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SEIKKAILEVAT SOITTIMET 
Ranska, 2006 
 
 

Ohjaaja: Eric Gutierrez, Andre Clavel 
 
Käsikirjoittaja: André Popp, Isabelle De 
Catalogne, Juliette Sales 
 
Näyttelijät: Roni Kantola (Sakso), Miki Kantola 
(Pikkolo), Hanna Kommer (Do), Roosa 
Laaksonen (Pikkurumpu), Jukka Nurmela (Isoisä 
Fagotti) 

Dubbauksen tuotanto: Film & Cartoon Finland Oy
Käännös: Pepe Laaksonen 
Ohjaus: Jape Kantola 
 
Levittäjä: Future Film 
 
Alkuperäinen nimi: Piccolo, Saxo et compagnie 

Kesto: 80 min. 
 
Ikäraja: K3 
 
Genre: Animaatio 
 
Oppimateriaalin tehtävät on suunniteltu 
esikouluille, alakoulujen 1.-2. -luokille sekä 
musiikkiopistoihin. 
 
Oppimateriaalin teemoja: musiikki, soittimet, 
ystävyys, rohkeus, ennakkoluulot   

 
 
SYNOPSIS  
(www.futurefilm.fi) 
Koko Musiikin planeetta on aivan  

Nuottiavaimet on varastettu ja 
orkesterisoittimet ovat joutuneet eripuraan.  
Puupuhaltimet ja vaskipuhaltimet syyttävät 
toisiaan varkaudesta. Jouset haalivat 
itselleen ja piilottavat nuottiviivastolta karkuun 
päässeitä nuotteja. Lyömäsoittimet 
kolistelevat ympäriinsä ja hajottavat kaikki 
paikat. Soittimet eivät tiedä, että varkauden 
takana on ilkeä Tohtori Vasara, joka pitää 
nuottiavaimia vankeinaan.  

 

 
Pikkuhuilu Pikkolo ja vaskipuhaltimien 
nuorimmainen Sakso tapaavat toisensa ja 
ystävystyvät. Jotta kaikki soitinperheet 
voisivat taas musisoida sopusoinnussa, 
nuottiavaimet on saatava takaisin. On aika 
toimia! 

Yhdessä pikkunuotti Don kanssa Pikkolo ja 
Sakso päättävät kysyä neuvoa viisaalta Ukki-
Fagotilta ja lähtevät etsimään häntä 
salaperäisestä Hiljaisuuden maasta.  
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Ennen elokuvaa 
 
 
1. Millaisesta musiikista sinä pidät? Miksi? 
Mitä eri musiikinlajeja tunnet?  
 
 
2. Elokuvan tarina liikkuu soittimien 
maailmassa. Mitä eri soittimia tunnet? 
 
 
 3. Nuottiavaimet ovat elokuvassa 
kateissa. Mikä on niiden tehtävä?  
Nuottiavainten tehtävä on osoittaa sävelten 
paikat nuottiviivastolla. Nuottiavaimia on 
kolme, joista korkein diskantti- eli G-avain 
osoittaa 1-viivaisen g:n paikan viivastolla, 
keskimmäinen altto- eli C-avain 1-viivaisen 
c:n paikan ja matalin basso- eli F-avain 
pienen f-sävelen paikan viivastolla. Se, mitä 
avainta kukin soitin käyttää, määräytyy 
soittimen oman rekisterin mukaan. 
Esimerkiksi korkeaääniselle viululle 
kirjoitettaessa käytetään G-avainta ja 
matalaääniselle sellolle F-avainta.  
 
 
 
Elokuvan jälkeen 
 
 
 
Erilaisia soittimia 
 
 
4. Elokuvassa esiintyy useita eri 
soitinryhmiä. Mitä niistä muistat? 
Tiedätkö, mitä soittimia kuhunkin ryhmään 
kuuluu? 
a) Jousisoittimet, joita ovat mm. 
viuluperheeseen kuuluvat viulu, alttoviulu ja 
sello sekä gambaperheestä polveutuva 
kontrabasso.   
b) Puupuhaltimet, joihin kuuluvat mm. 
nokkahuilu, poikkihuilu, oboe, klarinetti, 
fagotti, englannintorvi ja saksofoni. Piccoloksi 
kutsutaan esimerkiksi nokkahuilu- tai 
poikkihuiluperheen pienintä huilua, joka soi 
oktaavia korkeammalta. 
c) Vaskipuhaltimet, joista yleisimmät ovat 
trumpetti, käyrätorvi, pasuuna ja tuuba. 
d) Lyömäsoittimet, joita ovat mm. erilaiset 
rummut, helistimet, clavesit, maracassit, 
tamburiinit, ksylofonit, metallofonit, vibrafoni 
ja marimba. 

e) Kosketinsoittimet, kuten esimerkiksi piano 
ja cembalo. 
 
 
5. Eräs elokuvan päähenkilöistä on 
eksynyt väärään soitinryhmään. 
Huomasitko mikä? 
Sakso. Todellakin, vaikka saksofoni 
muistuttaa ulkoisesti vaskipuhaltimia, kuuluu 
se suukappaleensa rakenteen vuoksi 
kuitenkin puupuhaltimien ryhmään.   
 
 
6. Miksi luulet eri soitinryhmien 
riitaantuneen keskenään elokuvassa?  
Elokuvassa eri soitinryhmiin kuuluvat 
soittimet luulevat jonkin toisen soitinryhmän 
varastaneen nuottiavaimet ja ovat siksi 
riidoissa keskenään. Todellisuudessa 
syyllinen onkin Tohtori Vasara.  
 
 
7. Missä soittimessa on vasarat? 
Pianossa.  
Pianon sisällä on mekaaninen koneisto. Kun 
painat koskettimen alas, lyö siihen 
yhteydessä oleva vasara kieleen, joka 
resonoi eli soi pianon rungossa eli 
kaikukopassa. Jos luokassasi on piano, 
tutustukaa yhdessä opettajan johdolla sen 
koneistoon. 
 
 
8. Mikä on “stradivarius”? 
Stradivarius on kuuluisa italialainen 
viulunrakentajasuku, joka vaikutti 1600 - 1700 
-luvuilla. Näitä erittäin arvokkaita 
huippusoittimia on maailmassa vieläkin 
jäljellä n. 600 kappaletta.  
 
 
9. Tee kartongista ja paperista 
soitinympyrä (vähän niin kuin 
ruokaympyrä).  
 
Piirrä kartonkiin suuri ympyrä, jonka jaat 
neljään osaan: jousi- ja lyömäsoittimiin 
sekä puu- ja vaskipuhaltimiin. Piirrä tai 
askartele paperista soittimia ja sijoita ne 
oikeaan lohkoon ympyrässä. 
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10. Piirrä tai askartele paperista, pahvista 
ym. sopivista tarvikkeista oma 
mielikuvitussoittimesi! Millainen ääni siinä 
on? 
 
. 
11. Tee ääniretki omaan 
luokkahuoneeseesi: millaisia erilaisia 
ääniä voit tuottaa luokassasi olevista 
seinistä, lattiasta, huonekaluista ja 
esineistä? Soita omaa luokkahuonettasi! 
 
 
12. Rakenna omia rytmisoittimia: käytä 
purkkeja, tyhjiä paperirullia, jyviä, 
siemeniä, helmiä ja muuta sopivaa.  
 
Vinkkejä: mahtavan rumpusetin saa 
tiskiharjoista ja retkialustasta.  
Lasiurut puolestaan syntyvät viinilaseista, 
joissa on vettä. Sävelkorkeus määräytyy 
veden pinnan korkeuden mukaan. Laseja 
voi soittaa joko pyörittämällä lasin reunaa 
kostutetulla sormella tai käyttämällä 
malletteja, kuten soittaisit vaikkapa 
kellopeliä. Pulloista saa myös mukavia 
ääniä pitämällä pullon suuta leuassa kiinni 
ja puhaltamalla alaviistoon. 
Sävelkorkeutta voi jälleen säädellä veden 
määrällä. 
 
 
13. Arvausleikki soittimilla: leiki 
luokassasi olevien soittimien kanssa 
arvausleikkiä siten, että yksi leikkijöistä 
antaa ääninäytteitä käytössä olevista 
soittimista jonkin näköesteen takana 
muiden arvatessa, mikä soitin kulloinkin 
soi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Musiikin maailma 
 
 
14. Mistä Pikkurumpu, Sakso ja Pikkolo 
lähtevät etsimään kadonneita 
nuottiavaimia?  
 
 
15. Hiljaisuuden maan porttia vartioi ajan 
vartijana toimiva metronomi. Mikä on 
metronomin tehtävä? 
Metronomi on harjoittelun apuväline, jonka 
avulla voi pitää yllä tasaista perussykettä ja 
tempoa. Elokuvassa metronomi hidastaa ja 
kiihdyttää tempoa yrittäen saada 
pikkurummun putoamaan sykkeestä, jolloin 
portti sulkeutuisi. Elokuvassa puhutaan tässä 
kohtauksessa rytmistä. Oikeastaan, jos ollaan 
tarkkoja, ovat syke ja rytmi kaksi eri asiaa: 
syke on ikään kuin pulssi, joka pitää musiikin 
kasassa, rytmi sen sijaan elää ja vaihtelee 
musiikin mukana. Kokeile vaikkapa pitää 
jaloilla perussykettä ja taputtaa käsillä 
erilaisia rytmejä sen päälle, niin ymmärrät 
eron. 
 
 
16. Mitä hylätyille soittimille tapahtuu 
Hiljaisuuden maassa? 
 
 
17. Kuinka nuottiavaimet vapautetaan? 
Sakson on onnistuttava soittamaan asteikko 
virheettömästi.  
 
 
18. Elokuvan alussa muistellaan sitä, 
kuinka orkesterisoittimet aikaisemmin 
soittivat yhdessä sinfoniamusiikkia. 
Tiedätkö, mikä on sinfonia? 
Sinfonia on yleensä 3- tai 4-osainen 
orkesteriteos. Ensimmäinen ja viimeinen osa 
ovat yleensä tempoltaan nopeita, toinen osa 
on hidas ja kolmas osa, mikäli kyseessä on 
neliosainen sinfonia, on yleensä 
kolmijakoinen menuetti. Menuetti puolestaan 
on 1600-luvulta peräisin oleva kolmijakoinen 
tanssi.  
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19. Elokuvassa Saksoa patistetaan 
harjoittelemaan asteikkoja, vaikka hän itse 
haluaisi vain improvisoida. Tiedätkö, mitä 
improvisoimisella tarkoitetaan 
musiikissa? 
Improvisoiminen tarkoittaa sitä, että soittaja 
tai laulaja keksii itse esityshetkellä vaikkapa 
melodioita, rytmejä tai sointukulkuja. 
Asteikkoja soittamalla taas oppii tasaista ja 
puhdasta soittoa ja hyviä sormituksia. Ja itse 
asiassa, monissa musiikin tyyleissä 
asteikkoja käytetään myös improvisoinnin 
pohjana.  
 
 
 
Ystävyyttä, ennakkoluulojen voittamista ja 
rohkeita tekoja 
 
13. Elokuvassa on onnellinen loppu. 
Soittimet löytävät yhteisen sävelen ja 
musisoivat jälleen yhdessä. Mieti pienessä 
ryhmässä, millaiset asiat edesauttavat 
jonkin asian yhdessä tekemistä ja 
ryhmätyöskentelyä? 
 
 
14. Sakso, Pikkolo ja Pikkurumpu 
ystävystyvät elokuvassa, eivätkä välitä 
ennakkoluuloista, joita eri soitinryhmillä 
on toisiaan kohtaan. Millaiset asiat 
aiheuttavat sinun ystäväpiirissäsi 
ennakkoluuloja? Kuinka niitä voisi 
purkaa? 
 
 
15. Sakso, Pikkolo ja Pikkurumpu etsivät 
tarinassa rohkeasti kadonneita 
nuottiavaimia siitäkin huolimatta, että 
joutuvat välillä todella kiperiin tilanteisiin. 

Mitä rohkeus on sinun mielestäsi? 
Millaiset teot ja asiat vaativat rohkeutta? 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Oppimateriaalin on laatinut  
muusikko ja musiikinopettaja Anna 

Kuoppamäki 
 

Oppimateriaalin on tuottanut  
Marjo Kovanen 
Koulukinosta. 


