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1  Johdanto 

 

Olen tutkinut opinnäytetyössäni sitä, kuinka monipuolisesti yleisö voi osallistua 

musiikkiteatteriesitykseen. Olen luonut museoon lapsille suunnatun esityksen, jossa 

yleisö on osa esitystä kokemuksellaan, tunteillaan ja aisteillaan sekä musiikillisilla 

työtavoilla. Tämän lisäksi olen pohtinut aihetta etsimällä tietoa kirja- ja verkkolähteistä 

sekä haastattelemalla yhteistyökumppaneitani. 

 

Osallistavalla lastenmusiikkiteatterilla on ollut merkittävä rooli opinnoissani Metropolia 

Ammattikorkeakoulussa. Olen osallistunut Kulttuurisilta- ja Musiikki elämään -

hankkeiden osaprojekteihin Soiva Museo, Suuri urheilukonsertti ja Kannistossa 

kajahtaa sekä produktioihin Meri, Hanhiemon laululipas, Taikametsä ja Kissa 

Kurnauskis, Susi Hukkanen & Kamut. Opintojeni lopputyön tekeminen kyseisessä 

muodossa oli luontainen valinta. 

 

Tavoitteina opinnäytetyössäni on ollut oppia luomaan musiikkiteatteriesitys - oppia 

säveltämään, käsikirjoittamaan, sovittamaan ja ohjaamaan, saada tietoa taidelaitosten 

kanssa tehtävästä yhteistyöstä sekä luoda museolaitokselle toimiva tuote, josta on 

heille hyötyä. Muita tavoitteitani on ollut syventää omaa suhdettani taiteen tekijänä ja 

rikastuttaa lasten taidekasvatuksen merkityksellisyyttä itselleni. Lisäksi olen ajatellut 

oppivani taitoja kokonaisen projektin johtamisesta, ja näin voin tulevaisuudessa toimia 

vastaavien projektien parissa. 

 

Opinnäytetyöni koostuu osallistavasta musiikkiteatteriesityksestä nimeltä Hotelli 

Seurahuoneen salaisuus sekä raportista, joka käsittelee esityksen tekoprosessia ja 

tutkimuskohdetta. Raporttini toisessa pääluvussa kerron luomani esityksen 

lähtökohdista: lapsiyleisöstä, musiikin merkityksestä oppimiselle, yleisöyhteistyöstä 

sekä osallistavasta esityksestä. Kolmannessa luvussa kerron esityksen 

mahdollistaneista yhteistyökumppaneistani ja neljännessä käyn läpi esityksen 

valmistamiseen ja järjestämiseen liittyvän työprosessin. Viides luku kattaa esityksen 

sisällön: kohtausluettelon, kuvailun sävellyksistä sekä kuvauksen siitä, kuinka yleisö 

osallistuu esitykseen. Kuudennessa luvussa olen purkanut auki esityksestä ja sen 

valmistamisesta saamani palautteen, kehitysehdotukset ja jatkomahdollisuudet. 

Pohdinta-luvussa nivon yhteen työni kulun ja tavoitteiden onnistumisen. 
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2 Projektin lähtökohdat 

 

2.1 Aisteillaan oppiva ihminen 

 

Ihminen oppii toimimalla vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa kaikilla aisteillaan 

(Yack, Sutton & Aquilla 2001, 23). Kosntruktivistisen oppimisteorian mukaan 

rakennamme tietoa keräämällä havaintoja ja muodostaen niistä yksilöllisiä merkityksiä. 

(Rytkönen & Hätönen 2008). Monipuolinen aistihavaitseminen on oppimisen edellytys: 

omaksumme tietoa katsoen, kuunnellen, koskettaen, liikkuen, maistaen ja haistaen 

(Yack, Sutton & Aquilla 2001). 

 

Aivomme käsittelevät aistiärsykkeet eri aivoalueilla riippuen aistikanavasta. Esimerkiksi 

kuuloärsykkeet aktivoivat uloimman aivokuoren tietyn ohimolohkojen alueen korvien 

läheisyydestä etenkin vasemmalta aivopuoliskolta, kun puolestaan näköhavainnot 

analysoidaan takaraivolohkon aivokuorella (Aivojen rakenne ja toiminta: Osat Näköaisti 

ja Kuulo 2014). 

 

Ihmisten välillä on myös yksilöllisiä eroja siinä, millä tavoilla otamme aistihavaintoja 

vastaan ja opimme kokemastamme (Prashnig 2000, 29; Rytkönen & Hätönen 2008, 

10). Osa kokee tietyn havaintokanavan herkemmäksi tai dominoivammaksi kuin muut, 

osa ei huomaa eroa havaintokanavien välillä. Toisilla kaikki aistit voivat olla herkkiä, 

toisilla saattaa olla hypoaistimusta, mikä tarkoittaa, että mikään ei oikein tunnu 

missään, ja yksilö hakemalla hakee stimulaatiota (Yack, Sutton & Aquilla 2001, 26). 

 

Oppiminen tehostuu, kun useampien aistikanavien kautta tulee tietoa yhtä aikaa. 

(Rytkönen & Hätönen 2008, 12). Aistit tukevat toinen toistaan. Toisaalta liian monen 

aistikanavan käyttäminen yhtä aikaa voi aiheuttaa ärsyketulvan, jolloin tiedon 

jäsentäminen vaikeutuu. Oppimistilanteessa voi siis olla hyvä myös jakaa tietoa 

vuorotellen eri aistikanavien kautta (Saari 2011, 20). 

 

Opinnäytetyöni tuotoksesssa, Hotelli Seurahuoneen salaisuus -esityksessä olen 

halunnut huomioida ihmisen monipuolisen aistimisen ja eri aistikanavien kautta 

oppimisen. Olen suunnitellut esityksen siten, että osallistuja voi vastaanottaa tietoa 

useampien aistikanavien kautta yhtä aikaa ja vuorotellen. 
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2.2 Musiikki oppimisen edistäjänä 

 

Suomessa tehtyjen tutkimusten perusteella musiikki on erityisen vahva muoto 

oppimiselle muun muassa siksi, että se aktivoi useita eri aistejamme ja aivoalueita yhtä 

aikaisesti. Pelkkä musiikin kuunteleminen aktivoi sekä aivokuoren pinnan että 

alapuolen hermoverkostoja niin auditiivisia, emotionaalisia, kognitiivisia kuin 

motorisiakin toimintoja sääteleviltä alueelta. Musiikki myös lisää aivoissa välittäjäaine 

dopamiinin ja glutamaatin eritystä, jotka muun muassa kiihdyttävät muiden 

välittäjänaineiden toimintaa ja uusien hermosolujen syntymistä vaikuttaen aivojen 

toimintaan kokonaisvaltaisesti kaikilla aivoalueilla. (Särkämö & Huotilainen 2012.) 

 

Moderni aivotutkimus on osoittanut, että musiikilla on erilaisia merkityksiä eri-ikäisille 

vastaanottajille. Aktiivinen musiikin harrastaminen edistää 6-12-vuotiailla lapsilla 

erityisesti kognitiivisten taitojen oppimista kuten päättelyn ja kielen kehittymistä. Lapsen 

pitkäaikainen musiikin harrastaminen korreloi tutkimusten mukaan positiivisesti myös 

motoristen taitojen kehittymisen, tarkkaavaisuuden suuntaamisen, keskittymiskykyyn ja 

vieraiden kielien ääntämisen kanssa. Musiikkia kuunnellessa erittyvät välittäjäaineet 

dopamiini ja glutamaatti vaikuttavat myös aivojen muistia säätelevien rakenteiden 

toimintaan. Tutkimuksissa onkin havaittu musiikin kuuntelusta olevan apua 

muistisuoritusta vaativissa tehtävissä erityisesti ikäihmisille mutta myös kaiken ikäisille. 

(Särkämö & Huotilainen 2012.)  

 

Ihmisaivot ovat tunteellinen elin, ja ne tarvitsevat tunteellisia virikkeitä voidakseen hyvin 

(Huotilainen 2014). Keskiaivoissa aivokuoren ja aivon syvien osien välissä sijaitsee niin 

kutsuttu limbinen järjestelmä - eri aivorakenteiden kokonaisuus - jolla on 

merkityksellinen tehtävä etenkin tunteiden kokemisessa. Musiikki aktivoi tätä 

järjestelmää ja voi tuottaa kuulijalleen erittäin laajan kirjon erilaisia tunteita (Habibi & 

Damasio 2014; Huotilainen 2014). Musiikilla sanotaan taidemuodoista olevan kaikista 

voimakkain kyky herättää tunteiden kirjo ja tuottaa mielihyvää jopa huolimatta siitä, 

onko tunne negatiivinen vai positiivinen (Habibi & Damasio 2014; Vuokoski, Thompson, 

McIlwain & Eerola 2011). 

 

Musiikin myötä ihmislaji on kautta aikain ollut vuorovaikutuksessa keskenään. 

”Yhdessä musisointi ja tanssiminen voivat saada aikaan eräänlaisen minuuden 

laajentuman, minän rajojen liudentumisen muihin” kuvailevat tutkijat Numminen, 

Erkkilä, Huotilainen ja Lonka Tieteessä tapahtuu -lehden artikkelissa (2009, 10). Tänä 
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päivänäkin musiikin parissa vietetty aika luo yhteen kuuluvuuden tunteen ja antaa sitä 

kautta yksilölle merkitystä yhteisönsä aktiivisena osallistujana. Musiikin 

kokonaisvaltainen vaikutus aivoihin ja kyky tuoda ihmiset yhteen luovat vahvan alustan 

moniulotteiselle oppimiselle. 

 

Musiikilla voi siis olla oppimiselle edistävää merkitystä tilanteissa, joissa aivoilta 

vaaditaan tarkkavaisuutta ja monipuolista aktiivisuutta. Osallistavassa 

musiikkiteatteriesitys Hotelli Seurahuoneen salaisuudessa yleisö saa oppia 

suomalaisesta ruokakulttuurista musiikin avulla. He musiikin kuuntelemisen lisäksi 

saavat muun muassa soittaa ja tanssia, ja heille muodostuu elämyksellinen 

kokonaisvaltainen oppimiskokemus. 

 

2.3 Taidekasvatuksen merkityksellisyydestä 

 

Leikki ja luovuus ovat ihmisen synnynnäisiä ominaisuuksia. Koemme olemisemme 

merkitykselliseksi, kun saamme tutkia ympäristöämme ja toimia sen kanssa 

vuorovaikutuksessa mieltymystemme mukaan luoden uutta (Kulttuuri - tulevaisuuden 

voima 2010; Polso 2003). Taiteen ja kulttuurin parissa ihminen pääsee leikkimään. 

Runous, musiikki, tanssi, kuvataide sekä näitä kaikkia osaltaan sisältävä draama luovat 

tilan, jossa mielikuvitus ja fantasia kuuluvat asiaan. Taiteen tilassa ei ole ympäröivän 

yhteiskunnan asettamia rajoja ja sääntöjä, vaan mahdollisuus luovuuden kautta 

oppimiseen ja toteutumiseen iästä riippumatta. (Polso 2003.) 

 

Maailman ihmisoikeuksiin kuuluu ”oikeus kulttuuriseen vuorovaikutukseen, 

kulttuurielämään osallistumiseen ja kulttuurin saatavuuteen” (Kulttuuri - tulevaisuuden 

voima 2010). Kulttuuriin osallistumisen merkitys on huomioitu suomalaisessa 

varhaiskasvatuksessa ja peruskouluopetuksessa. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja 

kehittämiskeskuksen varhaiskasvatussuunnitelma painottaa, että varhaislapsuuden 

taidekokemukset vaikuttavat yksilön kulttuuristen mieltymysten ja arvojen 

rakentumiseen myöhemmällä iällä (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005). 

Taiteiden parissa toimiminen tuo tietoa ja ymmärrystä, mikä kasvattaa 

suvaitsevaisuutta. Kouluyhteisölle kulttuuritapahtumat ja -projektit ovat merkityksellisiä 

muun muassa siksi, että ne lisäävät kouluviihtyvyyttä ja oppilaiden oppimismotivaatiota 

(Kulttuurikasvatus Helsingin peruskouluissa 2011, 10). 
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Sekä varhaiskasvatuksessa että peruskouluopetuksessa lapsen kasvamisen kannalta 

oleellisena nähdään oppimisympäristöjen ja -tapojen monipuolisuus. ”Taidetta tekevän 

ja kokevan lapsen esteettisessä maailmassa on oppimisen iloa, taiteellista draamaa, 

muotoja, ääniä, värejä, tuoksuja, tuntemuksia ja eri aistialueiden kokemusten 

yhdistelmiä”, julistetaan Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2005). 

 

2.4 Spontaani lapsiyleisö 

 

Opinnäytetyöni esitys Hotelli Seurahuoneen salaisuus kohdennettiin 6-9-vuotiaille 

lapsille. Kehitys- ja kasvatuspsykologi Tony Dunderfeltin mukaan alle kouluikäiselle 

lapselle leikki on luontainen tapa toimia ja jäsentää todellisuutta, eikä lapsi aluksi edes 

hahmota leikin ja todellisuuden eroa. Hän esimerkiksi kokee todella elävänsä sisällään 

hänelle luettua satua. Lapsi rakentaa käsityksen ympäröivästä maailmasta 

aistihavaintojen kautta siten, että hän leikkii ympäröivät kokemukset sisälle 

olemukseensa. (Dunderfelt 1998.) 

 

Vielä ensimmäisten kouluvuosien aikana lapsella on luontainen herkkyys tietoisuuden 

kokemiseen fantasian ja mielikuvien kautta. Ajan myötä lapsen leikkiminen vähenee, 

kun ajattelu muuttuu mielikuvituksen ja tunteiden maailmasta enemmän abstraktiksi ja 

loogiseksi käsitteiden maailmaksi. 12 ikävuoden jälkeen lapsen tietoisuuden 

kokeminen lähestyy aikuisten tapaa kohdata maailma: Fantasiamaailma on 

toisarvoisempi, kun yksilö opettelee ympäröivässä yhteisössä tarvittavia rationaalisia 

organisointitaitoja. (Dunderfelt 1998.) Leikki väistyy vähitellen myös, koska aikuistuva 

ihminen opettelee toimimaan yhteisön konventioiden mukaan eikä spontaanien 

yksilöllisten taipumustensa mukaan (Polso 2003). 

 

Suomessa seitsemänvuotiaat aloittavat oppivelvollisuutensa, ja koulukypsä lapsi on 

monella tapaa kehittynyt ja kykenevä monipuoliseen toimintaan. 7-10-vuotias on muun 

muassa keskittymiskykyinen, pystyy ilmaisemaan itseään puheen keinoin, sietää 

arvostelua ja kontrollia, hallitsee motoriikkaansa siten, että jaksaa koulumatkan ja -

päivän fyysisen rasituksen ja pystyy harjoittelemaan kirjoitustaitoa sekä kokee voivansa 

turvallisesti irtautua vanhemmistaan useammaksi tunniksi. (Dunderfelt 1998.) 6-9-

vuotiaiden kanssa voi siis toteuttaa taidetoimintaa, joka vaatii edellä mainittuja taitoja, 

minkä lisäksi he nauttivat luonnostaan taiteelle ominaisesta mielikuvien ja leikin 

maailmasta. 
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Teatteriohjaaja Jerker Polson mielestä tärkein huomioon otettava ero lapsiyleisön ja 

aikuiskatsojien välillä on se, että aikuisyleisöön verrattuna lapset ovat välittömämpiä ja 

toimivat spontaanimmin uudessa tilanteessa vapaana ympäristön paineista ja opituista 

normeista. Sekä lapset että aikuiset nauttivat oppimisesta yhtälailla aktiivisesti itse 

toimiessaan tai vastaavasti vain toimintaa seuratessaan, mutta lapset päättävät itse 

aikuisia herkemmin osallistumisensa ympärillä tapahtuvaan toimintaan. (Polso 2003.) 

 

Haastattelin keväällä 2014 Hotelli Seurahuoneen salaisuus -esityksen parissa olleita 

yhteistyökumppaneitani. Heistä museolehtori Merja Nummi ja lastentarhanopettaja 

Sirkku Paukku olivat molemmat sitä mieltä, että lapsiyleisölle ei sovi pelkkä katsojan 

rooli, vaan lasten on tärkeää päästä itse tekemään ja olemaan konkreettisesti osa 

ympärillä olevaa taidehetkeä.  Haastattelussaan Paukku totesi seuraavasti (2014): 

  

Osallistuminen on lapselle sitä, että hän pääsee mukaan toteutukseen. Esitysten 
ja projektin toteuttajien täytyy pystyä olemaan valmiita ottamaan vastaan sitä, 
mitä lapsilta tulee. Lapset muuttuvat rauhattomiksi, jos heille vain kaadetaan. 

 

Se, kuinka taidetapahtuma kuten konsertti, näyttely tai teatteriesitys vaikuttaa 

kokijaansa, on yksilöllistä. Haastattelemani osallistavan taidetoiminnan asiantuntija ja 

opinnäytetyöni mentori Anna-Maija Iskanius sekä teatteriohjaaja Jerker Polso 

korostavat sitä, että esiintyjien ja yleisön välinen kohtaaminen on aina uniikki 

vuorovaikutushetki, jonka jokainen kokee omalla tavallaan iästä ja osallistumisen 

tavasta riippumatta. (Iskanius 2014; Polso 2003). Taiteen ja teatterin tekijöiden tulee 

mielestäni kuitenkin huomioida eri-ikäiset esitykseen osallistujat, ja tiedostaa 

esimerkiksi lapsiyleisön spontaani osallistumistyyli esityksiä suunnitellessa. (Polso 

2003.) 

 

2.5 Yleisöyhteistyö ja museopedagogia 

 

Tänä päivänä taidelaitokset kehittävät erilaisia toiminnan muotoja taiderakennuksissa 

tapahtuvan perustoiminnan kuten näyttelyjen ja konserttien yhteyteen. Monenlaisia 

tilaisuuksia kuten työpajoja ja keskustelutilaisuuksia järjestetään, jotta yleisö voi 

syventää käyntikokemustaan. Tavoitteena on myös saada houkuteltua erilaisilla 

toiminnallisilla muodoilla mahdollisimman laaja yleisö taiteen pariin. Nykyään tätä 

toiminnan monipuolisuutta ja eri asiakasryhmien huomioonottamista kutsutaan 
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yleisöyhteistyöksi, sillä yhä useammin yleisö pääsee olemaan osa taiteen 

tekoprosessia. (Iskanius 2014.) 

 

Suomessa toimiva museopedagoginen yhdistys Pedaali ry edistää museoalan yleisö- 

ja taidekasvatustyötä. Pedaali ry:n Missio-tavoitejulkaisussa (Missio 2014, 1) 

määritellään museopedagogian tehtäväksi ”tuoda esiin yleisön näkökulma museossa ja 

ottaa huomioon erilaisten kävijöiden tarpeita”. Tärkeää on, että museo ja yleisö 

kohtaavat ja jakavat tietoa toinen toisilleen. 

 

Museoiden toiminnan tavoitteista on myös säädetty Suomen museolaissa, ja se 

velvoittaa museot monipuolisen toiminnan pariin (Finlex 2014, Museolaki 1§): 

 

”Museoiden tulee edistää kulttuuri- ja luonnonperintöä koskevan tiedon 
saatavuutta tallentamalla ja säilyttämällä aineellista ja visuaalista 
kulttuuriperintöä tuleville sukupolville, harjoittamalla siihen liittyvää tutkimusta, 
opetusta ja tiedonvälitystä sekä näyttely- ja julkaisutoimintaa”. 

 

Museo on muiden elämän ympäristöjen tavoin oppimisympäristö, jossa yksilö rakentaa 

tietoa havaitsemastaan kokemansa perusteella. Tamperelainen museolehtori ja tutkija 

Sanni Pöntinen (2012) sanoo museopedagogialla olevan merkitys tarjota oppijalle 

mahdollisuuksia itseymmärrykseen ja oivalluksiin. ”Parhaimmillaan museo-opetuksen 

toteutuksen muodot ovat vaihtelevia, tapahtuvat erilaisissa ympäristöissä, ja ovat 

elämyksellisiä”, kirjoittaa Pöntinen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon 

opinnäytetyössään. (2012, 41) 

 

Yhteistyökumppanini, Helsingin Ruoholahdessa Kaapelitehtaalla sijaitsevan Hotelli- ja 

ravintolamuseon tapahtumista ja tuotteista vastaava museolehtori Merja Nummi sanoo, 

että yleisö otetaan huomioon kaikessa museon toiminnassa. Yleisöyhteistyö ja 

museopedagogia eivät ole mitenkään erillisiä asioita museon toiminnan 

kokonaisuudessa. ”Koko toiminta on yleisöyhteistyötä. Sitä tehdään kävijöitä varten.” 

Hän myös sanoo työnsä museossa olevan merkityksellisempää, kun siellä on joku 

jonka kanssa kohdata. (Nummi 2014.) 

 

2.6 Taiteeseen osallistumisen tasot 

 

Helsingin kaupunki on vuonna 2011 julkaissut käsikirjan peruskouluopettajille 

kulttuurikasvatuksen merkityksestä ja menetelmistä. Julkaisussa taiteeseen 
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osallistuminen on jaoteltu kolmelle tasolle. Ensimmäisellä, niin sanotulla elämystasolla, 

osallistutaan vain yhteen tapahtumaan kuten konserttiin tai taidenäyttelyyn, minkä 

lisäksi osallistuva ryhmä voi työstää teemaa koulussa opettajan kanssa. Tapahtuman 

järjestäjä ei kuitenkaan tarjoa muuta kuin yhden oppimistilanteen taiteen parissa. 

(Kulttuurin käsikirja opettajille 2011, 4-5.) 

 

Osallistuminen syvenee kokemustasolle, kun tapahtumaan liittyy useampia 

oppimistilanteita, joissa tarkastellaan samaa teemaa eri näkökulmista ja eri työtavoilla. 

Tyypillisimmillään kokemustason kulttuurikasvatus on taidetapahtuma kuten konsertti 

tai museokierros, jota ennen tai jonka jälkeen on keskustelutilaisuus tai mahdollisuus 

kirjoittaa tai luoda omaa materiaalia museon tai konserttisalin tiloissa. Kolmannella 

tasolla, osallisuustasolla, oppimistilanteita järjestetään useampia pidemmällä 

aikavälillä, ja osallistujien itse luoma materiaali myös esitetään. (Kulttuurin käsikirja 

opettajille 2011, 4-5.) 

 

Opinnäytetyöni Hotelli Seurahuoneen salaisuus on elämystason kulttuurikasvatusta. 

Esitykseen osallistuvat ryhmät saavat kokemuksen soivasta museokierroksesta, mutta 

heille ei ole järjestetty muita tilaisuuksia, joissa tutustua ruokakulttuuriin musiikin kautta 

tai luoda omaa materiaalia esityksen innoittamana. Olen keskittynyt siihen, kuinka 

monipuolisesti osallistujat voivat olla mukana yhdessä taidehetkessä. 

 

Helsingin kaupungin julkaisun mukaan jo yksittäiseen taidehetkeen osallistuminen 

rikastuttaa oppilaiden sisäistä kokemusmaailmaa: Se muun muassa herättää ajatuksia 

ja auttaa tunnistamaan tunteita. Esityksen jälkeen tapahtuva itsenäinen pohdinta on 

yhtä merkityksellistä oppimiselle kuin ääneen lausutut mielipiteet tai näkyvät teot. 

(Kulttuurin käsikirja opettajille 2011, 4.) 

 

2.7 Osallistava musiikkiteatteriesitys 

 

Taiteet ovat ihmislajin yhteisten hetkien luojia. Kautta historian musiikki, tanssi ja 

teatteri ovat olleet läsnä etenkin arjen yläpuolisissa rituaaleissa. Yhteisessä hetkessä 

kaikki paikallaolijat ovat liittyneet tahoillaan soittoon, lauluun ja liikkeeseen, mistä hyvä 

esimerkki on 1600-luvun Ranskan keisari Ludvig XIV:nnen balettiesitykset, joihin 

osallistui koko hovi. Vasta 1800-luvulla Euroopassa syntyi laajempi esityskulttuuri, 

jossa osallistujat jakautuivat taidetta luoviin esiintyjiin ja sivusta seuraavaan yleisöön. 

(Polso 2003.) 
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Tänä päivänä esitykseksi ajatellaan edelleen tilannetta, jonka yleisö kokee esiintyjistä 

fyysisesti etäältä vain kuunnellen ja katsellen. Taiteen parissa on kuitenkin muotoja, 

joissa yleisö voi esiintyjistä erillään olosta huolimatta kokea yhteisöllisyyttä ja 

osallisuutta. Yhtä näistä muodoista kutsutaan osallistavaksi esitykseksi. 

 

Kutsun opinnäytetyöni tuotosta, Hotelli Seurahuoneen salaisuutta, osallistavaksi 

musiikkiteatteriesitykseksi, joka on oman näkemykseni mukaan osallistavan esityksen 

alakategoria samaan tapaan kuin esimerkiksi osallistava konsertti. Osallistavaan 

musiikkiteatteriesitykseen sisältyy musiikkia ja teatteria sekä yleisön osallistamista. 

 

Tein opinnäytetyöni osana Musiikki elämään -hanketta, jonka tavoite on ollut muun 

muassa osallistavan musiikkitoiminnan kehittäminen yhteistyössä Metropolia 

Ammattikorkeakoulun kanssa (Musiikki elämään 2014). Hanke on osaprojekteissaan 

keskittynyt erityisesti musiikillisiin osallistaviin esityksiin ja osallistaviin konsertteihin.  

Hankkeen esiselvitysraportissa (Munter-Mäkeläinen 2010) tuottaja Sonja Munter-

Mäkeläinen kuvailee osallistavan konsertin ominaispiirteitä. Rinnastan kyseiset piirteet 

osallistaville esitysmuodoille ja täten myös osallistavalle musiikkiteatteriesitykselle 

kuuluviksi. 

 

Munter-Mäkeläisen mukaan osallistavassa esityksessä yleisön ja esiintyjien välinen 

vuorovaikutus on ei-osallistavaa laajempi. Yleisö voidaan esimerkiksi kutsua mukaan 

esitykseen vaikkapa taputtamalla tai laulamalla mukana, astumalla lavalle tai 

huutamalla ehdotuksia esiintyjille. Osallistavuuden määrä ja muodot luonnollisesti 

vaihtelevat paljon. Osallistava esitys on usein yksi taidelaitosten yleisöyhteistyön 

muodoista. (Munter-Mäkeläinen 2010.) 

 

Musiikin maisteri, osallistavan taidetoiminnan asiantuntija Anna-Maija Iskanius näkee 

osallistavan esityksen tunnuspiirteenä sen, että yleisölle syntyy tunne kokemuksen 

jakamisesta. Haastattelussaan (Iskanius 2014) kertoi esimerkin konsertista, jossa 

orkesterin kapellimestari puhutteli yleisöä antaen tehtäväksi laskea, kuinka monta 

kertaa vaskisektio soittaa tietyn musiikillisen elementin. Tehtävällä kapellimestari 

kiinnitti katsojat havainnoimaan yhdessä sen sijaan, että kukin olisi käsitellyt soittoa 

vain itsekseen. 

  



11 

  

3 Yhteistyökumppanit 

 

3.1 Hotelli- ja ravintolamuseo 

 

Haastattelin Hotelli- ja ravintolamuseon museolehtoria Merja Nummea toukokuussa 

2014.  Hän kertoi minulle museon historiasta ja palveluista. Hotelli- ja ravintolamuseo 

perustettiin vuonna 1971 Helsingin Haagaan ravintola- ja matkailualan koulun 

yhteyteen tietolähteeksi opiskelijoille. Tuolloin museo toimi Haaga Instituutti -säätiön 

suojissa. Museon tilat muutettiin vuonna 1999 Kaapelitehtaalle osoitteeseen 

Tallberginkatu 1 G 60. (Hotelli- ja ravintolamuseo 2014.) Nykyään museota rahoittaa 

Hotelli- ja ravintolamuseosäätiö (Nummi 2014). 

 

Hotelli- ja ravintolamuseo tarjoaa yleisölle tietoa Suomen ruoka- ja juomakulttuurin 

historiasta ja nykypäivästä. Tietoaineistoon pääsee tutustumaan käymällä näyttelyissä 

ja niiden opastuksissa tai ottamalla yhteyttä museon henkilökuntaan puhelimitse ja 

sähköpostilla. Apua antava Tietopalvelu on kaikkien käytettävissä - Alko tarkistaa usein 

faktat Hotelli- ja ravintolamuseolta. (Nummi 2014.) 

 

Museon tiloista löytyy kokoelmia muun muassa vanhoista astioista, kodinkoneista, 

alkoholipullojen etiketeistä, ruokalistoista, kuvista ja lehtiartikkeleista (Hotelli- ja 

ravintolamuseo 2014). Kaapelitehtaan museoiden yhteisessä ala-aulassa toimiva 

museokauppa myy myös ruoka-aiheisia tuotteita.  

 

Museolehtori Nummi vastaa museon palvelutarjonnasta, ja hän kertoi museon 

kokeilevan erilaisia palvelumuotoja laajentaakseen yleisön kävijäkuntaa ja näiden 

käyntikokemusta. Vaikka museo siirtyi 1990-luvulla ravintola-alan koulun tiloista pois, 

alan opiskelijat ovat edelleen museon suurin käyttäjäryhmä. Siksi nyt suunnitellaan 

palveluita, jotka kohdennetaan esimerkiksi peruskouluryhmille, kotitalousoppilaille ja 

aikuisille ruokaharrastajille. (Nummi 2014.) 

 

Kahden viime vuoden aikana museo on järjestänyt yleisötapahtumia noin kerran 

kuussa. Toisinaan museon tiloissa järjestetyt keskustelutilaisuudet, työpajat tai 

tempaukset ovat olleet osana kaupungin taidetapahtumia kuten Taiteiden yötä, 

Ravintolapäivää ja Helsinki-päivää. Yksi viime vuoden yleisötapahtumista oli 
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”Piparibattle”, jossa osallistujat kilpailivat kauneimman piparkakun koristelijan tittelistä. 

(Nummi 2014.) 

 

Hotelli- ja ravintolamuseon pysyvä perusnäyttely Palveluksessanne! avattiin yleisölle 

18.8.2012 (Hotelli- ja ravintolamuseo 2014). Sen rinnalla museossa pääsee 

tutustumaan säännöllisesti vaihtuvaan näyttelyyn, joka keväällä 2014 käsitteli 1980-

luvun ruokakulttuuria. 

 

Perusnäyttelyn vahvuus on siinä, miten tilat on rakennettu kokonaisuudeksi, johon 

tutustuessa tulee tunne kuin olisi itse asiakkaana hotellissa tai ravintolassa. Tiloista 

löytyvät muun muassa hotelliaula, hotellihuone, keittiökonekokoelma, keittiö, 

aamiaiskattaus, diskosali, baari, kahvila, karaoke, vessakoppi, vanha alkoholiliike ja 

salakapakka. Näyttelytilojen asettelun museossa voi nähdä kuvassa 1 olevasta 

pohjapiirroksesta. 

 

 

Kuva 1 Hotelli- ja ravintolamuseon näyttelytilojen pohjapiirros 

 

Näyttelytilat eivät ole ainoastaan näyttävät - esineet ovat esillä kauniisti, seinät ovat 

värikkäät, huonekaluja on monenkokoisia ja -muotoisia - vaan sisältävät myös 

vuorovaikutteisia elementtejä. Esimerkiksi diskosalin automaatilta voi pyytää 

iskurepliikin ja käytävällä voi pelata seinään kiinnitettyä lautapeliä entisajan 

ravintolamaailman säännöin. 
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Hienointa mielestäni on, että ravintolamuseossa kävijä ei ainoastaan näe, kuule ja 

koske asioita, vaan hän saa myös maistamisen ja haistamisen mahdollisuuden. 

Makuaistia hyväillään kahviautomaatin erikoiskahveilla ja 1980-luvun 

makupurukumeilla. Ja museon erikoisuus (mikä on myös Hotelli Seurahuoneen 

salaisuus - hys!) on kaksi metriä pitkä Tuoksubaari - rakennelma täynnä eri ruoka-

aineiden makuaromeja, joita haistamalla voi arvata, mikä aine on kyseessä. 

 

3.2 Muut yhteistyökumppanit 

 

Opinnäytetyötäni tehdessä minulla oli yhteistyökumppaneina museon lisäksi työryhmä 

esiintyjistä, mentori, kaksi tuottajaa sekä esityksiin osallistuneet päiväkotiryhmät ja 

alakoululuokka. Esiintyvän työryhmän jäsenet olivat kaksi musiikkipedagogia sekä yksi 

muusikko. Heidän kanssaan sovitimme musiikin, suunnittelimme esityksen kulkua ja 

hahmoja sekä esitimme esitykset. Heistä oli erityistä apua osallistavien kohtauksien 

suunnittelussa. 

 

Anna-Maija Iskanius (MuM, LTO, työnohjaaja) toimi esityksen suunnittelun mentorina. 

Kiersin hänen kanssaan Hotelli- ja ravintolamuseon perusnäyttelyn ja kuvailin 

ideoimiani kohtauksia. Anna-Maija kuunteli ja ideoi kanssani. Esityksen sisällön 

harjoittelimme täysin muusikkoryhmän kesken. Anna-Maija tuli seuraamaan yhden 

esityksistä sekä antoi siitä palautetta. Haastattelin häntä myös osallistavan taiteen ja 

yleisöyhteistyön merkityksestä. 

 

Opinnäytetyöni on osa Musiikki elämään -hanketta, joka on toteutettu EU:n 

rahoittamana vuosina 2011–2014. Hankkeen projektipäällikkö Suvi Hartikainen sekä 

tuottaja-tiedottaja Sonja Munter-Mäkeläinen auttoivat minua yhteistyön aloittamisessa 

museon ja esitykseen osallistuneiden lapsiryhmien kanssa. Hanke myös rahoitti 

museon tilojen käyttökulut sekä mentorin palkan. 

 

Hotelli Seurahuoneen salaisuus -esitystä esitettiin keväällä 2014 viisi kertaa. Esitykset 

olivat 4.4., 11.4. ja 9.5., ja niihin osallistui yhteensä 58 lasta ja 8 aikuista kolmesta 

päiväkodista ja yhdestä alakoulusta. Kaikki osallistuneet lapsiryhmät olivat 

Ruoholahden alueelta: Ruoholahden alakoulun 2. luokka, Päiväkoti Fregatin, Päiväkoti 

Laivurin sekä Päiväkoti Lastentalon esikouluryhmät. Raporttini pääluvussa 5 Hotelli 

Seurahuoneen salaisuus esillä olevat kuvat on leikattu videotallenteesta, joka kuvattiin 
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9.5. pidetystä esityksestä. Tuolloin esitykseen osallistui Päiväkoti Laivurin 11 

esikoululaista ja kaksi lastentarhanopettajaa. Esityksiä olivat seuraamassa myös 

museon työntekijät, muut yhteistyökumppanit sekä säveltäjäveljeni Niilo Tarnanen. 

4 Työprosessi 

 

Luovan työn prosessi on moniulotteinen. Soivan ja liikkuvan materiaalin 

suunnitteleminen, sen näkyväksi tekeminen sekä sen ympäristöön liittäminen 

tapahtuvat kaikki vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Opinnäytetyöni muotoutui noin 

puolentoista vuoden aikana. Samaan aikaan kun olen ideoinut ja luonut materiaalia 

esitykseen, olen myös tutkinut esityksen aihetta - ruokakulttuuria, musiikkia, yleisön 

osallistumista esitykseen - sekä suunnitellut ja ohjannut esityksen harjoittamista ja 

hoitanut esityksen järjestymistä kuten sopinut aikatauluista ja tehtävistä sekä pitänyt 

yhteyttä eri yhteistyökumppaneihin. 

 

4.1 Esityksen ideoiminen 

 

Keväällä 2013 ajattelin, että ymmärtääkseni luovan työn opettamista, minun täytyy itse 

saada kokemus taiteellisen kokonaisuuden luomisesta. Päätin tehdä 

musiikkiteatteriesityksen, jonka musiikin sävellän itse ja jonka kohtaukset suunnittelen 

itse. Aluksi etsin tarinaa lastenkirjallisuudesta, mutta lopulta päädyin luomaan myös 

tarinan. 

 

Olin jo jonkin aikaa inspiroitunut ruoka-aiheesta ja aloin ideoida erilaisia kohtauksia, 

joissa ruoka ja ruoanlaittaminen elävät. Mielessäni näin kokin, joka paukuttaa isoja 

aterimia valtavan puupöydän luona ja johdattaa ryhmän katsojiakin rytmittelemään 

kanssaan. Minulla oli muistikirja, johon kirjoitin ajatuksen virtaa sekä piirsin. Yksi 

vahvoista visioistani oli yleisön liikkuminen pastakoneena. 

 

Keväällä ja kesällä 2013 muistikirjaan virranneista teksteistä tuli loruja. Sävelsin 

muutamista lauluja, joista lopulta yksikään ei päätynyt opinnäytetyöhön, vaan ne 

toimivat harjoitussävellyksinä. Kirjoitetusta tekstistä ja valmiista loruista oli kuitenkin 

paljon hyötyä syksyllä, kun olin löytänyt esitystilan, joka lopulta määritti myös esityksen 

juonen. 
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4.2 Museo ja hanke yhteistyökumppaneiksi 

 

Heinäkuussa 2013 lähdin etsimään esitystilaa. Koska mielikuvissani näin ainakin 

pöydän sekä kokin ja yleisön liikkeessä, etsin tilaa, johon nämä kaikki mahtuisivat ja 

joka synnyttäisi lisää mielikuvia. Kiersin etsimässä vanhaa keittiötä 

pääkaupunkiseudun museoissa, mutta en tietenkään löytänyt juuri sitä mitä näin 

mielessäni. 

Vierailin Hotelli- ja ravintolamuseossa elokuun Taiteiden yössä. Ihastuin tilan 

lähestyttävyyteen ja virikkeellisyyteen: Huoneet inspiroivat luomaan hahmoja ja 

äänimaisemia ja toimivat valmiina lavasteina. Museosta löytyi vanha keittiö, tanssisali, 

kahvila sekä seinällinen vanhoja keittiökoneita, joista yksi oli unelmoimani pastakone. 

Museon Taiteiden yön ohjelmaan kuului näyttelijöiden luomia pantomiimikohtauksia 

keittiö- ja hotellihuonevitriineissä - niistä huomasin, miten museotilat heräsivät henkiin. 

Ehkäpä ruokaseikkailu tapahtuisikin hotellissa ja osallistuva yleisö olisi hotellin 

asiakaskuntaa? 

 

 

Kuva 2 Vanhojen keittiökoneiden vitriini 

 

Tapasin museolehtori Merja Nummen jo kyseisenä Taiteiden yönä ja kerroin hänelle 

ideastani osallistavasta musiikkiteatteriesityksestä päiväkoti- ja alakouluikäisille. Merja 

näki yhteistyöidean mielekkäänä, koska museo toivoi monipuolisuutta toimintaansa ja 

kävijäkuntansa laajentuvan.  
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Kesän 2013 lopussa aloitin yhteistyön Musiikki elämään -hankkeen kanssa, mikä oli 

helppoa, koska hankkeen tuottajat olivat jo tuttuja aiemmista opintoprojekteista. 

Tuottajat ottivat myös yhteyttä museolehtoriin, ja tapasimme yhdessä museolla 

syyskuussa sopien yhteistyön järjestymisestä. Näin kontaktista tuli virallisempi. 

Myöhemmin vuoden aikana minä pidin itse yhteyttä museon kanssa. 

 

4.3 Teoksen luominen ja harjoitteleminen 

 

Tiesin jo talvella 2013, keitä pyydän mukaani luomaan osallistavaa 

musiikkiteatteriesitystä. Minulla oli kokemusta Iina Kotolan kanssa työskentelemisestä 

jo kahdesta aiemmasta projektista, joista toisessa myös Erja Mesimäki oli ollut 

mukana. Juuso Warikseen minulla oli vahva luottamus etenkin musiikin sovittamisen 

taitajana. He kaikki lähtivät mielenkiinnolla mukaan esityksen luomiseen. 

 

Tapasimme muusikkojen kanssa syyskuun alussa, kun minulla oli esityksestä valmiina 

vasta ideoita, eikä esitystilakaan ollut varmistunut. Kerroin heille kuitenkin alustavat 

tietoni ja suunnitelmani, ja vietimme aikaa, koska juuri tämä ryhmä ei ollut aiemmin 

työskennellyt yhdessä.  

 

Kun museo varmistui yhteistyökumppaniksi, pääsimme todella luomaan itse esitystä. 

Museon näyttelytilojen hotelli- ja ravintolahuoneet määrittivät miljöön, jossa tarina 

tapahtuu. Tarinan juoni ja kohtaukset syntyivät sen mukaan, missä järjestyksessä eri 

huoneet olivat museossa. Syksyn ajan tapasimme muusikoiden kanssa harvoin, sillä 

minulla oli hyvin vähän materiaalia työstettäväksi heidän kanssaan - olin hidas 

säveltämään tehdessäni samalla muita töitä ja opintoja. 
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Kuva 3 Kohtaussuunnitelmaversio näyttelyn tiloihin 

 

Tammikuussa 2014 sain mentorikseni Anna-Maija Iskaniuksen. Olin alun perin 

toivonut, että hän olisi auttanut esityksen harjoittamisessa. Lopulta hän toimi 

ainoastaan suunnittelutyön apuna, eikä ollut ollenkaan mukana harjoituksissamme, 

mikä osoittautui juuri sopivaksi toimintatavaksi. Vasta tammikuussa varmistuin 

esitykseen tulevista kohtauksista, kun kävimme Anna-Maijan kanssa museolla. Hän 

kuunteli, kun luettelin mieleni kuvittelemia tapahtumia näyttelyhuoneissa ja antoi 

minulle muutamat kultaiset ideat, joilla esityksestä todella tuli kokonainen ja rikas. 

 

Esityksessä käytetyt sävellyksen tein syksyllä 2013 ja talvella 2014. Ensimmäisiä 

valmiita kappaleita olivat Kahvikissa ja Maustepolkka. Kahvikissan säveltäminen oli osa 

syksyn varhaisiän musiikkikasvatuksen opintojani, kun saimme tehtäväksi luoda 

pentatonisen kappaleen, johon liittyy pedagoginen sovellus.  Esityksessä käytetyt 

soinnut tulivat Juuso Warikselta. Maustepolkan idea lähti hetken innostuksesta 

polkkarytmiin tanssimisesta. Sävellys tapahtui yhteistyössä Erja Mesimäen kanssa: 

teoksen instrumentillinen säestysosuus on perinteinen polkkakappale, johon olen 

lisännyt laulutekstin ja -melodian. 

 

Seuraavaksi syntyivät Silmät ja korvat kun auki kuljen sekä Pastan valmistuslaulu, joka 

muovautui erittäin paljon eri harjoitusten välillä sen myötä, kun pohdimme esiintyjien 

kanssa, kuinka yleisö osallistuu esiintymiseen. Silmät ja korvat kun auki kuljen -

kappaleen alkuperäisen tekstin, melodian ja soinnut olin tehnyt kesällä 2010 Helsingin 

kaupungin Ympäristökeskuksen kesätöissä Harakan saaren lapsivieraille. 
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Sävellyksestä tuli Hotelli Seurahuoneen esittelykappale, kun lisäsin sanoihin, sointuihin 

ja melodiaan uusia ”salaisuuksia”. 

 

Aterincongan tekoprosessi oli minulle kaikista haasteellisin. Suomalaisessa 

ravintolakulttuurissa latinalais-amerikkalaisella orkesterimusiikilla on ollut vahva asema 

1950-luvulla (Hotelli- ja ravintolamuseon opastusmateriaali 2014). Museon näyttelyn 

diskosalin lattiaan koristellut conga-askeleet johdattivat congan käyttämiseen kyseisen 

tilan kohtauksessa. Aidon congan luomiseen ja tutkimiseen meni yllättävän paljon 

aikaa, sillä conga on toteutunut historiansa aikana useammissa kulttuureissa hieman 

eri tavoilla. 

 

Tutkiessani congan historiaa minulle selvisi, että musiikkityyli on alun perin ollut 

Afrikasta Kuubaan matkanneiden yhteisöjen katukarnevaalimusiikkia. Kuubalaiset ovat 

juhlineet kaduilla, ja aikanaan tapahtuman nimitys on ollut comparsa, jonka 

musiikillinen äänimaisema ja instrumentaatio on ollut kirjava. Wikipedian mukaan 

soittimet ovat olleet esimerkiksi kattiloita ja rytmikuviot ovat voineet muistuttaa rumbaa. 

(Conga 2013.) Yhdysvaltalaisen Sonny Watsonin ylläpitämän verkkosivuston mukaan 

1920- ja 30-luvuilla kuubalainen karnevaalikulttuuri ja musiikki rantautuivat 

Yhdysvaltoihin. Sota-ajan viihdeilloissa congalle vakiintui tyypillinen takaiskuinen 

rytmitys ja letkatanssi.(Conga 2014). Lopulta esitykseni Aterincongaan tuli 

amerikkalainen rytmitys ja tanssi, mutta soittimistoon vanhakantainen lusikat-kattilat-

cajón-shaker-yhdistelmä. 

 

Pastan valmistuslaulun tavoin tutkin ja muutin Aterincongan rakennetta ja sanoitusta 

esiintyjien kanssa yhdessä harjoituksissa ja harjoitusten välillä. Koska congan 

instrumentteina käytettiin museon kattiloita ja lusikoita, ei teos ollut koskaan 

harjoituksissa samankuuloinen kuin esityksissä.  

 

Viimeisimpänä teoksista valmistui Keittiökonekollaasi. Myös yksinkertaisen teoksen 

luominen vaati minulta yllättäen useampia versioita, kun pohdin yleisön osallistamisen 

työtapaa. Halusin äänenkäytön olevan hauskaa ja yksinkertaista, mutta kuitenkin 

elävää ja musiikillista. Teos tarvitsi onneksi opettaa ainoastaan yhdelle muusikoista, 

jolloin sen harjoittaminen ei vienyt paljonkaan yhteistä aikaa. 
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Kuva 4 Pastan valmistuslaulun harjoittelua 

 

Suunnittelin esityksen hahmoja talvella ja keväällä 2014. Tarkat roolit sekä 

roolihahmojen repliikit tulivat kuitenkin vasta musiikin säveltämisen ja harjoittelemisen 

jälkeen. Musiikin teossa olin ottanut huomioon, kuinka musiikki on yhtä hahmojen 

kanssa - jokaisella hahmolla on ammatti ja ammattilaisella taidot, joita toteuttaa tietyssä 

ympäristössä. Esitys kaipasi kuitenkin myös vuorosanoja ja puhetta, jonka tuli myös 

nivoutua musiikin kanssa. 

 

Kirjoitin Hotelli Seurahuoneen salaisuuden käsikirjoituksen valmiiksi maaliskuussa 

2014, kun esiintyjät olivat jo huolissaan siitä, mitä puheenvuoroja heillä on 

opeteltavanaan ja miten kaikki toimii yhdessä. Toiseksi viimeisissä harjoituksissa 

puimme päälle esiintymisasut ja aloimme lukea käsikirjoitusta yhdessä. Haimme 

hahmojen luonnetta ja toistuvia fraaseja sekä hioimme kohtauksia yhteen. 

 

Kävimme koko harjoitusprosessin aikana vain kerran museolla koko esiintyjäryhmän 

kanssa. Tuolloin soitimme läpi teokset, joissa ovat kaikki esiintyjät: Pastan 

valmistuslaulun, Aterincongan, Kahvikissan sekä Maustepolkan. Teimme myös 

huomioita siitä, miten esitys toimii museon tiloissa: Kuuntelimme, että akustiikka on 

tasapainossa, katsoimme, miten liikumme kohtauksissa. Ja huomasimme, että 

tarvitsemme lisäpöydän ja -tuoleja Kahvilaan sekä sen, että näyttelyn mediasisällöt 

pitää laittaa pois päältä, ettei niistä tule ylimääräistä ääntä ja kuvaa esityksen päälle. 

Kenraaliharjoitus museon kattiloilla sekä käsikirjoituksella ja vaatteilla vedettiin aamulla 

ennen ensiesitystä. 
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4.4 Markkinoiminen ja esitykset 

 

Helmi-maaliskuussa 2014 ensin Musiikki elämään -hankkeen tuottajat ja myöhemmin 

minä olimme yhteydessä Ruoholahden alueen päiväkoteihin sekä Ruoholahden 

alakouluun. Markkinoimme esitystä sähköpostitse ja puhelimitse - kerroimme muun 

muassa, minkälaisesta esityksestä on kyse, esityspäivät ja osallistumisen 

maksuttomuuden. 

 

Esityksiä pidettiin viisi kappaletta, neljä huhtikuussa ja yksi toukokuussa 2014. Esitys 

muuttui hieman eri kertojen välillä. Salaisuus paljastuu -kohtaukseen lisäsimme 

enemmän aikaa Tuoksubaarin tutkimiselle ja haistelemiselle, samoin kuin Kokin 

keittiökoneet -kohtauksen koneiden käyttämiselle. Päätimme myös antaa joustovaraa 

jättää tai lisätä hahmojen vuorosanoja sen mukaan, miten osallistujien kanssa kussakin 

kohtauksessa on tarkoitus olla vuorovaikutuksessa. Aivan ensimmäisessä esityksessä 

rikkoutui yllättäen congakattiloiden kanssa soitetuista lasipulloista toinen, minkä jälkeen 

niitä ei enää käytetty. 

 

Esitysten jälkeen Musiikki elämään -hankkeen tuottajat keräsivät palautetta 

osallistuneilta lapsiryhmiltä ja heidän ohjaajiltaan sähköpostitse. Olen purkanut 

palautteen tulokset pääluvussa 6, missä on myös esitelty yhden päiväkotiryhmän 

tarkempi palaute. Kävin toukokuussa 2014 päiväkoti Fregatissa erikseen 

haastattelemassa mukana olleita lapsia ja lastentarhanopettajaa saadakseni enemmän 

tietoa siitä, miten osallistujat olivat kokeneet esityksen. 

 

4.5 Työprosessin haasteet ja kehitysehdotukset 

 

Hotelli Seurahuoneen salaisuuden valmistamiseksi minulla on ollut useita tehtäviä. 

Kaikki tehtävät ovat olleet ennestään tuttuja, mutta osa vain sivusta seuraajan roolissa. 

Tätä projektia tehdessä olen ensimmäistä kertaa johtanut kokonaisen projektin alusta 

loppuun, säveltänyt esitettäviä kappaleita, käsikirjoittanut kokonaisen esityksen ja 

harjoittanut aikuisryhmän esitykseen. Koko työprosessin - luovan materiaalin 

työstämisen, esityksen mahdollistamisen ja esittämisen - aikatauluttaminen on ollut 

kaikista suurin haaste minulle. En osannut arvioida etukäteen, eri töiden järkevää 

järjestystä ja kuinka paljon niihin menisi aikaa. 

 

Seuraavaa projektia varten kokemukseni perusteella työjärjestys olisi seuraava: 
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1. Ideointi 

2. Aiheen tutkiminen, aineiston etsiminen, tiedon lisääminen 

3. Yhteistyökumppanien valinta ja lisäideointi yhteistyössä 

4. Mentorin tapaaminen 

5. Sovitut ideat konkretiaksi: käsikirjoitus ja sävellys 

6. Sovitustyö 

7. Harjoitukset 

8. Esitykset 

 

Tässä järjestyksessä tapaan avustavan mentorin heti yhteistyökumppanien 

varmistuttua. Samoin heti yhteistyökumppanien ja mentorin kanssa tehtyjen ideoiden 

jälkeen käsikirjoitus ja sävellykset tehdään valmiiksi. Sovitustyö tehdään myös 

mahdollisimman pitkälle ennen harjoituksia. Näiden töiden rinnalla pidän yhteyttä 

yhteistyökumppaneihin, sovin ajoista ja töiden jakamisesta. Aineiston etsiminen ja 

tiedon lisääminen sekä itsenäisesti että yhteistyössä yhteistyökumppanien kanssa 

tapahtuvat myös limittäin jatkuvasti projektin eri vaiheissa. 

 

5 Hotelli Seurahuoneen salaisuus 

 

Tässä pääluvussa esittelen opinnäytetyöni tuotososan, osallistava musiikkiteatteriesitys 

Hotelli Seurahuoneen salaisuuden, tarinan ja musiikin kohtaus kerrallaan. Hotelli 

Seurahuoneen salaisuus -esitykseen osallistuva yleisö kulkee henkilöhahmojen 

mukana ikään kuin hotellivieraina ollen itse osa tarinaa. Heillä on mahdollisuus 

vaikuttaa esityksen soivaan ja näkyvään sisältöön, vaikka tarinan juoni ja sävellykset 

pysyvät aina samana. 

 

Hotelli Seurahuone on poikkitaiteellinen teos, jossa vuorottelevat draamalliset puhutut 

ja musiikilliset soivat hetket. Kierroksen aikana yleisö osallistuu musiikillisissa hetkissä 

enimmäkseen aktiivisesti itse tehden ja draamallisissa hetkissä enimmäkseen katsoen 

ja kuunnellen. Musiikilliset hetket olen suunnitellut siten, että niissä toteutuvat 

mahdollisimman monipuolisesti Orff-musiikkipedagogiikan mukaiset työtavat 

kuunteleminen, soittaminen, laulaminen ja äänenkäyttö, liike ja tanssi sekä työtapojen 

yhdistäminen (Orff OPS 2013). Olen myös suunnittelut osallistavien työtapojen 

järjestyksen siten, että ne tukevat toisiaan. Esimerkiksi käsillä tehdään motorista 

jumppaa ennen kuin niillä soitetaan lusikoita. 
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Olen halunnut, että osallistuva yleisö pääsee osallistumaan monipuolisesti eri 

aisteillaan. He kuulevat, näkevät, liikkuvat, tuntevat ja haistavat esityksen aikana. 

Kuudennelle aistille, maistamiselle, ei ole esityksessä omaa hetkeään. Jotta ruoka - 

yksi museon ja esityksen pääaiheista - todella tulisi koetuksi, esitykseen voisi 

tulevaisuudessa liittää kohtauksen, jossa maistellaan. Tosin maku- ja hajuaisti ovat 

yhteydessä toisiinsa - ja haju yksin riittää ruoka-aineen aistimiseen (Saari 2011). 

 

Hotelli Seurahuoeen salaisuus kestää kokonaisuudessaan noin 40 minuuttia. Esitys 

taltioitiin 9.5.2014, jolloin osallistuva ryhmä oli päiväkoti Laivurin esikouluryhmä. Olen 

julkaissut taltioinnista lyhennetyn version YouTube-yhteisöpalvelussa osoitteessa 

https://www.youtube.com/watch?v=9e-zA55nYZU sekä kotisivuillani osoitteessa 

http://iiristarnanen.wordpress.com/hotelli-seurahuoneen-salaisuus/. Tämän raportin 

tekstissä viittaan kyseiseen lyhennettyyn videoon. 
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Kohtaus 1 - Vieraiden vastaanotto 

 

Hotelli Seurahuoneen salaisuus alkaa hotellin aulasta. Vilja-vastaanottovirkailija kertoo 

hotellin asiakkaille, kuinka hän opastaa heidät hotellin palveluiden äärelle ja että hänen 

kanssaan kulkiessa kannattaa pitää silmät ja korvat auki, sillä hotellissa piilee 

salaisuus. Esityksen ensimmäisissä hetkissä yleisö saa vain katsella ja kuunnella ja 

samalla tutustua tulevaan seikkailuun. Osallistujat saatetaan hotellitunnelmaan pelkällä 

olemuksellaan ja mielikuvituksellaan. Kohtaus löytyy videotaltioinnin kohdasta 0:06-

1:11. 

 

 

Kuva 5 Vilja toivottaa asiakkaat tervetulleeksi aulassa ja laulaa laulun Silmät ja korvat kun 
auki kuljen. 

 

Silmät ja korvat kun auki kuljen on laulukappale, josta löytyy rakenteellisesti kaksi 

erilaista osaa. A-osassa on sanallinen melodiasäkeistö ja B-osassa sanaton ”Haijaa”-

tunnelmointi.   Kappaleen soinnut ovat nelisointuja, joista löytyy muunnesäveliä (kuten 

D-duurisoinnussa Gis). Laulua säestää ukulele. 

 

Kohtaus 2 - Hotellin ja makuuhuoneen esittely 

 

Vilja kutsuu vieraat tutustumaan hotelliin. Hän näyttää pienoismallia hotellista ja kertoo 

yksityiskohtia sen rakennushistoriasta. Hän näyttää yhden hotellin parhaimmista 

huoneista ja ylpeilee hotellin kehutuilla palveluilla. Kohtauksen kaksi hetket löytyvät 

videotaltioinnin kohdasta 1:12–1:31. Yleisö saa edelleen kuunnella ja katsella. Kohtaus 
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painottuu ravintola- ja matkailualan historian kertomiseen sanallisesti ja museon 

näyttelyn peruselementit visuaalisena virikkeenään. 

 

Kuva 6 Hotelliaulan pienoismalli näyttää, kuinka kaunis kokonaisuus Hotelli Seurahuone on. 
Ylpeä Vilja kertoo: ”Rautahissi on valmistettu 1900-luvun alussa, jolloin se oli aikansa 
huippumodernia tekniikkaa!” 

 

 

Kuva 7 Yksi hotellin parhaista huoneista on sisustettu 1950-luvun tyyliin. Vilja kehuu Hotelli 
Seurahuoneeseen mahtuvan yövieraita yli sataan huoneeseen. Hän myös ylpeilee hotellin 
arvostetuilla ruokapalveluilla. 

 

Kohtaus 3 - Kokin keittiökoneet 

 

Vilja ja vieraat törmäävät Hans-kokkiin matkalla ravintolaan. Hans ei löydä 

keittiöapulaisiaan ja ottaa vieraat hätäpäissään avukseen ruoanlaittoon. Yleisö pääsee 
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käyttämään vanhoja keittiökoneita päristellen, suhisten ja ulisten kokin johtamana. 

Koneimitaation päätteeksi selviää, että pastakone on rikki, joten tarjottava ruoka tulee 

tehdä käsin ihan itse keittiön puolella. Kohtaus kolme löytyy videotallenteen kohdasta 

1:32–2:07. 

 

 

Kuva 8 Hansin johdolla asiakkaat pääsevät kokeilemaan, minkälainen äänimaisema hänen 
keittiökoneistaan lähtee. 

 

Kohtauksen kolme musiikki Keittiökonekollaasi ei oikeastaan ole oma kappaleensa, 

vaan pikemminkin hetken ääni-installaatio. Museon keittiökonevitriinissä koneet on 

aseteltu kolmelle eri tasolle, ja näillä koneilla on tason mukaisesti jokaisella ryhmällä 

oma äänensä (huulitäry, shh ja uiuiui). Yleisö tuottaa ääntä yhtä aikaa kokin kanssa, ja 

kokki jakaa myös yleisön kolmeen ryhmään käyttämään koneita. Kolmella eri äänteellä 

testaillaan ”äänimaisemaa”: Miltä kuulostavat eri koneet vuorotellen ja yhtä aikaa, miltä 

kun niitä käytetään ihan hiljaa ja entäs kun ne ovat ihan täysillä? 

 

Kohtaus 4 - Pastan valmistaminen 

 

Hans, Vilja ja vieraat tapaavat keittiöstä juoruilemasta Heta-tarjoilijan ja Kiira-

kahvineidin. Hans vetää mukaansa valmistamaan pastaa koko henkilökunnan ja 

vieraat. Kohtauksen neljä aikana (videotallenteen kohta 2:08–3:05) henkilökunta laulaa 

Pastan valmistuslaulun, ja yleisön tehtävänä on matkia kokin leipovia käsiliikkeitä. 
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Kuva 9 Koska pastakone on rikki eikä keittiöapulaisia näy, Hans-kokki tarvitsee niin 
henkilökunnan kuin asiakkaatkin mukaansa valmistamaan pastaa. 

 

Pastan valmistuslaulu on a cappella -lauluteos. Sovitus on tehty soololaulajalle ja 

kolmelle diskanttiäänelle. Säestysäänet soittavat sointukiertoa läpi kappaleen ja 

soololaulaja tuottaa päälle murtosointuja paljon sisältävän melodian. Sanoissa 

valmistetaan pastaa: 

 

Vaivataan tää meidän pasta 
se vaivataan pastataikinasta 
Maukkaampaa on meidän pasta 
kun vaivaamme sen ihan itse 
 
--- 
 
Nyt on valmis tää meidän pasta 
me teimme sen pastataikinasta 

 

Maukasta on meidän pasta 
ja me teimme sen ihan itse! 

 

Kohtaus 5 - Ravintolassa 

 

Kun pasta on vihdoin saatu valmiiksi, selviää Hansillekin että hän on laittanut vieraat 

tekemään itselleen ruokaa. Tarjoilija Heta on jo kattanut ravintolan ruokasalin valmiiksi 

ja haluaa johdattaa vieraat ruokailemaan. Matkalla hän esittelee hotellin 

ruokailuvälineitä ja kertoo, kuinka monta ruokalajia tuleva ateria sisältää. Kohtauksen 

neljä ja viisi välissä tilasta toiseen siirryttäessä esityksessä on puheeseen painottuva 
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hetki, jolloin yleisö jälleen katselee ja kuuntelee. Lyhennetyssä videotaltioinnissa Heta 

puhuu asiakkaille kohdassa 3:06–3:25. 

 

 

Kuva 10  Heta johdattaa asiakkaat ravintolaan ja esittelee myös hotellin posliiniastiastoa 
vuodelta 1931. 

 

Vieraat pääsevät ruokailemaan Hetan palveluksessa siten, että hän loruttelee 

Aterinconga-kappaleen säkeistöjä ja soittaa lusikoilla. Kappaleen aikana yleisö 

osallistuu myös soittamalla lusikoita. Vilja, Hans ja Kiira säestävät ruokailua ja 

kannustavat Hetaa jatkamaan soiton ja ruokailun ohjaamista, vaikka hän onkin 

unohtanut kattaa vierailijoille haarukat lusikoiden pariksi. Kohtauksen viisi soittohetki 

kestää kokonaisuudessaan noin kuusi minuuttia, ja sen aikana Heta myös esittelee 

Viljan, Hansin ja Kiiran soittimet. Esityksen lyhennetyssä tallenteessa Aterincongasta 

näkyy kohta, jossa Heta soittaa viimeistä kertaa vieraiden kanssa, ja vaikka muuten 

kappaleen aikana Heta räppää väliloruja, tässä kohdassa (3:26–4:38) Vilja, Hans ja 

Kiira aloittavat soiton runoillen ensin Hetalle. 
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Kuva 11 Aterinconga. Heta ohjaa ruokailua ja soittoa lusikoilla. Pastaahan syödään lusikalla ja 
lusikalla - vai miten se menikään? 

 

Aterincongasta löytyy pohjoisamerikkalainen congarytmitys: kaksijakoiseen tahtiin 

mahtuu kaksi neljäsosaiskua, yksi kahdeksasosaisku sekä pisteellinen neljäsosaisku. 

Cajón, kuparikattilat ja shakerit soittavat taustakomppia, ja yleisö soittaa tarjoilijan 

johdolla metallilusikoilla vapaasti kompin tahtiin. Kompin lisäksi cajón ja kattilat 

soittavat niin sanotun breikin, jonka aikana lusikoilla soitetaan näyttävämmin liikkein. 

Teoksen tyyli on koliseva ja räppäävä, mutta asiallisen rytmillinen ja aistikas. Kompin ja 

breikkien välissä tarjoilija loruttelee siitä, miten ruokailu eteen ja millä soittimilla kukin 

soittaa.  

 
Auki on ravintola yhdestä kuuteen 
silloin me siirrymme tunnelmaan uuteen 
--- 
 
Pasta on tarjolla kahdesta kuuteen 
pöydässä pääsemme tunnelmaan uuteen 
--- 
 
Rytmiä hyvää vieraatkin joraa 
lusikoilla saavat soppaa soittaa 
--- 
 
Rytmiä hyvää tarjoilija joraa 
lusikoilla soittoa ja juhlaa ohjaa 

 

Kohtaus viisi loppuu siihen, kun Heta kertoo aterian päättyvän kahvitarjoiluun. 

Kahvineiti Kiira johdattaa vieraat kahvilan puolelle, ja latinalaistanssien harrastajana 

hän kutsuu vieraat vielä tanssimaan congaletkassa. Seuraavaan kohtaukseen 
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siirrytäänkin yhteisellä tanssimisella, mikä näkyy videotallenteen kohdassa 4:39–4:54. 

Samalla soi Aterincongan komppi henkilökunnan laulamana. 

 

 

Kuva 12 Kiira johdattaa vieraat kahvihuoneen puolelle congaletkassa. 

 

Kohtaus 6 - Kahvitarjoilu 

 

Kahvitarjoilu-kohtauksessa vieraat saavat istuutua kahvipöytien äärelle. Kohtaus alkaa 

Kiiran kertomuksella kahvikulttuurin historiasta. Hän kertoo myös, että Hotelli 

Seurahuoneesta löytyy kahvilaatuja ympäri maailman ja että hän valmistaa minkälaista 

kahvia vain ikinä uskaltaa toivoa. Kuudennessa kohtauksessa on Kiiran 

puhejohdannon jälkeen ainoastaan soivaa materiaalia, joka muodostuu täysin 

Kahvikissa-kappaleen variaatioista. Kohtauksen aikana kappaletta soitetaan, lauletaan, 

lorutaan ja soitetaan kehorytmeillä. Yleisö osallistuu tilaamalla Kiiralta kahveja - hän 

muokkaa kahvisanasta sanarytmin ja sanarytmistä edelleen kehorytmin, jota soitetaan 

omaan kehoon ja kahvipöytään. Videotallenteen kohdassa 4:56–6:19 on esillä hetki, 

jossa tilataan kahvia ensimmäistä kertaa. 
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Kuva 13 Kahvikissa. Kiira on karvaisten kissojen ystävä ja laulaa kissasta, jolta voi tilata aivan 
minkälaista kahvia vain haluaa. Kiira itse toteuttaa kaikki asiakkaiden tilaukset! 

 

Kahvikissassa soittimina ovat sello, kitara ja shaker, jotka soittavat mukavasti keinuvaa 

sointukiertoa D-pentatonisen melodian mukana. Laulumelodian välissä kysytään 

lorulla, minkälainen kahvi saisi olla. 

 

 

Kuva 14  Nuottikuva kappaleesta Kahvikissa 

 

Esityksessä yleisö pääsee vastaamaan loruun ja esittämään oman toiveensa 

kahvilaadusta (esim. maitokahvi). Kun laulaja on luonut kyseisestä kahvista 
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kehorytmin, sitä soitetaan laulumelodian päälle. Tilauksia tehdään kolme, minkä 

jälkeen kahvit ”keitetään”: Kahvineiti opettaa vastaanottovirkailijalle ja kokille kahden 

ensimmäisen kahvitilauksen kehorytmit, minkä jälkeen he soittavat kaikkia tilattuja 

kahveja päällekkäin ja jakavat tilaukset pöytiin asiakkaille, jotka saavat myös rytmitellä 

kahviloruja kehoon ja kahvipöytään.  

 

Kohtaus 7 - Salaisuus paljastuu 

 

Hotelli Seurahuoneen henkilökunta houkuttelee vieraat Kahvikissa-laulumelodian 

kaanonilla kohti hotellin salaisuutta. Ennen salaisuuden paljastumista Vilja kysyy, 

osaavatko vieraat pitää salaisuuden. Henkilökunta ja vieraat lähtevät erilaisia raaka-

aineita sisältävän Tuoksubaarin luo haistelemaan. 

 

 

Kuva 15 ”Shh! Salaisuus!”, henkilökunta paljastaa salaisuuden hotellin vieraille. 

 

Henkilökunta haistelee ja kuvailee omia suosikkiaromejaan, jotka ovat perusmaut 

makea, karvas, hapan ja umami, minkä jälkeen he kannustavat vieraitakin haistamaan. 

Kohtauksessa seitsemän yleisö saa haistaa ja arvata Tuoksubaarin aromeja, ja 

esiintyjät kertovat, mikä aromi on karvasta, makeaa jne. Salaisuus paljastuu -kohtaus 

on esityksessä kokonaisuudessaan noin neljän minuutin mittainen, ja julkaistussa 

tallenteessa siitä on lyhennetty pätkä kohdassa 6:20–6:42. Kohtauksessa ei ole soivaa 

materiaalia. 
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Kuva 16 Tuoksubaarin äärellä haistellaan ruoka-aineita. Mikä tässä mahtaa tuoksua? Onko 
aromi kenties umami? 

 

Kohtaus 8 - Juhlatanssit 

 

Vierailun lopuksi Hotelli Seurahuoneen henkilökunta haluaa juhlistaa vieraiden käyntiä 

juhlatansseilla. He pyytävät vierailta apua tanssikoreografian valmistamiseen. 

Kahdeksannessa ja viimeisessä kohtauksessa tanssitaan polkan tahtiin, ja yleisö saa 

valmiiksi tehtyjen liikkeiden lisäksi luoda tanssiin viisi omaa liikettään, jotka kuvaavat 

perusmakuja. Pätkä tanssin luomisesta ja tansseista on taltioinnin kohdassa 6:43–8:21. 

 

 

Kuva 17 Maustepolkan vauhtia 
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Maustepolkan musiikillinen pohja on haitarilla soitettu traditionaalinen polkka, jossa on 

neljä osaa. Kolme ensimmäisestä  osaa menevät duurissa, niistä ensimmäisessä ja 

kolmannessa on mukana säveltämäni laulumelodia. Sanoissa arvuutellaan ”Haistatko, 

maistatko, tuoksun tuon tunnistatko?” ja vähän nokitellaan ”Tiedätkö, luuletko, aromin 

jo arvaatko?”. Neljäs osa on mollissa, ja sen aikana liikutaan osallistujien keksimän 

perusmaun liikkeen mukaan. Haitaria ja laulua rytmittävät lusikat. 

 

Aivan lopuksi henkilökunta kiittää vieraita käynnistä ja muistuttaa heitä vielä pitämään 

Hotelli Seurahuoneen salaisuuden. Yleisö saa antaa lupauksensa sormi suulla. 

Esityksen lopusta on pieni hetki nauhan kohdassa 8:21–8:32. 

 

 

Kuva 18 Henkilökunta kiittää ja toivottaa asiakkaat tervetulleiksi uudestaan. ”Kiitos ja 
näkemiin!” 

 

6 Arviointi ja kehitysmahdollisuudet 

 

Keräsin palautetta esityksistä ja työprosessista toukokuussa 2014. Haastattelin 

yhteistyökumppaneitani museolehtori Merja Nummea, mentori Anna-Maija Iskaniusta, 

tuottajia Suvi Hartikaista ja Sonja Munter-Mäkeläistä sekä esitykseen osallistuneen 

päiväkoti Fregatin lastentarhanopettaja Sirkku Paukkua ja esikouluryhmän lapsia. 

Esitysten jälkeen tuottajat Hartikainen ja Munter-Mäkeläinen lähettivät kaikille 

esitykseen osallistuneille ryhmille sähköpostitse palautelomakkeet (ks. liite 1). 
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Ainoastaan päiväkoti Fregatista lomake lähetettiin takaisin. Käytän heidän 

palautelomakkeensa vastauksia aineistonani haastattelujen lisäksi. 

 

6.1 Esityksen musiikki, tarina ja esiintyjät 

 

Esityksen musiikkiin, tarinaan ja esiintyjiin olivat kaikki palautteenantajat erittäin 

tyytyväisiä. ”Kunnon sävellykset, oikeat biisit ja muusikot”, kehui Sirkku Paukku 

haastattelussaan (Paukku 2014). ”Kappaleet ja musiikki olivat hyvin sovitetut sekä 

erinomaisesti esitetty”, kiitti Anna-Maija Iskanius (2014). Myös tuottajat Hartikainen ja 

Munter-Mäkeläinen arvottivat esityksen laadukkaaksi: ”Sovitus, muusikkous ja 

taiteellinen taso oli korkea”. 

 

Sekä Iskanius että Hartikainen ja Munter-Mäkeläinen kehuivat esityksen kokonaisuutta 

tarkasti suunnitelluksi ja hyvin harjoitelluksi. Heidän mielestään esityksen kokonaisuus 

oli ehjä: Kohtaukset etenivät ja ajoittuivat hyvin, siirtymät kantoivat tunnelmaa, eikä 

missään tilanteessa lopahdettu esityksestä arjen puolelle. 

 

Lastentarhanopettaja Sirkku Paukku sanoi sekä aikuisten että lasten nauttineen 

”seikkailusta” esityksen alusta loppuun asti. Ainut kehitysehdotus 

esityskokonaisuudelle oli, että se olisi voinut kestää pidempään, koska yleisö olisi 

viihtynyt tiloissa ja musiikin parissa kauemmin kuin 40 minuuttia. (Kirjallinen palaute 

2014.) 

 

6.2 Yleisön osallistuminen 

 

Osallistavan konserttitoiminnan asiantuntijat Iskanius, Munter-Mäkeläinen sekä 

Hartikainen olivat kaikki sitä mieltä, että esityksen osallistavuus oli pedagogisesti hyvin 

suunniteltu. Toiminta oli tarjotuille lapsiryhmille sopivaa ja osallistumisen hetkissä oli 

varaa muuttaa toimintaa riippuen osallistuvasta yleisöstä ja heidän 

vuorovaikutuksestaan. 

 

Asiantuntijat sekä lastentarhanopettaja sanoivat esityksen musiikin olevan ikärajatonta, 

minkä vuoksi esitys olisi sovellettavissa laajalle kohdeyleisölle vain osallistavaa 

toimintaa muuntelemalla. Esimerkiksi erityislapsiryhmälle esityksissä voisi olla 
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vähemmän puhetta, yksinkertaisempia sanoituksia ja enemmän keholla soittamista 

(Paukku 2014). Tällaisenaan esityksen koettiin sopivan 4-11-vuotaille. 

Museolehtori Nummi oli tyytyväinen siihen, kuinka esityksessä oli huomioitu 

museonäyttely ja kuinka se sai lapset kiinnostumaan suomalaisesta ruokakulttuurista. 

Museossa ei ollut aiemmin käynyt 6-9-vuotiaita, ja Nummen mielestä näin pienille sopi 

musiikillinen ja toiminnallinen näyttelyyn tutustuminen.”Vaikka historioitsijana haluaisi 

syöttää tietoa, tärkeintä on, että lapsille jää museokäynnistä hyvä olo”, painotti Nummi 

haastattelussaan. Hänen mielestään esityksessä matkailu- ja ruokakulttuurista olivat 

erityisen hyvin esillä eri ammatit, minkä lisäksi osallistujille jäi varmasti yksittäisiä tiedon 

murusia mieleen. 

 

Osallistuneelle lapsiryhmälle juuri mahdollisuus osallistumiseen vaikutti olleen suurin 

kiitollisuuden aihe: Sirkku Paukku hehkutti musiikin ja itse tekemisen helpottavan 

museonäyttelyiden lähestyttävyyttä: ”Hotelli Seurahuoneen salaisuus oli huikea 

museokokemus ja toivoisin myös jatkossa tämän kaltaisten, lapsille vaikeasti 

avautuvien museoiden esittelyjä toteutettaviksi vastaavanlaisin tavoin.” (Kirjallinen 

palaute 2014.) 

 

Päiväkodin lasten palaute kuului: ”Kivaa oli päästä itse tanssimaan ja musisoimaan”. 

Lapset pitivät koko esityksestä, mutta suosikeiksi osoittautuivat kohtaukset 

Ravintolassa ja Kahvilassa. (Kirjallinen palaute 2014.) Opettaja Paukku toivoi, että 

esityksessä voisi muuttaa kohtausta Kokin keittiökoneet siten, että äänimaiseman 

äärellä voisi leikkiä pidempään. ”Pastakoneen luona oli kiireen tuntua”. 
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Kuva 19 Päiväkoti Fregatin 6-vuotiaan Marian kuva, jossa kokki leipoo pastaa, kissa tuo 
kahvia, ja mausteita on purkeissa. 

 

6.3 Tuotantotyön onnistuminen 

 

Yhteistyökumppanini olivat tyytyväisiä yhteydenpitoomme sekä sovittuihin aikatauluihin 

ja ratkaisuihin. Museolehtori kiitti erityisesti, että käytimme esityksessä museon 

irtaimistoa (kattiloita ja lusikoita) - esitys olisi tuntunut hänestä näyttelystä 

irrallisemmalta ilman tätä ratkaisua. Lastentarhanopettaja Paukku sanoi sähköpostin 

olleen hyvä tapa yhteydenpidolle, ja että päiväkodille tuli sopivasti tietoa esityksestä ja 

siihen osallistumisesta. 

 

6.4 Jatkomahdollisuuksista 

 

Kaikki haastateltavani kannustivat järjestämään esityksiä lisää eri kohderyhmille 

museon tiloissa. Suvi Hartikainen neuvoi meitä myös tekemään esityksestä version, 

joka ei olisi sidonnainen esitystilaan, vaan kuljetettavissa ja esitettävissä esimerkiksi 

kouluissa tai konserttisaleissa. Sekä Sirkku Paukku että Anna-Maija Iskanius 

ehdottivat, että opinnäytetyöni muusikkoryhmä voisi tulevaisuudessa työskennellä 

vastaavasti myös muiden taidelaitosten parissa tehden toiminnallisia 

musiikkisovelluksia, jotka monipuolistaisivat laitosten toimintaa. 

 

Lastentarhanopettaja Sirkku Paukun tunteikkain tervehdys oli toive äänitteestä:  

”Meiltä puuttuu ruoka-aiheisia meno- ja meininki-biisejä varhaiskasvatuksessa, joten 

varatkaa nyt hetimiten aika studioon ja tehkää tästä CD! Hopi hopi!” (Kirjallinen palaute 

2014.) 

 

Esitysten ja siihen kuuluvan työprosessin mahdollisia rahoittajia olisivat apurahasäätiöt, 

kuten Suomen Kulttuurirahasto ja Alfred Kordelinin säätiö. Markkinointikanavina 

toimisivat esimerkiksi opettaja- ja museoalojen ammattilehdet, ja apua toiminnalle 

saattaisi löytyä myös muun muassa Helsingin Kulttuurikeskukselta, Helsingin 

kaupungin varhaiskasvatuslaitokselta sekä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen 

kehityshankkeilta. (Paukku 2014; Hartikainen ja Munter-Mäkeläinen 2014.) 
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7 Pohdinta 

 

Opinnäytetyölläni oli useita tavoitteita. Konkreettisin tavoitteeni oli luoda Hotelli 

Seurahuoneen salaisuus - musiikkiteatteriesitys, johon yleisö saa osallistua. Tämän 

lisäksi otin tavoitteekseni johtaa esityksen valmistamisen, itse säveltää, käsikirjoittaa ja 

ohjata teoksen sekä järjestää esitykset yhteistyössä Hotelli- ja ravintolamuseon sekä 

Musiikki elämään -hankkeen kanssa. 

 

Opinnäytetyöni tuotos Hotelli Seurahuoeen salaisuus -esitys oli palautteen perusteella 

onnistunut erinomaisesti. Musiikista, tarinasta ja siihen osallistumisen tavoista pitivät 

niin yhteistyökumppanit, asiantuntijat, museon henkilökunta kuin osallistunut yleisökin. 

Esityksiä oli mukava esittää, ja niitä tullaan tekemään mahdollisuuksien mukaan vielä 

lisää. 

 

Suurin ongelman musiikkiteatteriesitystä tehdessä oli kokemattomuuteni kokonaisen 

projektin johtamisessa. En ottanut etukäteen selvää, kuinka yleisesti projektiin 

valmistaudutaan, mitä tehtäviä on projektin vetäjällä, mitä tulee ottaa huomioon 

projektin aikana jne. Lähdin työhön lauseilla ”soitellen sotaan”, ”yrittänyttä ei laiteta” ja 

”yrityksen ja erehdyksen kautta”. Tämä johti projektin hitauteen ja tehottomuuteen, 

vaikka lopputulos olikin toimiva. 

 

Ennen kaikkea projektin aikataulu oli tehoton, koska olin kokematon säveltäjänä, 

käsikirjoittajana, sovittajana ja ryhmän harjoittajana. En tiennyt etukäteen, minkälainen 

työskentelijä olisin ja mitä minun tulisi ottaa huomioon töitä suunnitellessa. En osannut 

aikatauluttaa itsenäistä työskentelyä projektin muiden tehtävien kanssa, jotka olivat 

minulle tutumpia ja helpompia. Tämän vuoksi yhteistyö muusikoiden kanssa oli hidasta. 

 

Opinnäytetyöni raportin kirjoitusvaiheessa olen jäsentänyt tietoani esityksestä, 

taidekasvatuksesta, yleisöstä, taidelaitoksista, yhteistyöstä, yhteisöllisyydestä ja 

osallistumisesta. Näen, että yhteisöllisyydellä on iso merkitys ihmisyksilölle. Yhteiseen 

toimintaan osallistuminen antaa meille yhteenkuulumisen tunteen, ja sen kautta 

voimme myös kokea yksilöinä toteutuvamme. Minulle oli tärkeää ja luontevaa päästä 

toteuttamaan juuri osallistava taide-esitys. Painotin Hotelli Seurahuoneen salaisuus -

esityksessä musiikillista osallistumista, mikä on vahvin osaamisalueeni 

taidekasvatuksessa. 
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Suomalainen kulttuuripolitiikka kannustaa tällä hetkellä taidekasvatuksellisen työn 

levittämiseen laajemmin yhteiskunnan eri toimintakentille ja -alueille. Taiteella ja 

luovalla työllä nähdään olevan positiivinen merkitys kaikilla yhteiskunnan aloilla ja 

ihmisten yksityiselämässä. Jotta opinnäytetyöni kaltainen yhteistyö taiteilijoiden, 

taidepedagogien ja -laitosten sekä yleisön kanssa voi toteutua, tarvitaan yhteistyön 

mahdollistavia rakenteita. Ideat ja projektit lähtevät toteutumaan, kun tekijät kohtaavat, 

saavat rahoituksen työlleen ja näkyvyyttä toiminnalleen. 

 

 

Kuva 20 Hotelli Seurahuoneen salaisuuden mainoskuva 
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Palautelomakkeen kysymykset esitykseen osallistuneille ryhmille 

 

Kysymykset opettajille 

 

1. Kerro vapaasti, miten kokemus työpajat olivat. Mikä oli erityisen hyvää 

tuokioissa? Mitä olisi voinut tehdä toisin? 

 

2. Vastasivatko pitämämme työpajoista odotuksiasi? Saitko riittävästi tietoa 

työpajoista etukäteen? Mitä mieltä olet tiedotuksesta ja tuotannosta: oliko siinä 

jotain parannettavaa? 

 

3. Millaisia neuvoja/palautetta antaisit mukana olleille musiikin opiskelijoille?  

 

Kysymykset lapsille 

 

1. Mitä pidit työpajoista? Rastita mieleisesi vaihtoehto. 

 


 

 

2. Oliko jotain kivaa työpajassa? Mitä se oli? Kerro vielä, miksi se oli kivaa.  

 

3. Oliko jotain tylsää työpajassa? Mitä se oli? Kerro vielä, miksi se oli tylsää. 

  

4. Paperin toiselle puolelle voit kirjoittaa terveisesi työpajoja vetäneille 

opiskelijoille! 

 


