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This thesis explores the test invented by Alison Bechdel who is a comic artist. 
The Bechdel test is originally meant for movies, but this thesis applies it to musi-
cals. There are three conditions a musical has to fulfil to pass the test: 
 
1. in the musical there has to be two women, who have named roles  
2. they have to talk to each other 
3. about something else than male-related things 
 
The Bechdel test was introduced in the feminist comic book called Dykes to 
Watch Out For. This thesis is supposed to explore musicals from a new and fun  
angle. If the full video of the studied musical was not available, the synopsis 
was read, clips were watched, or roles and actors were studied. 
 
In addition, the author gave a musical theater concert called Me Noidat (eng. Us 
Witches), which responds to the visibility of women in a musical. Me Noidat was 
be performed on the 11th of February 2019 in Tampere, Duunari and on the 
13th of February 2019 in Helsingin Kellariteatteri. 
 
Musicals written in the 21st  century fulfill the Bechdel tests criteria better than 
the works written before the 21st century. Additionally really good musicals, 
which showcase phenomenal people and differences between them, do not al-
ways meet the criteria of the Bechdel test. The Bechdel test is not a perfect test 
and it should not be taken too seriously.The main task of the Bechdel test is to 
study the multidimensional nature of female image, not the genuity of the script. 
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ERITYISSANASTO 

 

Feminismi/Naisasialiike Yhteiskunnallinen naisten asemaa parantava ja suku-

puolirooleja muuttava radikaali liike 

Heteronormatiivisuus  Oletus kahdesta sukupuolesta, miehestä ja naisesta. 

Oletus, minkä mukaan heteroseksuaalisuus on normi. 

Hippiliike Nuorisoliike 1960-luvulla, mikä vastusti sotaa ja kapinoi 

keskiluokkaisia ja konservatiivisia arvoja vastaan. 

Mies- tai naisoletettu Henkilö, jonka ulkoisen olemuksen perusteella tehdään 

oletus sukupuolesta. 

Monodia Harmonialla säestetty yksiääninen laulu. 

Muunsukupuolinen Henkilö, joka ei koe sukupuoli-identiteettinsä olevan 

kaksijakoinen.   

Varietee Kevytmielinen esitys, joka sisältää laulua, tanssia ja il-

veilyä.  

Vaudeville Tunnetuista sävelmistä koostuva musiikkiteatteriesitys, 

jossa saattaa esiintyä akrobaatteja, eläimiä tai taiku-

reita.  

Suffragetti 1900-luvun alussa naisten äänioikeutta vaatineiden 

naisten nimitys. 

Synopsis Aiku kirjoitettu lyhyt versio musikaalista tai näytelmästä. 

Ei ole käsikirjoitus tai kirja. 
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1 JOHDANTO 

 

Bechdel-testi on metodi, jonka avulla voidaan käsittää naisen asema fiktiivisessä 

tarinankerronnassa. Testissä on kolme osaa, jotka esimerkiksi musikaalin täytyy 

läpäistä: 

1. musikaalissa täytyy olla vähintään kaksi naisroolia, joilla on roolinimet (alkupe-

räisessä testissä roolinimet eivät ole pakollinen osa). 

2. heidän täytyy käydä keskustelu toistensa kanssa  

3. jostain muusta kuin miesoletetuista.  

 

Bechdelin testi on nimetty sarjakuvataiteilijan Alison Bechdelin mukaan, joka 

keksi testin vuonna 1985 sarjakuvassaan Dykes to Watch Out For. Bechdel ker-

too idean lähteneen Virginia Woolfin kirjoituksista. Bechdel-testi tunnetaan myös 

Bechdel-Wallace testinä, koska Bechdel ei koe keksineensä tätä leikkimielistä 

testiä yksin, vaan ystävänsä Liz Wallacen avulla. Käytän kuitenkin Bechel-testi 

nimitystä opinnäytetyössäni. Testi tuli kansainvälisesti tunnetuksi 2000-luvulla. 

 

Opinnäytetyössäni rakensin Bechdelin testiin perustavan musikaalikonsertin ni-

meltä Me Noidat. Konsertissa esitin kappaleita musikaaleista, jotka pääsivät 

Bechdelin testin läpi. Rakensin kappaleista yhteinäisen kokonaisuuden, joka si-

sälsi tanssia ja näyttelijäntyötä. Halusin oppia rakentamaan oman konsertin ja 

oppia, mitä tuotannossa täytyy huomioida, mitä nollabudjetista voi saada aikaan 

ja kuinka muita ihmisiä ohjataan musiikin, näyttelijäntyön ja tanssin saralla. Ra-

kensin koko projektin itse ohjaajana, tuottajana, suunnittelijana, muusikkona ja 

koreografina. 

 

Minulla oli konsertissa bändi, jossa soitti pianoa Saula Baski, rumpuja Ilmari 

Niemi, bassoa Tommi Penttinen ja kitaraa Jussi Uusitalo. Mukana laulajina olivat 

Kia Laitakari, Kaisla Ollila ja Sonja Pajunoja. Pajunoja ja Ollila soittivat myös viu-

lua osassa kappaleista. 

Olen koko ikäni harrastanut aktiivisesti musiikkia käyden pianotunneilla, laulaen 

kuorossa, Helsingin musiikkiopistolla (Pop & Jazz konservatorio) ja Espoon mu-

siikkiopistolla (Ebeli). Olen myös tanssinut aktiivisesti ja päässyt esiintymään 
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Hartwall-areenalle Vain Elämää ja Elämä Lapselle -konserteissa. Olen käynyt 

Kallion lukion eli Helsingin ilmaisutaidon lukion ja Laajasalon kansanopiston te-

atterilinjan. Olin aktiivisesti Step Upin Skenessä, jossa sain esimerkiksi tehdä 

Legally Blonden Serenan roolin ja yhdistää tanssin, laulun ja näyttelijäntyön.  

 

Pääsin 19-vuotiaana opiskelemaan musiikkiteatteria Tampereen ammattikor-

keakouluun. Opiskelujen ohella työskentelin Valkeakosken kaupunginteatte-

rissa, Lahden kaupunginteatterissa, Samppalinnan kesäteatterissa, Tampereen 

Työväen Teatterissa ja keikkailin laulajana eri kokoonpanojen kanssa. Tein 

myös Tampereen yliopiston teatterityön tutkinto-ohjelman (Nätyn)  ja konserva-

torion tanssijoiden kanssa yhteistyöproduktiona musikaalin Hair. Siinä sain esit-

tää musikaalin naispääosaa Sheilaa. Valmistuttuani TAMKista pääsen teke-

mään oman alan töitä Kuopion kaupunginteatteriin musikaaliin Cabaret. 

 

 



8 

 

2 HISTORIA 

 

1800-luvulla eli musiikkiteatterin alkujuurilla naisia ei esiintynyt varieteelavoilla. 

Siitä asti naisten tekeminen ja näkyminen on muuttunut tasavertaisemmaksi 

kaikkien muiden lavalla olevien henkilöiden kanssa.  

 

 

2.1 Feminismin historia 

 

Feminismi (naisasialiike) ajaa naisten yhteiskunnallisen aseman parantamista ja 

sukupuoliroolien muuttamista, niin että miehet, naiset ja muunsukupuoliset ovat 

yhdenvertaisia. Feminismin historia on jaettu useaan eri osaan, joissa on ollut eri 

tavoitteita aikakaudesta riippuen. Naisasialiikkeen edelläkävijöitä olivat 1700-lu-

vulla valistusajattelijat, jotka vaativat naisten tasa-arvoa, äänioikeutta ja ehdok-

kuusoikeutta. Valistus oli eurooppalainen aatevirtaus, joka korosti muun muassa 

järjen ja tiedon merkitystä. Lontoolaista Jeremy Benthamia (1748-1832) kutsu-

taan ensimäiseksi feministiksi. Hän oli myös tunnettu valistusajattelija. Bentham 

kirjoitti naisten orjamaisesta asemasta ja vaati naisille myös oikeutta äänestää ja 

olla ehdokkaina vaaleissa, sekä oikeutta avioeroon. Hän kritisoi myös sitä, että 

naisilta vaadittiin paljon tiukempaa seksuaalimoraalia kuin miehiltä.  

 

Lontoolainen Mary Wollstonecraft (1759-1797) kirjoitti naisasiaa käsittelevän te-

oksen Naisten oikeuksien puolustus (A Vindication os the rights of men) vuonna 

1792. Tätä teosta pidetään eräänä naisasialiikkeen kulmakivenä.  

 

Naisasialiike syntyi poliittisena liikkeenä 1800-luvulla. Vuonna 1848 järjestettiin 

ensimmäinen konferenssi, jossa vaadittiin naisille äänioikeutta. Emmeline Pank-

hurstin (1858-1928) aloittama suffragettien liike lähti Isosta-Britanniasta vuonna 

1903. Suffragetti on nimitys, jota käytettiin pilkkana naisten äänioikeuksien vaati-

vista aktivisteista ja jota suffragetit alkoivat myös itse käyttää. Suffragetit käyttivät 

rajuja keinoja, jotta saisivat naisten oikeudet läpi, esimerkiksi kahlitsemalla it-

sensä julkisiin rakennuksiin tai menemällä nälkälakkoon (1909). Tunnetuin suf-

fragettien tapahtumista oli kun Emily Davinson hyppäsin hevoskilpailuissa kunin-
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kaan hevosen alle (1913), minkä seurauksena Davison kuoli. Vuonna 1920 Yh-

dysvalloissa annettiin äänoikeus 30-vuotta täyttäneille naisille. Britanniassa nai-

set saivat täyden äänioikeuden vuonna 1928. 

 

 

2.1.1 Virginia Woolf 

 

Adeline Virginia Woolf oli englantilainen kirjailija, kirjallisuuskriitikko ja feministi,  

joka syntyi 25. tammikuuta 1882 Lontoossa. Woolf kirjoitti 19 merkittävää teosta, 

joista muutama nimeltä mainittavat ovat esikoisteos Menomatka (1915), Majakka 

(1927), Orlando (1928) ja Aallot (1931).  

 

Virginia Woolf  kirjoitti vuonna 1929 esseen Oma huone, joka pohti oman aikansa 

kirjallisuutta ja naisten asemaa siinä. Tähän teokseen Bechdelin testi on alunpe-

rin viitannut. Virginia Woolfia voi kutsua feministisen liikkeen äidiksi. 

 

Vuonna 1941 Woolf teki itsemurhan hukuttautumalla Ousejokeen. Hän oli tuolloin 

59-vuotias. 

 

Ja vilkaisu sanomalehtiin ja romaaneihin ja elämänkertoihin muistuttaa minua jäl-

leen siitä, että naisille puhuvan naisen oletetaan kätkevän joitain epämiellyttäviä 

taka-ajatuksia. Naiset ovat ankaria naisia kohtaan. Naiset eivät pidä naisista. Nai-

set - mutta ettekö jo voi pahoin kuullessanne sen sanan? Vakuutan teille että 

minä voin. Sovitaan sitten siitä, että naisen naisille pitämän esitelmän tulisi päät-

tyä johonkin erityisen epämiellyttävään… 

John Langdon Davies varoittaa naisia ”että sitten kun lapset eivät enää ole eh-

dottoman toivottavia, naiset eivät enää ole ehdottoman välttämättömiä”. Toivot-

tavasti merkitsette sen muistiin.    (Woolf 1929) 
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2.2  Musiikkiteatterin historia lyhyesti 

 

Musiikkiteatteri on teatteria, joka sisältää musiikkia ja tanssia. Musikaalien synty 

lähti liikkeelle oopperoista ja opereteista. Tunteet koetaan kohtauksissa, liikkeen 

ja musiikin mukana.  

Tässä tiivis paketti musiikkiteatterin historiaa: 

 

1800-luvulla tehtiin varieteeviihdettä. Varieteella on neljä eri muotoa: minstrel, 

vaudeville, burleski ja revyy.   

 

1800-luvun lopulla Saksassa ja Itävallassa syntyi operetti, joka saapui euroop-

palaisten ohjaajien mukana Amerikkaan. Tunnetuimpia teoksia ovat Johann 

Straussin Lepakko (1874) ja Franz Leárin Iloinen leski (1905).  

 

1900-luvun alussa Jerome Kern (1885-1945) vaikutti populaarimusiikkiin sävel-

täjänä. Laulut eivät jääneet enää irrallisiksi numeroiksi, vaan olivat osa tarinaa.  

 

1920-luvun lopussa Vaudeville kuoli laman saavuttua Amerikkaan. Richard 

Rodgers (1902-1919) ja Oscar Hammerstein II (1895-1966) jatkoivat Jerome Ker-

nin jalanjäljillä koko musikaalien kulta-ajan eli 1940–1970-luvulla. Afroamerikka-

lainen tyylilaji ragtime ja jazz valloittivat musikaalit. Tunnetuimpia teoksia ovat 

Kernin Show Boat (1927), Rodgers & Hammersteinin Oklahoma! (1943) ja The 

Sound of Music (1959).  

 

1930-luvulla operetti ei pystynyt enää uusiutumaan ja vastaamaan suuren ylei-

sön tarpeisiin  

 

1960-luvulla pop-musiikki ja esitysmusiikki erkanivat toisistaan, joten pop-mu-

siikki tuotiin musikaaleihin mukaan  
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2000-luvulla tehdään paljon musikaaleja, jotka perustuvat kirjaan tai elokuvaan. 

Näin musikaali on jo valmiiksi yleisölle tuttu. Myös jukebox-musikaalit ajavat sa-

maa asiaa ja ovat tänä päivänä varmoja hittimusikaaleja.  
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3 MUSIIKKITEATTERI TÄNÄÄN 

 

3.1 Musiikkiteatterin eri tyylilajit 

Tänä päivänä musikaali voi sisältää monia eri tyylilajeja musiikin ja tanssin sa-

roilta.  Musikaalit voidaan jakaa näihin seitsemään eri kategoriaan: 

 

Book Musical, esimerkiksi The Book of Mormon (2011) ja Hamilton (2013), on 

englannin kielinen nimitys musiikkiteatterille, jossa on selkeä juoni ja henkilöhah-

mot. Book Musical -otsikon alle mahtuu monta eri tyylistä musikaalia. Book Mu-

sical on yleisin nimitys musikaalista.  

 

Revyy, esimerkiksi teos Side by Side by Sondheim (1976), ei ole itsenäinen mu-

sikaali kuten Book Musical, vaan musiikkiteatteriesitys, johon on kerätty esimer-

kiksi jonkun tietyn säveltäjän teoksia.  

 

Konseptimusikaalit, kuten Allegro (1947), Hair (1967) tai The Last Five Years 

(2001) rakennetaan  tietyn teeman ympärille. Esimerkiksi Hair -musikaali raken-

nettiin hippiliikkeen ja Vietnamin sodan ympärille. Musiikin ja ohjauksen tyylit ovat 

merkityksellisempiä kuin tarinan juoni.  

 

Jukebox-musikaalit, esimerkiksi Mamma Mia! (1999) ja Moulin Rouge! (2001), 

rakennetaan tietyn yhtyeen musiikin ympärille. Jukebox-musikaalissa kappaleet 

on jo valmiiksi kirjoitettu,  ja ne laitetaan sellaiseen järjestykseen, jonka ympärille 

voidaan rakentaa punainen lanka.  

 

Läpilaulettu tai läpisävelletty musikaali kuten Oopperan kummitus (1986) tai 

Cherbourgin sateenvarjot (1964), on tyylilaji, jossa jokainen puherepliikki esite-

tään laulaen. Kyseinen tyylilaji on saanut alkunsa monodian (yksiäänisen laulun) 

ja oopperan kehityksestä.  
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Tanssimusikaalissa, kuten West Side Story (1957), Fosse (1999) tai An Ameri-

can in Paris (2014),  juoni kulkee vahvasti tanssin ja laulun avulla. Tanssi on 

luonnollisesti tanssimusikaaleissa keskeisessä roolissa.   

 

Rock/pop-musikaalit, kuten The Lion King (1997) tai Heathers (2014) ovat esi-

tyksiä tietyn musiikkityylin ympärillä. Tämä on hyvin yleinen tapa ilmaista musi-

kaalin musiikki- ja tanssityyliä.  

 

Näiden musikaalilajien lisäksi voidaan puhua: 

Folk/Rock-musikaaleista kuten Jesus Christ Superstar (1970)  

Rock ’n’ Roll & Motown-musikaaleista kuten Grease (1978)  

Disco/pop-musikaaleista kuten Sister Act (2011)  

Country/Folk-musikaaleista kuten Violet (1997)  

Gospel-musikaaleista kuten The Color Purple (2005)  

Rap-musikaaleista kuten Hamilton (2015) 

Latino-musikaaleista kuten In the Heights (2007)   

 

 

3.2 Bechdelin testi musikaaleissa 

 

Bechdelin testi on alun perin tarkoitettu elokuvia varten. Kun sen avulla testattiin 

855 tunnettua amerikkalaista elokuvaa vuosilta 1950 vuoteen 2006, osoitettiin, 

että jokaista naispääroolia kohden oli kaksi miespääroolia. Naisrooleja kuvattiin 

enemmän ja yksityiskohtaisemmin kohtauksissa, joissa harrastettiin seksiä, kuin 

miehiä.  

 

Bechdel-testi sai ensiesittelynsä Alison Bechdelin sarjakuvassa Dykes to Watch 

Out For. Betchdelin alkuperäinen ajatus kyseisessä sarjakuvassa oli kritisoida 

heteronormatiivista tarinankerrontaa (KUVA 1).   
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KUVA 1. Sarjakuva Dykes to Watch Out For  

 

Geena Davis Institute on Gender in Media tuotti testin 120 maanlaajuisesta elo-

kuvasta vuosien 2010–2013 välillä. Elokuvissa 31% nimirooleista oli naisia ja 7% 

ohjaajista oli naisia.  
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4 ME NOIDAT 

 

Osana opinnäytetyötäni päätin rakentaa konsertin, joka esitettiin Tampereella 

Duunarissa 11. helmikuuta 2019 ja Helsingin Kellariteatterilla 13. helmikuuta 

2019 (KUVA 2). Konsertin ideointi lähti liikkeelle Bechdelin testistä ja kirjallisesta 

opinnäytetyöstäni. 

 

KUVA 2. Me noidat –musiikkiesitys 

 

Ensin laitoin laulajat ja pianistin yhteen. Tein meille oman keskustelufoorumin ja 

sovimme yhteiset treenit, missä viilaisimme kappaleiden stemmat ja koreografiat 

yhteen. Näissä harjoituksissa oli aina paikalla myös pianisti.  

 

Tein aikataulut, joissa kerroin, ketkä harjoittelevat, mitä harjoitellaan, missä har-

joitellaan ja mihin aikaan. Jos joku oli poissa, myös poissaolot merkattiin aikatau-

luun. Tarkasta suunnittelusta ja aikatauluttamisesta oli paljon hyötyä jatkossa. 

Harjoitusten paikat ja ajat olivat ensimmäisestä päivästä asti selkeät ja treenit 

sujuivat aina mutkattomasti. Vähän myöhemmin kokosin bändin ja sovimme kol-

met treenit mahdollisimman lähelle esityspäiviä. Teimme yhden läpimenon koe-

yleisölle, joka antoi meille palautetta heti läpimenon jälkeen.  
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Esitys sisälsi seitsemän musikaalikappaletta. Kappaleiden välissä kerroin Bech-

delin testistä ja opinnäytetyöni sisällöstä. Esitys kesti 45 minuuttia. Me Noidat 

kuvattiin Duunarissa ja Kellariteatterilla kokonaisuutena sekä kappalekohtaisesti. 

Duunarissa oli 60 ihmistä yleisössä, kun taas Kellariteatterilla oli vähän yli 50 ih-

mistä yleisössä. 

 

4.1 Konsertin teokset  

 

Kaikki konsertin teokset läpäisivät Bechdelin testin. Jokaisessa valituista teok-

sista oli naispäärooli. Valitsin juuri nämä kappaleet (TAULUKKO 1), koska mis-

sään niissä (paitsi Shine Like the Sun) ei viitata miesoletettuihin. Suurin osa kap-

paleista kertoo töiden tekemisestä, itsensä arvostamisesta ja itsensä uudelleen 

löytämisestä. 

 

TAULUKKO 2. Me noidat –esitykseen valitut kappaleet 
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5 POHDINTA 

 

Me Noidat oli huikea produktio ja lisäesiteyksiä kyseltiin varsinkin Helsinkiin.  

Konserttia järjestäessäni opin, kuinka tärkeää on suunnitella keikkaa mahdolli-

simman aikaisin ja tarkasti. Kun suunnitelmat, ideointi ja aikatauluttaminen ovat 

kunnossa, voi keskittyä paremmin itse kappaleiden harjoittelemiseen.   

 

Aikaisempia tutkimustuloksia ei löytynyt helposti koskien musikaaleja. Bechdelin 

testistä löytyi paljon taulukoita ja tietoa elokuvista, mutta erittäin harva oli tutkinut 

aihetta musikaalien näkökulmasta. Vertailukohteita ei siis juuri ollut. Tulokset olen 

selvittänyt joko olemalla itse tekemässä kyseistä musikaalia, näkemällä teatte-

rissa kyseisen teoksen,  tallenteita katsomalla ja synopsiksen lukemalla. 

 

Tiesin heti opinnäytetyöprosessini alussa, mistä näkökulmasta haluan rakentaa 

työni. Musiikkiteatteri on naisvaltainen ala, joten miksi en tutkisi naisten näkökul-

maa ja naisten asemaa musiikkiteatterissa? Tänä päivänä musikaaleja rakenne-

taan aiempaa tasa-arvoisemmin. Iso osa musikaaleista, joita tuotettiin ja edelleen 

tuotetaan 2000-luvun puolella, läpäisivät Bechdelin testin. Naisten ja muunsu-

kupuolisten rooleista on samaan aikaan myös tullut paljon samaistuttavampia ja 

mielenkiintoisempia.  

 

Omassa aiheessani on vaikeaa olla lokeroimatta. Valitettavasti testi pisti minut 

jakamaan roolit kahteen eri sukupuoleen. Näin pystyin helpommin laskemaan, 

kuinka paljon missäkin musikaalissa on naisrooleja ja miesrooleja. Varsinkin esi-

merkiksi 2000-luvun musikaaleissa Hairspray (2002), Kinky Boots (2012) ja Eve-

rybodys Talking About Jamie (2017)  jotkut sukupuolet eivät ole niin helposti ja-

ettavissa kahteen osaan. Jaoin kuitenkin ne myös mies- tai naisrooleihin siitä nä-

kökulmasta, voiko kyseisen roolin tehdä sukupuoleltaan ennemmin mieheksi vai 

naiseksi identifioituva, jotta saisin tarkempia numeerisia eroja tutkimukseeni kah-

den sukupuolen välillä. Toivon näkeväni tulevaisuudessa enemmän musikaaleja, 

joissa olisi vähemmän lokerointia ja rooleja voisi tehdä kuka vain sukupuoleen 

katsomatta. 
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Lopettaisin tähän, mutta sovinnaissääntöjen paine vaatii, että jokaisen puheen 

täytyy päättyä loppulauseeseen. Ja naisille osoitetussa loppulauseessa tulee olla 

jotakin erityisen ylevää ja jaloa, olette ehkä samaa mieltä. Minun pitäisi rukoilla 

teitä muistamaan velvollisuutenne, olemaan ylevämpiä, henkistyneempiä; minun 

pitäisi muistuttaa teitä siitä, miten paljon riippuu teistä, ja miten paljon voitte vai-

kuttaa tulevaisuuteen. Mutta nuo kannustukset voi turvallisesti jättää toisen su-

kupuolen tehtäväksi, joka lausuu ne, ja on itseasiassa lausunut, paljon kaunopu-

heisemmin kuin minä voisin. Kun pengon omia ajatuksiani perusteellisesti en 

löydä sieltä jaloja tuntemuksia toveruudesta ja tasavertaisuudesta ja vaikuttami-

sesta maailmaan siten että se pyrkisi korkeampiin päämääriin. Huomaan sano-

vani lyhyesti ja arkisesti, että on paljon tärkeämpää olla oma itsensä kuin mitään 

muuta. Älkää uneksuko toisiin ihmisiin vaikuttamisesta, sanoisin, jos osaisin 

saada sen kuulostamaan ylevältä. Ajatelkaa asioita sinänsä.  (Woolf 1929) 
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