulujen ruotsinkieliset käännökset, jotka on kirjoittanut S. S. Wilson. Roo-

lihenkilöillä on niin ikään ruotsinkieliset nimet: Isonmäen perhe onkin Storbackan perhe. 

Heti kantaesitysvuoden jälkeen, vuonna 1931, Talkootanssit pääsi Kansallisteatterin oh-

jelmistoon ja Tampereen Pyynikillä sitä esitettiin vuonna 1964. Erityinen kulta-aika nähtiin 

1940-1950-luvuilla, jolloin teosta esittivät niin monet ammatti- kuin harrastajateatteritkin. 

Savonlinnan Teatterin ohjelmistossa Talkootanssit on nähty nyt kaksi kertaa; vuonna 2012 

ja edellisen kerran vuonna 1976 (LIITTEET 1-2). Vuoden 1976 esitys toteutettiin sisäti-

loissa ja kesäksi näytännöt siirtyivät Kasinonsaaren kesäteatteriin. (Luhtaniemi 2012.) Tal-
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kootansseja on esitetty ulkomaillakin; Pohjoismaissa ja Saksassa (Märsynaho 2004). Näi-

den esitysten ajankohdasta minulla ei ole tietoa. 

 

2.2  Tiivistetty juoni 

Talkootanssit kertoo tarinaa, jonka keskiöön nousee Isonmäen tilan insinööripojan Pentin 

ja talon ottotyttären Marjatan kielletty rakkaus. Marjatta ja Pentti rakastavat toisiaan, mutta 

Isonmäen emäntä ei hyväksy nuorten lempeä. Hän on päättänyt naittaa poikansa pappilan 

Kirsti-neidille, keinoja kaihtamatta. Pentti ei kuitenkaan aio mistään hinnasta luopua Mar-

jatasta. Asioita mutkistaa entisestään juonitteleva ennustajaeukko, Lotta-Leena, joka povaa 

toisille vain sellaisia asioita, joista itse hyötyy. (mm. Putkinotko 2012; Kivijärvi 1930.) 

Näytelmän alussa Isonmäen tilalla valmistellaan talkoojuhlia, heinänteon päättäjäisiä. Kai-

kenlaista tekemistä riittää ja ruokaa täytyy laittaa koko suurelle joukolle. Talkoojuhlille on 

saapumassa myös pappilan väki ja nimismies sekä ehkä odotetuin vieras: Pentti. Pentti on 

ollut kauan poissa kotoa. Hän on juuri valmistunut insinööriksi opiskeltuaan Helsingissä. 

Juhlailtana hän palaa kotiin selvittämään asioita Marjatan kanssa. (mm. Putkinotko 2012; 

Kivijärvi 1930.) 

Tukkilaisetkin saapuvat tansseihin. Isonmäen talon tytär Helvi odottaa kohtaavansa jälleen 

rakastamansa komean tukkilaispäällikön, Heikuran. Tätäkään suhdetta talon emäntä ei hy-

vällä katso, vaan tahtoisi tyttärensä naivan nimismiehen pojan. Silti Helvi ja Heikura usko-

vat rakkauteensa ja tapailevat emännältä salaa. Erityistä huumoria näytelmään tuo kulku-

kauppias Impan hahmo. Imppa on iskenyt silmänsä talon emäntäpiika Miinaan. Seuraa 

hauskoja sanankäänteitä ja hyväntahtoista kiusoittelua, kun Imppa ja Miina kuhertelevat. 

Mutta Impalla on tiedossaan suuri salaisuus, joka koskee Marjattaa ja hänen todellista syn-

typeräänsä. Imppa päättää tuoda totuuden julki ja oikaista Marjatan kokemat vääryydet. 

Näytelmän lopuksi Isonmäen tilalla istutaankin alas agathachristiemäiseen tapaan, ja selvi-

tetään kaikki salatut totuudet ja väärinkäsitykset. (mm. Putkinotko 2012; Kivijärvi 1930.) 

 

2.3  Teatterikesä 2012 

Savonlinnan Teatteri esitti kesällä 2012 Talkootansseja Putkinotkon kesäteatterissa 16 esi-

tyksen verran. Ensi-iltaan näytelmä saatiin 7. heinäkuuta ja juhlanäytös esitettiin 10. heinä-
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kuuta, jolloin tuli kuluneeksi 82 vuotta teoksen kantaesityksestä. Kyseisen teoksen valikoi-

tuminen Savonlinnan Teatterin kesäohjelmistoon ei siis ollut sattumaa. Savonlinnan Oop-

perajuhlat vietti omaa satavuotisjuhlavuottaan ja Talkootanssit oli Savonlinnan Teatterin 

kunnianosoitus tälle suurelle, kansainväliselle festivaalille. 

Itse hakeuduin mukaan näytelmään koelaulujen kautta, jotka järjestettiin syksyllä 2011. 

Helvin roolin saaminen oli iloinen yllätys, mutta sen tuoma vastuu alkoi jännittää. Pohdin 

paljon omaa osaamistani ja ammatillisia valmiuksiani. Jännityksestä huolimatta tiesin, että 

minun tuli ottaa haaste vastaan ja käyttää apuna kaikkea siihen asti oppimaani.  

Kevään mittaan järjestettiin muutamat musiikkiharjoitukset, jossa tapasin ensimmäistä 

kertaa muun muassa vastanäyttelijäni Lasse Pajusen. Keväällä oli myös lehdistötilaisuus, 

jossa esitimme yhteiset duettomme. Puvustaja otti mittoja ja kesä tuntui tulevan koko ajan 

lähemmäksi. Ensimmäinen lukuharjoitus toi koko työryhmän yhteen. Oli ilo huomata, että 

joukossa oli muutama entuudestaan tuttu henkilö, mutta aina on ihanaa tutustua myös uu-

siin ihmisiin. 

Näyttämöllinen harjoituskausi kesti kesäkuun ajan ja esitykset toteutuivat heinäkuussa. 

Produktio toteutettiin neljäntoista näyttelijän voimin ja nelihenkisen orkesterin säestyksellä 

täysin akustisesti ulkoilmateatterissa. Orkesterikokoonpanon soittimiksi olivat valikoitu-

neet harmonikka, viulu, kontrabasso, mandoliini, huilu ja triangeli. Ilmari Hannikaisen 

Talkootanssit on hyvin kansanmusiikkivaikutteinen sävellystyö, joten soittimet olivat omi-

aan tukemaan musiikkityyliä. Kapellimestarimme Laura Vartio sovitti kaikki yli kaksi-

kymmentä musiikkinumeroa juuri kyseiselle kokoonpanolle sopivaksi, soitti esityksissä 

harmonikkaa ja toimi harjoitusvaiheessa säestäjänä. Näytelmän ohjaajana toimi Savonlin-

nan Teatterin teatterinjohtaja Tiina Luhtaniemi. 
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3  HENKILÖHISTORIAT 

 

Keskeisimmät henkilöt, jotka ovat olleet vaikuttamassa Talkootanssit-laulunäytelmän syn-

tyyn, ovat säveltäjä Ilmari Hannikainen, kirjailija Erkki Kivijärvi ja teoksen tilaaja, ooppe-

ralaulaja Aino Ackté. Seuraavassa henkilökuvat tästä kolmikosta. 

 

3.1  Ilmari Hannikainen 

 

KUVA 1. Ilmari Hannikainen (Klassinen 2013). 

Toivo Ilmari Hannikainen (KUVA 1) syntyi 19. lokakuuta vuonna 1892 Jyväskylässä. Hä-

nen vanhempansa olivat seminaarin legendaarinen musiikinlehtori P.J. Hannikainen eli 

Pietari (Pekka) Juhani Hannikainen ja musiikinopettaja Laura Alfhild (Alli) Nikander. 

Pekka-isä oli saavuttanut mainetta viulua soittavana säveltäjänä ja Alli-äiti oli koko kau-

pungin musiikkielämän rakastettu hahmo, joka soitti pianoa ja lauloi. Hannikaisten kodissa 

soitettiin kotoisten laulelmien lisäksi paljon klassista ja romanttista ohjelmistoa. Ilmari 

syntyi siis perheeseen, jossa musiikin perintö oli voimakas. (Aaltoila 1958, 551.) 

Ilmari oli vastaanottamis- ja kehittymiskyvyssään poikkeuksellisen varhainen, mutta kai-

kessa valoisuudessaan hyvin herkkä. Pieni Ilmari kuunteli vanhempiensa soittotunteja niin 

tarkkaan, että tunsi pian nuotit ja oppi kirjaimetkin aivan kuin ohimennen. Vasta viisivuo-

tias Ilmari kirjoitti Kipinä-nimisen laulun Topeliuksen Luonnonkirjan runon pohjalta. Tä-

mä ensimmäinen sävellys sooloäänelle ja pianolle on edelleen tallessa ja täysin esityskel-

poinen. Ilmarilla oli myös tapana luoda äidilleen merkkipäiviksi lauluja kuten Rauha, Det 

gäller ja Äidin silmät. (Aaltoila 1958, 552-553.) 
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Ilmarin ensimmäinen pianonsoiton opettaja kodin ulkopuolella oli tohtorinrouva Bertha 

Relander. Hän vaali lapsen mielikuvitusta älykkäästi ja Ilmarin soittotaito edistyikin nope-

asti. Koulutyön aloittaminen sitä vastoin oli niin hankalaa, että poika piti kirjaimellisesti 

kantaa luokkaan. Musiikki kiinnosti häntä paljon enemmän kuin pänttääminen. Elli Räng-

man-Björlingin oppilaaksi Ilmari pääsi ollessaan lyseon neljännellä luokalla. Tämä merkit-

si matkustamista soittotunneille Jyväskylästä Helsinkiin joka toinen viikko. Ylioppilaaksi-

tulovuotta 1911 seurasi pysyvä muutto Helsinkiin ja pääsy Erkki Melartinin sävellysluo-

kalle. Ilmari opiskeli Helsingin Musiikkiopiston lisäksi yliopistossa musiikkitiedettä, este-

tiikkaa ja latinaa isänsä vaatimuksesta. Lukemiselle ei kuitenkaan jäänyt tarpeeksi aikaa, 

kun ura esittävänä ja luovana taiteilijana kukoisti. Ilmarin esiintyminen oli aina tapaus, jota 

arvostettiin. Hänet tunnettiin niin ikään erinomaisena säestäjänä ja hän teki musiikillista 

yhteistyötä muun muassa oopperalaulaja Aino Acktén kanssa. (Aaltoila 1958, 553-554.) 

Vuonna 1913 oli edessä lähtö Wieniin, jossa työskentely oli tuottoisaa valtion stipendin 

turvin. Ensimmäinen maailmansota kuitenkin keskeytti Euroopan-matkan ja Ilmarin oli 

palattava Suomeen. Vuoteen 1913 mennessä Ilmari oli ehtinyt konsertoida kotimaassa an-

siokkaasti. Ensikonsertti toteutui marraskuussa 1914, jonka jälkeen suuntana oli tsaarilli-

nen Pietari. Sinne Ilmari lähti tapaamaan Franz Lisztin kuuluisaa oppilasta Alexander Silo-

tia. Matkan aikana Ilmari tutkiskeli säveltaidetta ja opiskeli orkesterisoinnutusta, joiden 

lisäksi kaksi pianokonserttoa ja muunnelmateos Variations fantastiques saivat alkunsa. 

(Aaltoila 1958, 554-556.) 

Hannikaisten perheen viidestä lapsesta Ilmari, Arvo ja Tauno soittivat yhdessä kamarimu-

siikkia lapsuudesta lähtien ja jatkoivat veljesyhtyeenä 1930-luvulle saakka. Trio Hannikai-

nen esiintyi jopa Kööpenhaminan pohjoismaisilla musiikkijuhlilla vuonna 1919 ja sai 

osakseen sensaatiomaista huomiota. Myös Väinö-veli toimi musiikkialalla. Soolourallaan 

Ilmari ehti vierailla 1920-luvulla toisen valtion apurahan turvin Berliinissä sekä Pariisissa 

ja Lontoossa, jonne tuli järkyttävä viesti Lauri-veljen tapaturmaisesta kuolemasta. Surun 

murtama Ilmari meni hiljentymään erääseen lontoolaiseen kirkkoon, jossa tunnettu Mat-

kamiehen virsi tulvahti hänen tajuntaansa. Hilja Haahden sanat ovat myöhemmin kirjoite-

tut. (Aaltoila 1958, 552; 557-558.) 

Vaativin esiintymisvauhti kesti koko 1920-luvun ajan ja levoton elämä alkoi vaatia lunnai-

ta herkältä taiteilijalta. Ahdistus kärjistyi sormen vioittuessa vuosikymmenen lopussa. 

Konserttilavat jäivät, mutta sävellystyö jatkui. Keväällä 1930 Ilmari sävelsi kansanomaisen 
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musiikkinäytelmän Talkootanssit. Aino Acktén tilaama tehtävä ei heti miellyttänyt säveltä-

jää, mutta kun hän pääsi kiinni Olavinlinnassa tapahtuvan kantaesityksen valmentamispuu-

hiin, hän ymmärsi tehneensä kauniin ja onnistuneen työn. (Aaltoila 1958, 558-560.) 

Vaikka Ilmari Hannikainen muistetaan ennen kaikkea pianotaiteilijana, oli hän myös oppi-

laittensa hyväksi uhrautuva opettaja. Tällä saralla hän loi uraa muun muassa Helsingin 

Musiikkiopistossa ja Sibelius-Akatemian pianonsoiton professorina. Hänen opetuksensa oli 

”hienovaraista  ohjausta  musiikin  kauneusmaailmojen  ymmärtämiseen, opastusta, joka her-

kästi   vaistoten   otti   huomioon   oppilaan   yksilöllisyyden”.   (Kuusisto   1965,   235-237.) Silti 

Ilmari Hannikaista voisi kuvailla parhaiten sanalla taiteilija. Hän ei rutiinimusisoinut kos-

kaan, vaikka harjoitti elämänsä aikana valtavan ohjelmiston. Hän onnistui luomaan haa-

veellisia lyriikan tuokioita ja riipaisevia draaman vyöryjä; aina kauniita taideluomuksia. 

(Aaltoila 1958, 561.) 

Kesällä 1955 väsynyt taiteilija matkasi hänelle rakkaaseen Aavarannan Piilopirttiin etsi-

mään lepoa ja rauhaa. Kohtalona oli Kuhmoisten ulappa, jonka aaltojen syleilyyn Ilmari 

Hannikaisen elämä päättyi 25. heinäkuuta 1955. (Aaltoila 1958, 562-563.) Kaunis musiikki 

ja muisto herkästä taiteilijasta jäivät kuitenkin elämään. Hannikaisen nimeä kantavia pia-

nokilpailuja on järjestetty Jyväskylässä vuodesta 1975 lähtien (Luhtaniemi 2012).  

 

3.2  Erkki Kivijärvi 

 

KUVA 2. Erkki Kivijärvi (Märsynaho 2004). 

Kaarle Erkki Kivijärvi (KUVA 2) syntyi Oulussa 24. syyskuuta 1882. Hän oli Karl ja Maj-

ken Kivijärven ainoa lapsi. Ruotsista lähtöisin ollut Karl-isä oli ammatiltaan kauppias ja 

ainut 1880-luvun tervaporvari, jolla oli suomalainen sukunimi. Karl ja Majken Kivijärven 



8 
 

sanotaan olleen säädyssään niitä harvoja ruotsinkielisiä oululaisia, joiden sympatiat olivat 

suomenmielisten puolella. Kivijärvillä oli kotitalo Oulun Torikadulla. (Märsynaho 2004.) 

Erkki Kivijärven koulutyö alkoi suomenkielisessä Rosendahlin-Westerlundin koulussa. 

Oulun suomalaisessa klassisessa lyseossa hän aloitti syksyllä 1893. Koulutoveri Jussi 

Snellman on kuvaillut ystäväänsä huomiota herättäväksi, ahkeraksi opiskelijaksi, jossa piili 

runoilijankipinä. Nuori Erkki voitti toisen palkinnon lyseon toverikunnan järjestämässä 

runokilpailussa vuonna 1901. Ensimmäinen palkinto meni kuudesluokkalaiselle V.A. Kos-

kenniemelle. Lyseon jälkeen Erkki aloitti opintonsa Helsingin yliopistossa aineinaan kielet, 

kansantalous ja filosofia. Hän harrasti innokkaasti kirjallisuutta ja taiteita sekä osallistui 

aktiivisesti osuuskuntaelämään ja politiikkaan. Filosofian kandidaatiksi hän valmistui 

vuonna 1904 ja maisteriksi kaksi vuotta myöhemmin. (Märsynaho 2004.) 

Jo opiskeluaikanaan Erkki pääsi toimittajan töihin sanomalehti Hämettäreen ja pian tämän 

jälkeen toimitussihteeriksi Tampereen Sanomiin. Päätyönsä Erkki Kivijärvi teki kuitenkin 

Helsingin Sanomien toimittajana vuosina 1906-08 ja 1916-19 sekä toimitussihteerinä vuo-

desta 1921 eteenpäin. Lisäksi hän teki diplomaatinuran ulkoministeriön lehdistötoimiston 

päällikkönä ja lähetystyösihteerinä Oslossa. Monipuoliseen uraan kuuluivat myös työt Hel-

singin normaalilyseon opettajana sekä Helsingin yliopiston puhetekniikan ja suomenkieli-

sen kaunoluvun lehtorina. (Märsynaho 2004.) 

Erkki Kivijärven kirjallinen debyytti vuonna 1909 oli Aleksis Kiven elämään perustuva 

näytelmä Runoilija. Varsinainen kaunokirjallinen esikoisteos, novellikokoelma Väsynyt ja 

muita kertomuksia, ilmestyi vuonna 1912. Kokoelma sisältää tunnelmallisia tuokiokuvia, 

joihin Erkki palasi uudelleen myöhemmissä romaaneissaan. Lähes kaikki hänen kirjallinen 

tuotantonsa sisältää omaelämäkerrallisia piirteitä ja muistoja lapsuudesta, kotikaupungista 

Oulusta. Toinen tärkeä miljöö on Helsinki, josta voi lukea esimerkiksi romaanista Paino-

muste ja punaviini (1930). Erkki Kivijärvi oli myös taiturillinen runoilija. (Märsynaho 

2004.) 

Suomalainen teatteri eli 1900-luvun alussa kasvuvaihettaan. Tuolloin perustettiin muun 

muassa Suomalainen Kansanteatteri. Erkki Kivijärvi oli aikanaan keskeinen henkilö teatte-

rimaailmassa erityisesti näytelmäkirjailijan ja kriitikon roolissa, mutta myös teatterinjohta-

jana Viipurin maaseututeatterissa, jossa hän työskenteli neljän vuoden ajan. Näytelmäkir-

jailijana Erkki kirjoitti kaikkiaan kymmenen näytelmää, jotka ovat enimmäkseen kaupun-

kimiljööseen sijoittuvia salonkikomedioita. Yleisön suosikiksi kohosi kuitenkin maalaisai-
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heinen laulunäytelmä Talkootanssit, jota on esitetty jopa ulkomailla; Pohjoismaissa ja Sak-

sassa. Näytelmän lyyriset tunnelmakuvat ovat hyvin romanttisia, joita vahvistaa Ilmari 

Hannikaisen kaunis musiikki. Talkootansseilla on selvä yhteys Teuvo Pakkalan näytel-

mään Tukkijoella. Molemmissa näytelmissä vanhempien suvaitsemattomuus on nuorten 

onnen tiellä. (Märsynaho 2004.) 

Erkki Kivijärvi oli nuorsuomalaisen ja edistyspuoluelaisen kulttuuriliberalismin sekä hu-

manismin kannattaja. Tämä kaikki merkitsi hänelle suvaitsevuutta ja vieraidenkin katso-

musten ymmärtämistä. Hän oli oikea gentlemanni, aina huoliteltu pukeutumiseltaan ja käy-

tökseltään. Hän oli loistava seuramies ja kirjoitti tapaoppaita kuten Seurustelun taito ja 

Seuraelämän säännöt. Oppaat korostavat itsekasvatuksen ja henkisen sivistyksen merkitys-

tä. Erkki on itse sanonut, että ystävällisyys, välittömyys ja hyväntahtoisuus kirkastavat 

koko elämän. Erkki Kivijärven elämä päättyi 20. tammikuuta vuonna 1942 jatkosodan ai-

kaan. Hän oli alkanut sairastella, mutta töitä hän teki loppuun saakka. Kaikki hänestä kir-

joitetut muistelmat kertovat ritarillisesta, sydämellisestä ja avuliaasta ihmisestä. (Mär-

synaho 2004.) 

 

3.3  Aino Ackté 

 

KUVA 3. Aino Ackté (Aino Ackté 2013). 

Aino Ackté (Achté) (KUVA 3) syntyi Helsingissä 23. huhtikuuta 1876. Sukunimi on myö-

hemmin muutettu muotoon Ackté, ettei ranskalainen sana achete (ostettu) herättäisi vää-

rinkäsityksiä suuren taiteilijan nimessä. Aino Acktén elämäntie kulki alusta alkaen kohti 

menestystä. Hänen äitinsä Emmy Achté oli laulajatar, juhlittu primadonna, ja isänsä Lo-

renz Nikolai Achté laulaja, säveltäjä ja kapellimestari. Perheen kasvatus oli erittäin anka-

raa. Aino ei saanut osallistua edes koulun laulunopetukseen, sillä äiti pelkäsi sen pilaavan 
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tyttärensä äänen. Koululaisena Ainolla ei ollut lupaa laulaa ollenkaan, mutta hän harjoitteli 

salaa. Kun lupa laulamiseen annettiin, Aino oli jo lähes valmis laulajatar. (Pylkkänen 1958, 

389; 397). 

Ensimmäisenä 197 hakijasta 18-vuotias Aino hyväksyttiin opiskelemaan Pariisin Konser-

vatorioon. Opettajaksi hän sai Edmond Duvernoyn. Hyvin pian tämän jälkeen nuorelle 

pohjoismaiselle neidolle tarjottiin kiinnitystä Pariisin Suureen Oopperaan. Ensimmäinen 

rooli   oli  Gounod’n  Faustin  Margareta,   jolla Aino hurmasi vaativan yleisön. Oli syntynyt 

laulutähti, jolle ennustettiin mitä loistavinta tulevaisuutta ja uraa. Kaikkia nuori laulajatar 

ei silti miellyttänyt. Pariisilaislehti Gil-Blasin arvostelija haukkui usein Aino Acktén laulua 

inhottavan alhaiseksi. (Pylkkänen 1958, 389-390.) 

Pariisin Suuren Oopperan kiinnitys kesti vuodet 1897-1903. Margaretan roolin jälkeen 

työn alla olivat Julian rooli Gounod’n  Romeossa ja Juliassa, Ofelian rooli Hamletissa ja 

muutamia Wagner-osiakin kuten Elisabeth, Sieglinde ja Brünhilde. Puccinin Toscana Aino 

Ackté oli osan loistavimpia tulkitsijoita. New Yorkin Metropolitan-ooppera avasi hänelle 

ovensa maailman laulutaiteen huippukykyjen joukkoon vuonna 1904. Siellä hän lauloi 

kahden vuoden ajan ja teki Yhdysvalloissa laajan kiertueen, mutta mantereen valloitus ei 

täysin onnistunut. Suurimpana syynä olivat sairastelut. Laulajatar on kirjoittanut muistel-

missaan, että amerikkalainen yleisö oli vastaanottavainen, mutta lehdistön arvostelut anka-

ria. (Pylkkänen 1958, 390-393.) 

Aino Ackté työskenteli tiiviisti ajan suurten säveltäjien kanssa, jotka olivat mielissään yh-

teistyöstä juuri hänen kanssaan. Puccini ylisti Ainon tulkintaa oopperassaan Tosca ja 

Richard Straussin kanssa Ainolla oli mahdollisuus käydä Salomen rooli tarkasti läpi ja näin 

toteuttaa säveltäjän toivomukset. Salomesta tulikin Aino Acktén lempiosa. Näytännöissä 

hän esitti vaativan Salomen tanssin itse ja herätti huomiota myös näyttelijänlahjoillaan. 

Maailmalla hän ei unohtanut koskaan kotimaataan. Suomi merkitsi hänelle lepoa ja rentou-

tumista. (Pylkkänen 393-394.) 

Vuonna 1911 Aino Ackté oli perustamassa yhdessä Edvard Fazerin kanssa Kotimaista 

Oopperaa. Samana vuonna alkoi Savonlinnan oopperanäytäntöjen sarja, joka ei kuitenkaan 

heti muodostunut perinteeksi. Taloudelliset vaikeudet olivat monen toiminnan esteenä. 

Aino Ackté työskenteli silti tarmokkaasti maamme musiikkikulttuurin hyväksi ja piti nuor-

ten kykyjen esille pääsyä tärkeänä. Hän työskenteli myös laulunopettajana ollen innoittava 

pedagogi, joka osasi ylistää, mutta myös moittia. (Pylkkänen 1958, 395.) Ackté oli lisäksi 
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merkittävä teosten tilaaja: esimerkiksi Talkootanssit-laulunäytelmän hän tilasi säveltäjä 

Ilmari Hannikaiselta. 

Aino Ackté omasi suurten lavojen oopperaäänen, josta kuului teknillinen mestaruus ja 

henkinen suuruus. Ääni oli kellonheleä, mutta lämmin ja laulajattaren koko olemuksessa 

oli samaan aikaan raikkautta sekä tulista draamallisuutta. (Pylkkänen 1958, 392.) Itse aloin 

miettiä, millainen ääni näiden kuvailujen taakse kätkeytyi. En uskonut löytäväni mitään, 

mutta kokeilin YouTube-hakua. Sieltä löytyi kuin löytyikin muun muassa Edvard Griegin 

Jeg elsker dig ranskaksi laulettuna ja muutama muukin kappale Ainon tulkitsemana. Vaik-

ka entisaikojen nauhoitustekniikka ei ole ollut läheskään yhtä tasokasta kuin nykyään, saa 

humisevalta äänitteeltä kuitenkin jonkinlaisen käsityksen laulajattaren äänestä. Kuunnel-

lessa tuntui, että ääni voisi venyä vaikka kuinka korkealle; se ei pienentynyt lainkaan ylös-

päin mentäessä. Silti se oli heleä ja on ollut luonnossa varmasti aivan upea. YouTubesta 

löysin sellaisenkin tiedon, että levy-yhtiö Ondine on julkaissut kokoelman Aino Acktén 

levytyksiä vuosilta 1902-1913. Kokkolan kaupunginkirjaston verkkohaku kertoi levyn ole-

van tällä hetkellä lainassa. Hauskaa, että nykysukupolvelta löytyy kiinnostusta vanhoja 

äänitteitä kohtaan! 

Aino Acktén viimeinen julkinen esiintyminen kuultiin vuonna 1920, jolloin Helsingin suo-

jeluskunnan hyväksi esitettiin Puccinin Tosca. Kukaan ei tiennyt tuon kerran olevan vii-

meinen, sillä laulajatar ei tahtonut järjestää suuria jäähyväisnäytäntöjä, vaan halusi vetäy-

tyä yksityiselämän puolelle kaikessa rauhassa. Tällöin hän omistautui laulun opettamiselle 

ja kirjallisille töille. Syntyi kaksi muistelmateosta ja yksi oopperalibretto. Laulutaiteemme 

suuri diiva kuoli Nummelassa 8. elokuuta vuonna 1944. Aino Acktén menestyksen salai-

suutena oli varmasti teknillisen taiturillisuuden lisäksi hänen suuri, aurinkoinen taiteilija-

persoonallisuutensa. (Pylkkänen 1958, 395-397.) 
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4  1930-LUVUN AJANKUVAA 

 

Talkootanssit-laulunäytelmän ensiesitys oli vuonna 1930. Ajankuvauksessa keskityn 1930-

lukuun, vaikka teosta onkin työstetty jo 1920-luvun loppupuolella. Raportoin suuresta la-

masta ja toisesta maailmansodasta Suomen näkökulmasta. Tärkeäksi aiheeksi nousi myös 

etiketti ja tapatietous -teema, joka on esillä Talkootanssit-laulunäytelmässä. Tämän tausta-

työn tarkoituksena oli perehtyä roolihahmoni työstämiseen yrittämällä ymmärtää aikaa ja 

yhteiskuntaa, jossa näytelmän roolihenkilöt elävät. 

 

4.1  Suuri lama ja toinen maailmansota 

Yleismaailmallinen lama alkoi New Yorkin pörssiromahduksesta vuonna 1929. Laman 

enteilyä oli havaittavissa Suomessa jo vuonna 1928, jolloin työllisyystilanne oli todella 

huono. Pahin vaihe koettiin vuonna 1932, jolloin työttömien määrä nousi yli 90.000 henki-

lön. Todellisuudessa tilanne oli vieläkin pahempi. Esimerkiksi pientilalliset eivät kuuluneet 

kortistoon, joten he jäivät kokonaan tilastojen ulkopuolelle. Kortistot tarkoittavat kuntien 

perustamia työttömyyslautakuntia, joiden tehtävänä oli kartoittaa yhteiskunnan apua tarvit-

sevat työttömät. Työttömistä kolmannes oli alle 25-vuotiaita. Vuonna 1934 nuoria alettiin 

sijoittaa nuoriso- ja työsiirtoloihin, joissa tehtiin muun muassa maatalous- ja maanraken-

nustöitä. Palkkana oli asunto ja ruoka, mutta rahaa voitiin antaa vain harvoin ja harkinnan 

mukaan. (Pohjois-Pohjanmaan museo 2013.) 

Pula-aikana suomalaisten elintaso aleni rajusti. Tuolloin asuttiin ahtaasti, kun talot täyttyi-

vät lukuisista alivuokralaisista. Kunnollisia vaatteita ei ollut, eikä liioin ruokaa, kun palkat 

alenivat monissa ammattikunnissa jopa 40 prosenttia. Monet naiset työskentelivät kotiapu-

laisina, huonossa asemassa. Palkat olivat hyvin alhaiset, työolot useimmiten surkeat ja työ-

aikalakia rikottiin rajusti. Moni kotiapulainen työskenteli jopa 80-90 tuntia viikossa. (Poh-

jois-Pohjanmaan museo 2013.) Voi vain kuvitella, millaista on Talkootanssien emäntäpiika 

Miinan elämä. Vaikka Isonmäen perhe ei olekaan yhteiskunnan aivan köyhimmästä päästä, 

vaikutti suuri lama taatusti kaikkiin suomalaisiin. 

Vaikeista ajoista huolimatta 1930-luku oli aktiivista järjestötoiminnan aikaa. Aktiivisuutta 

oli erityisesti urheilu- ja raittiusjärjestöissä sekä näytelmäkerhoissa. Maanpuolustushenkeä 
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pidettiin myös yllä. Suojeluskunta- ja Lotta Svärd –järjestöjen toiminnassa oli mukana run-

saasti kansalaisia. (Pohjois-Pohjanmaan museo 2013.) Hyvä niin, sillä vuosikymmenen 

lopussa syttyi toinen maailmansota. Saksa, Italia ja Japani johtivat akselivaltoja, ja liittou-

tuneisiin kuuluivat Iso-Britannia, Ranska, Neuvostoliitto ja Yhdysvallat. Sotaa kesti vuodet 

1939-1945. Suomi joutui kaksi kertaa sotaan Neuvostoliittoa vastaan; ensin talvisotaan 

(1939-1940) ja sitten jatkosotaan (1941-1944). Suurvaltojen välien kiristymisen aiheutti 

suurilta osin Hitlerin johtaman Saksan tahto saavuttaa entinen mahtinsa ja saada takaisin 

ensimmäistä maailmansotaa edeltäneet rajansa. Saksa kukisti ensin Puolan, ja jatkoi sitten 

laajalti tuhoisaa maailmanvalloitustaan. Vuonna 1945 Saksan alueen puolustus kuitenkin 

murtui ja toinen maailmansota vihdoin päättyi. (Mannerheim 2013.) Sota-ajat olivat Suo-

melle kovia, mutta itsenäisyys säilyi urhean kamppailun johdosta. 

 

4.2  Etiketti ja tapatietous 

Tutustuessani Talkootanssien käsikirjoitukseen, havaitsin tapatietouden merkkejä läpi teks-

tin. Ennen vanhemmille puhuttiin kunnioittavampaan sävyyn kuin nykyään ja tervehtimi-

sen eri muodot olivat tuttuja. Hyvien tapojen alamäki alkoi 1960-luvulla (Lassila 1997, 

11). Tuolloin alettiin kapinoida kiihkeästi auktoriteetteja vastaan: teitittely, ovien avaami-

nen ja vanhusten auttaminen jäivät unholaan. Opettajaa rynnättiin tapaamaan oveen koput-

tamatta ja tervehtimättä. Tuolille istuttiin, vaikkei ollut pyydetty. Jokaisesta oli tullut jokai-

sen veroinen. (Lassila 1997, 9-11.) Talkootansseissakin kapinoidaan auktoriteetteja vas-

taan, mutta roolihenkilöiden erimielisyyksistä huolimatta kanssaihmisiin suhtaudutaan näy-

telmässä kunnioittavasti. 

Talkootansseissa on esillä tervehtimisen eri muotoja, joita ovat esimerkiksi hatunnosto, 

kättely ja käsisuudelma. Käsisuudelmaan on lupa herrasmiehellä (Lassila 1997, 30). Käsi-

suudelma on mahdollista antaa naimisissa olevalle tai tietyn aseman saavuttaneelle naisel-

le. Käsisuudelma painetaan aina hansikoimattomalle kädelle. Suudelma on kevyt ja ääne-

tön. (Lassila 1997, 30.) On myös erittäin kaunista, kun tyttö osaa niiata (Lassila 1997, 23). 

Talkootanssien ensimmäisessä kohtauksessa Isonmäen emäntä pyytää Helviä laittamaan 

Pentin kamarin kuntoon, ennen tämän saapumista kotiin. Helvi vastaa hyvien tapojen mu-

kaisesti: ”Menen heti, äiti” ja niiaa. Käytös ilmaisee nöyryyttä ja alistumista auktoriteetin 

edessä.  
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Siisti pukeutuminen ja oma olemus ovat nekin tärkeä osa sitä, millaisen kuvan itsestään 

antaa (Lassila 1997, 12). Savonlinnan Teatterin vuoden 2012 produktiossa Helvin arkiasu 

koostui valkoisesta puhvihihaisesta paidasta ja pitkästä oliivinvihreästä hameesta. Hiukset 

solmittiin näyttävälle ranskanletille (KUVA 4). Tanssin alkaessa juhla-asuksi vaihtui kel-

tainen kukkamekko, ja kaulaan lisättiin helmet. Tyylikkyys ei ole ainoastaan ihminen-ja-

vaate –asetelma; persoonallisuus ratkaisee (Lassila 1997, 447). Eipä siis ihme, että heleän 

ja valoisan Helvin juhlamekon väriksi oli puvustajan mielessä valikoitunut keltainen! 

 

KUVA 4. Ottilia Kavakka Helvinä. Minna Koposen piirros 2012. 

 

Kesän 2012 Talkootanssit sisälsi myös ruokailukohtauksen. Siinä tärkeitä asioita olivat 

muun muassa ruokarukous ja talkooväen malja, jonka kohotti isäntä. Tämän jälkeen isäntä 

antoi vieraille luvan istuutua pöydän ääreen. Isäntä ja emäntä istuivat pöydän molemmissa 

päissä, ja tärkeä vieras, rovasti, oli sijoitettu isännän viereen. Hyvät tavat eivät kuitenkaan 

kuulu ainoastaan juhla-aterioille, vaan myös jokapäiväiseen elämään (Lassila 1997, 9). 

Minusta oli hienoa, että Talkootanssien ohjaaja Tiina Luhtaniemi kiinnitti ohjauksessaan 

huomiota ajan tapatietouteen korostaen puhtautta ja viattomuutta läpi näytelmän. 
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5  HELVIN ROOLI 

 

Tässä luvussa kuvaan Ilmari Hannikaisen Talkootansseihin säveltämää musiikkia. Keski-

tyn roolihenkilöni Helvin lauluihin ja näyttämölliseen tulkintaani. Kuvaan ulkoilmateatte-

rin luomia äänellisiä haasteita, ja kerron oman sisäisen Helvini etsimisestä. 

 

5.1  Ilmari Hannikaisen musiikki 

Kuten luvussa kaksi mainittiin, Talkootanssien musiikki on täynnä kauniita melodioita. 

Tuokiokuvia esitellään laidasta laitaan; välillä on aika hiljentyä ja pohdiskella, kunnes taas 

laitetaan jalalla koreasti. Mielestäni Ilmari Hannikainen on onnistunut säveltämään jokai-

sen roolihahmon luonteelle ominaisesti. Marjatta on melankolisin. Kaikki hänen yksinlau-

lunsa on sävelletty molliin; tekstitkin ovat surullisia ja synkkiä. Isonmäen emännän komen-

telu näkyy nuottitekstuurissa staccatoina ja muina aksentteina. Reppuri-Impan laulut ovat 

leppoisia ja rempseitä humppia sekä hitaita laulelmia, jotka kertovat yksinäisen vaeltajan 

kaihosta. Pentti taas on hyvin lyyrinen ja romanttinen hahmo. Hän laulaa (NUOTTIESI-

MERKKI 1):  

 

NUOTTIESIMERKKI 1. Pentin serenadi (Hannikainen 1933, 90). 
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Joukkokohtauksissa on yhteistä voimaa ja pisteellisten nuottien reippautta (NUOTTIESI-

MERKKI 2):  

 

NUOTTIESIMERKKI 2. Heinäväen laulu (Hannikainen 1933, 8). 

 

Talkootanssit on hyvin monipuolinen teos, jossa kaikki roolihahmot täydentävät toisiaan. 

Tässä keskityn kuitenkin omaan roolihahmooni, Helviin.  

Helvin laulut ovat duurivoittoisia ja valoisia melodioita, joita nuori, rakastunut tyttö ilolla 

laulaa. ”Oli juhla ja juhannusilta” (NUOTTIESIMERKKI 3), teoksen yksi ehkä tunne-

tuimmista lauluista, kuvaa vallitsevaa iloisuutta hyvin. Se on Helvin ja Heikuran duetto, 

joka soi kirkkaassa E-duurissa, reippaassa 2/4-tahtilajissa. Alun kvarttihyppy antaa tarvit-

tavaa vauhtia ilotteluun. Esitysohje on samaa mieltä. Kvarttihypyn kohdalla ohjeistetaan 

con gaiezza eli iloisesti ja hyväntuulisesti. Tämä laulu on osa monen suomalaisen juhan-

nusperinteitä, ja tietääkseni se yhä soitetaan keskikesän juhlan aikaan radiossa. 
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NUOTTIESIMERKKI 3. Oli juhla ja juhannusilta (Hannikainen 1933, 42-43).  
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”Pojat kun rannalla lauleli” (NUOTTIESIMERKKI 4) on selkeästi erilainen kuin muut 

Helvin laulut. Se alkaa kaihoisassa f-mollissa, ja on Helvin musiikillisesti herkin hetki. 

Laulu ei ole lainkaan surullinen, mutta ihanaa kaipausta siinä on. Helvi on juuri kuullut 

tukkilaisten laulua rannasta, ja tietää rakkaansa olevan siellä. ”Sieltähän kultani äänen kuu-

len toiselta puolen rantaa---”, Helvi laulaa. Kaihoisamman osan jälkeen Helvi jatkaa kap-

paleella ”Jo laski vene rantaan”. Siinä f-molli muuttuu eloisaksi F-duuriksi, ja pisteelliset 

rytmit ilmentävät neidon kutkuttavaa jännitystä tämän odottaessa rakastaan. Kun Helvi ja 

Heikura vihdoin kohtaavat, he laulavat dueton ”Sinä oot kuin kirkkahin päivä”. Se on ää-

rettömän kaunis kuvaus siitä, kuinka paljon toista voi rakastaa; mitä kaikkea ihanaa rak-

kaassaan näkee ja miten hyvä on olla yhdessä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUOTTIESIMERKKI 4. Pojat kun rannalla lauleli (Hannikainen 1933, 26). 

Savonlinnan Teatterin versiossa Helvi lauloi mukana myös kappaleessa ”Järjestys kaikes-

sa” sekä piikatyttöjen vuorolaulussa ja kaikissa joukkokohtauksissa. Järjestys kaikessa -

kappaleessa naureskellaan riitasointujen kera emännän vakavuudelle ja vuorolaulussa ky-

län vanhoillepiioille, jotka nuoremmistaan juoruavat. Minusta Helvin hahmo sopi hyvin 

olemaan mukana näissäkin laulunumeroissa. Vaikka Helvi kunnioittaa äitiään todella pal-
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jon, naurattaa häntäkin emännän tärkeily. Helvi ei ole myöskään rajoittanut ystävyyttään 

piikatyttöihin heidän asemansa vuoksi, vaan nauttii ikäistensä tyttöjen seurasta täysin rin-

noin. Kaiken kaikkiaan Helville sävellettyä musiikkia voi luonnehtia parhaiten sanomalla 

sen kuvaavan nuoren tytön valoisaa ja puhdasta onnea. 

 

5.2  Oma tulkintani Helvistä 

Erkki  Kivijärven  kuvaus  Helvistä  kuuluu  seuraavasti:  ”Hän  on  vaalea  ja  valoisa  18-vuotias 

neitonen”.  Halusin kunnioittaa kirjailijan ja myös ohjaajamme vastaavaa näkemystä luo-

malla Helvistä kuvaukseen sopivan henkilöhahmon, mutta siinä riitti haastetta. Aluksi koin 

Helvin hyvin erilaiseksi kuin itseni. Samaa meissä ei tuntunut olevan kuin hiusten väri, jos 

sekään. Henkilökohtaisesti samaistuin enemmän Marjatan hahmoon; vakavaan, mietteliää-

seen ja melankoliseen tyttöön. Helvi taas tuntui olevan kovin naiivi ja huoleton, lähes hep-

sankeikka. Pohdittuani kauan, kuinka saisin luotua Helviin tarvittavaa, ohjaajankin toivo-

maa kuplivaa iloisuutta, ymmärsin, ettei Helvi olekaan tyhmä tyttö. Hänhän on vain rakas-

tunut korviaan myöten! Totta kai silloin kaikki näyttää valoisalta ja onnelliselta! Tämän 

läpimurtoajatuksen takana oli ohjaajaltamme Tiina Luhtaniemeltä harjoituskaudella saa-

mani palauteviesti. Hän kirjoitti: 

”Muista  iloita  Heikurasta,  ja  laulaa  rakkaudella.  Ja  hänelle.  Saat  tanssahdella  astellessasi  

kun hän on tullut.  Ilo  on  tärkeätä  hänen  seurassaan.  Hyvä  Ottilia.” 

Juhannusvapaiden jälkeen sain ohjaajalta ja työryhmältä palautetta, että Helvin hahmon 

sisäistäminen on mennyt paljon eteenpäin. Ilo alkoi löytyä ja näkyä. Vastanäyttelijäni Las-

se Pajunen oli minulle tässä ja monessa muussa asiassa suureksi avuksi. Hän työskenteli 

kanssani lempeästi ja impulsseja kuunnellen. Aloin muutenkin tuntea oloni rennommaksi 

työryhmän tullessa tutummaksi. Turvallisuuden tunnetta lisäsi ajatus yhteisestä tekemises-

tä: ymmärsin, etten ollut yksin. Teimme tätä näytelmää yhdessä. Meille oli muodostunut 

mahtava me-henki. 

1930-luvun aikaan asettuminen sujui minulta luonnollisesti. Olen onnekseni oppinut lap-

suudenkodissani perushyvät käyttäytymisen säännöt, joten ne asiat tuntuivat näytellessä 

luontevilta. Minusta menneessä ajassa on ihanaa taikaa. Olen kirjannut ylös ohjaajalta saa-

tuja ohjeita. Olen kirjoittanut viattomuudesta, puhtaasta rakkaudesta, moraalisesta minästä 



20 
 

ja arvoista. Onnistuimme mielestäni tuomaan näitä ajankuvaan sopivia teemoja näytelmän 

kautta hienosti esille.  

Näytelmässä oli paljon äänenkäytöllisiä haasteita. Ensinäkin teos oli päätetty toteuttaa täy-

sin akustisesti, ulkoilmateatterissa. Aluksi ajatus jännitti minua, koska ulkoilmateatteri on 

haastava ympäristö, joka on täysin säiden armoilla. Kesän aikana opin paljon siitä, kuinka 

eri tavalla ääntä täytyy käyttää tuulisella ja tyynellä säällä. Jos tuulenpuuska pääsi yllättä-

mään, oli ääni suunnattava suoraan katsomon suuntaan, puhuttava yksinkertaisesti kovem-

paa ja artikuloitava erityisen selkeästi. Tyynellä säällä taas kaikki pienimmätkin pihahduk-

set kuuluvat, joten kulisseissa oli parempi pysyä vaiti. Vesisateiltakaan emme välttyneet, 

mutta onneksi yhtään näytöstä ei sateen vuoksi tarvinnut perua tai keskeyttää.  

Äänenkäytön esikuvana pidin ainakin alitajuisesti Suomi-Filmejä. Puheääneni nousi hie-

man normaalia korkeammalle tämän ajatuksen johdosta, vaikken tietoisesti muuttanut te-

kemisessäni mitään. Minulle välitettiin erään esityksen jälkeen katsojapalautetta. Joku oli 

sanonut, että minulla on ihana S-F –ääni. Hauskaa, että tämä alitajuinen ajatukseni kuului 

konkreettisena toimintana ja välittyi katsojille. Jälkeenpäin ajatellen S-F-ääni sopikin Hel-

vin hahmon ulosantiin mainiosti. 

Välillä jännitin laulutekniikkani kestämisen puolesta. Kun tilan akustiikka ei ole kaikuisa, 

ääntä saattaa alkaa helposti tuottamaan liian raskaasti. Pelkoni oli sinänsä turha; selvisin 

huonolla säällä kohtuullisesti, mutta tyyni sää oli ihanteellinen. Parhaimmillaan näyttämön 

takana näkyvä sininen järvi antoi ääntä takaisin ja toisti sen lempeänä kaikuna. Se oli maa-

ginen tunne. Silloin tunsin olevani yhtä koko ympäröivän luonnon kanssa. 

Teatterin tekemisen tärkeä peruspilari on taatusti kehollisuus. Mitäpä olisi Talkootanssit-

näytelmä ilman tanssimista! Koreografinamme toimi Savonlinnan Teatterin näyttelijä, mo-

nilahjakkuus Aino Mankonen. Hän suunnitteli monta hienoa tanssikohtausta ja opetti meitä 

kärsivällisesti opastaen, ottaen huomioon jokaisen tanssillisen lähtötason. Itse koin olevani 

hieman kömpelö tanssillisuutta vaativissa asioissa, mutta yllättäen taitoni karttuivat kesän 

kuluessa. Saimme aikaiseksi ikimuistoisen polkan ja monta muuta hienoa tanssia. Tanssi-

minen loi tietysti omat haasteensa äänenkäyttöön. Usein tuli nimittäin tanssia ja laulaa yhtä 

aikaa, tai alkaa puhua heti hengästyttävän tanssin jälkeen. Tähän en mitään poppaskonsteja 

keksinyt, mutta kun tanssiin löytyi tiettyä jäntevyyttä ja pitoa, ei se enää tuntunut niin hen-

gästyttävältä. 



21 
 

Loppujen lopuksi omasta Helvistäni tuli valoisa, hassutteleva, nuoruuden intoa täynnä ole-

va, onnellinen tyttö. Olin iloinen, että löysin nämä kaikki tunteet itsestäni, kun tein töitä 

niiden etsimiseksi. Kokemus tämän roolin tekemisestä on ikimuistoinen. Se kasvatti minua 

laulajana, näyttelijänä, laulunopettajana ja ihmisenä. 
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6  YHTEENVETO 

 

Opinnäytetyöni tarkoitus oli peilata Helvin roolin laulamista Talkootanssit-

laulunäytelmässä. Rooliin perehtymisen kannalta tavoitteenani oli ottaa selvää 1930-luvun 

ajankuvasta ja tapakulttuurista. Työhön kuului sekä taiteellinen että kirjallinen osio. Tai-

teellinen osuus arvioitiin videotallenteen avulla. Kirjallisessa työssäni keskityin Talkoo-

tanssien teostietoihin, esityshistoriaan, juoneen, teoksen keskeisimpien tekijöiden henkilö-

historioihin ja Helvin roolin musiikillisiin karaktääreihin. Tutkimukseni oli laadullinen, 

joten kokemuksellinen oppiminen ja itsereflektio nousivat tärkeiksi taustateorioiksi. 

Helvin roolin laulaminen oli minulle ikimuistoinen kokemus. Opin itsestäni paljon laulaja-

na, näyttelijänä, laulunopettajana ja ihmisenä. Koin siis ammatillista kasvua. Myös ryh-

mässä toimimisen taitoni karttuivat. Uskon, että onnistuin asettamissani musiikillisissa ja 

tutkimuksellisissa tavoitteissa hyvin. Haastetta loi se, että päätin tehdä toteutetusta projek-

tista opinnäytetyön esitysten jo oltua ohi. Ratkaisu oli kuitenkin onnistunut, sillä kokemuk-

set olivat tuoreessa muistissa, minkä lisäksi omat muistiinpanot ja videotallenne toimivat 

tarkastelun tukena. Lukuisten esitysten lomassa en olisi ehtinyt syventyä kirjalliseen työs-

tämiseen. Kokonaisvaltaisen prosessin tarkastelu oli selkeämpää pienen ajallisen välimat-

kan päästä.  

Musiikkipedagogien koulutusta ja työelämää ajatellen koen tällaiseen laulunäytelmään 

osallistumisen ja myös sen analyyttisen pohdinnan erittäin tärkeäksi; omaa muusikkoutta 

kehittäväksi, ammatillista minäkuvaa syventäväksi, ilmaisullista näkökulmaa omaan ope-

tustyöhön lisääväksi sekä verkostoivaksi. Olisi hyvä sisällyttää säännöllisesti tällaisia pro-

jekteja musiikkipedagogin opintoihin koulutusohjelman sisällä ja ulkopuolella, erilaisia 

vaativuustasoja tarjoten. 
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