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Tehtäväpaketti päiväkoti-ikäisille 
MARSIPAANI, PISTAASI JA  
SUURI ROHKEUSUSKALLUS 

2023 
 

 
 

”- Musta tuntuu, että sää Pistaasi tarttet vähän seikkailua. 
– Ei kiitos. 

– Pelkäätkö sää sitäkin? 
– Se riippuu seikkailusta.” 

 
Marsipaani, Pistaasi ja suuri rohkeususkallus -esityksen ensi-ilta Rovaniemen Teatterissa 
15.2.2023. Käsikirjoitus ja ohjaus Miika Muranen.   
 
Lämpimästi tervetuloa Marsipaani, Pistaasi ja suuri rohkeususkallus -tehtäväpaketin pariin! Tehtävät 
on suunnattu lähtökohtaisesti päiväkoti-ikäisille lapsille. Tehtävien pedagogisena tavoitteena on 
tutustuttaa teatterin maailmaan sekä Marsipaani, Pistaasi ja suuri rohkeususkallus -esityksen 
teemoihin. Esityksestä on tilattavissa myös teatterityöpaja, jossa käsitellään esityksen keskeisimpiä 
aiheita leikillisin keinoin. Tehtäväpaketin suunnittelijana ja ohjaajana toimii Rovaniemen Teatterin 
yleisötyöntekijä, teatteri-ilmaisun ohjaaja Henna Linné. 
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Tehtäväpaketin sisältö ja tavoitteet 
 
Tehtäväpaketti sisältää pureskeltavaa ja pohdittavaa ennen teatterivierailua sekä esityksen aikana 
ja vierailun jälkeen. Ennakkotehtävien tavoitteena on tutustuttaa teatterin maailmaan, varsinaiseen 
teokseen sekä teemoihin ennen teatteriin saapumista. Toinen osio sisältää tarkkailutehtäviä 
esityksen ajaksi. Tehtäväpaketin viimeisessä osiossa on jatkotehtäviä katsomiskokemuksen jälkeen.  
 
Tehtäväpaketti auttaa syventämään lapsen teatterielämystä, tuoden samalla teatterintekemistä 
tutuksi. Mukana olevat toiminnalliset harjoitteet antavat lapsille mahdollisuuden käyttää 
luovuuttaan. Opettajat voivat valita tehtävien joukosta tarkoituksenmukaisimmat ja soveltaa niitä 
niin halutessaan. 
 
Iloisia hetkiä tehtävien sekä Marsipaanin, Pistaasin ja Höntti-koiran parissa! 
 
 

 
Kuva: Petri Teppo 
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Teosesittely – Marsipaani, Pistaasi ja suuri rohkeususkallus 15.2.2023 alkaen 

 

Pienten lasten esitys rohkeudesta, uskalluksesta sekä tietysti ystävyydestä 

 

Marsipaani on pikkuinen tyttö, joka ei pelkää mitään – paitsi hammaslääkäriä ja pimeää, mutta siitä 
ei saa puhua. Marsipaanilla on edessään jälleen tylsä päivä, kun äiti tuntuu muuttaneen 
puhelimeensa ja piirtäminenkin kyllästyttää. Mutta sitten pihalle ilmestyy pikkuinen poika Pistaasi ja 
hänen rescuekoiransa Höntti. 
 
Päättäväinen Marsipaani haluaa kaksikon leikkikaverikseen, mutta leikit eivät tunnu käynnistyvän. 
Pistaasi nimittäin pelkää kaikkea paitsi hammaslääkäriä ja pimeää, eikä Höntti tunnu olevan yhtään 
sen rohkeampi. Marsipaanilla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin viedä kaksikko kohti 
rohkeususkallusseikkailua! Löytääkö Pistaasi itselleen uskallusta? Entä oppiiko Höntti, ettei palloa 
tarvitse pelätä? Ja onko Marsipaani sittenkään koko ajan niin rohkea kuin väittää olevansa? 
 

Marsipaani, Pistaasi ja suuri rohkeususkallus on uusi kotimainen pienten lasten esitys, jossa 
käsitellään lempeän huumorin ja mielikuvituksen avulla jännittämistä, uskaltamista sekä 
erilaisuuden ymmärtämistä. Käsikirjoitus ja ohjaus on taiteellisen johtajan Miika Murasen käsialaa ja 
tämä on samalla hänen jäähyväistyönsä Rovaniemen Teatterissa. 
 
Ihastuttavasta, pastellinsävyisestä maailmasta vastaa lavastus- ja pukusuunnittelijana vieraileva 
Jaana Kurttila, jonka kädenjälkeä nähtiin Rovaniemellä viimeksi esityksessä Anu P – tarina Posion 
suuresta naisesta. Voimakastahtoisen Marsipaanin roolissa nähdään Kaisla Ollila ja ujona Pistaasina 
Timo Vuento. Hurmaavana Höntti-koirana vuorottelevat Santasport Lapin Urheiluopiston 
tanssinopiskelijat Sini Napari ja Ida Tiilikainen. Esitys on suunnattu päiväkoti-ikäisille 3-vuotiaasta 
ylöspäin. 
 
 

TYÖRYHMÄ 
Käsikirjoitus ja ohjaus Miika Muranen 
Lavastus- ja pukusuunnittelu Jaana Kurttila, vierailija 
Naamioinnin suunnittelu Kaisa Mylläri 
Valosuunnittelu Kari Penttinen 
Äänisuunnittelu Pekka Mikkola 
Rooleissa: Kaisla Ollila, Timo Vuento sekä Sini Napari/Ida Tiilikainen Santasport Lapin 
Urheiluopiston tanssinopiskelijat 
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Kuva: Petri Teppo 
 
 
 
Rohkeususkallus teatterityöpaja päiväkoti-ikäisille  
 

”Sää oot paras rohkeususkalluskeiju, jonka mää tunnen” 
 
Rohkeususkallus-teatterityöpajassa sukelletaan seikkailun maailmaan, jossa jokaisesta 
osallistujasta tulee oman elämänsä supersankari tai rohkeususkalluskeiju. Lapset pääsevät 
pureutumaan Marsipaani, Pistaasi ja suuri rohkeususkallus –esityksen maailmaan leikillisin keinoin.  
 
Työpajan kesto 30-45 min. 
Maksimiosallistujamäärä 20 osallistujaa 
Hinta 100 euroa 
Lisätiedot ja varaukset teatteri@rovaniementeatteri.fi 
 
 
 
 
 
 



 

Lappia-talo / Lapin Alueteatteriyhdistys ry · Jorma Eton tie 8 A, 96100 Rovaniemi 
0400 282 484 · teatteri@rovaniementeatteri.fi · Y-tunnus: 1508491-3 

 
Kuva: Petri Teppo 
 
 
 
ENNAKKOTEHTÄVIÄ 
 
1. Jutustellaan teatterista  
 
Tässä tehtävässä ryhmä pääsee pohtimaan yhdessä ohjaajan johdolla, mikä on teatteri, mitä siellä 
tehdään ja miten siellä ollaan. Kysymyksiä voi soveltaa ikäluokan mukaisesti.  
 
OSA A: Kysymyksiä teatterista 
 

• Mikä on teatteri ja mitä siellä tapahtuu? 
 

• Miten teatteri eroaa elokuvateatterista? 
 

• Oletko käynyt teatterissa ja nähnyt teatteriesitystä aiemmin? 
 

• Jos olet nähnyt teatteriesityksen ennenkin: 
 

o Missä kävit katsomassa esityksen? 
 

o Minkä esityksen näit? 
 

o Millainen kokemus se oli? 
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• Millaisia odotuksia sinulla on Rovaniemen Teatterin esityksestä Marsipaani, Pistaasi ja Suuri 
rohkeususkallus? 
 

• Osaatko sanoa, mitä rohkeususkallus voisi tarkoittaa? 
 

OSA B: Kysymyksiä teatterietiketistä 
 

• Miksi teatterissa ei saa puhua esityksen aikana? 
 

• Missä kohti esitystä saa taputtaa? 
 

• Miksi teatteriin pitää ostaa liput? 
 

• Saako teatteriesityksessä nauraa? 
 

• Saako teatteriesityksen aikana käyttää puhelinta? 
 

• Voiko teatteriesityksessä syödä karkkia? 
 

• Saako teatteriesitystä kuvata? 
 

• Miksi esityksessä on väliaika? 

 
 
2. Johdatus esitykseen – piirrä Marsipaani  
 
Ohjaaja lukee ryhmälle alempana olevan esityskuvauksen teoksesta Marsipaani, Pistaasi ja suuri 
rohkeususkallus. Sen jälkeen ryhmä keskustelee yhdessä, millainen mielikuva Marsipaanista syntyi. 
Keskusteluosuuden jälkeen osallistujat piirtävät, maalaavat tai askartelevat paperille kuvan 
Marsipaanista sen mielikuvan perusteella, jonka he saivat kuullun kuvauksen ja keskustelun 
perusteella. Piirroksessa kannattaa käyttää rohkeasti mielikuvitusta ja painottaa, ettei ole olemassa 
oikeaa tai väärää tapaa luoda juuri tekijänsä näköistä Marsipaania.  
 
Luomuksista voi rakentaa taidenäyttelyn oman päiväkodin seinälle. Halutessaan taideteoksia voi 
toimittaa myös Rovaniemen Teatterille. Teokset voi toimittaa joko suoraan teatterin lipunmyyntiin 
(huom. aukioloajat) tai sopimalla erikseen toimituksesta yleisötyöntekijän kanssa (yhteystiedot 
alempana) tai postitse osoitteeseen Rovaniemen Teatteri / Yleisötyöntekijä Henna Linné, Jorma 
Etontie 8 A, 96100 Rovaniemi. Taideteoksia nostetaan esille teatterin sosiaalisessa mediassa. 
Yhteydenotot ja lisätiedustelut henna.linne@rovaniementeatteri.fi / 0400 893 329. Taideteoksia 
otetaan vastaan vuoden 2023 loppukevääseen asti.  
 
Kun olette käyneet katsomassa esityksen, voitte miettiä, millaisena näkisitte ja piirtäisitte 
Marsipaanin nyt? 
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Lyhyt kuvaus Marsipaanista 

Marsipaani on pikkuinen tyttö, joka ei pelkää mitään – paitsi hammaslääkäriä ja pimeää, mutta siitä 
ei saa puhua. Marsipaanilla on edessään jälleen tylsä päivä, kun äiti tuntuu muuttaneen 
puhelimeensa ja piirtäminenkin kyllästyttää. Mutta sitten pihalle ilmestyy pikkuinen poika Pistaasi 
ja hänen rescuekoiransa Höntti. Päättäväinen Marsipaani haluaa kaksikon leikkikaverikseen, mutta 
leikit eivät tunnu käynnistyvän. Pistaasi nimittäin pelkää kaikkea paitsi hammaslääkäriä ja pimeää, 
eikä Höntti tunnu olevan yhtään sen rohkeampi. Marsipaanilla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin viedä 
kaksikko kohti rohkeususkallusseikkailua! Onko Marsipaani sittenkään koko ajan niin rohkea kuin 
väittää olevansa? 
 

 
Kuva: Petri Teppo 
 
 
ESITYKSEN AIKANA 
 
1. Esityksen teemojen pohtiminen ja tarkkailua teatterivierailun aikana 
 
Pohtikaa ryhmän kesken, mitä alla olevat teemat ja aiheet tarkoittavat ja millä tavoin sekä minkä 
tilanteen yhteydessä ne näyttäytyvät Marsipaani, Pistaasi ja suuri rohkeususkallus -esityksessä. 
Käykää teemat läpi ennen teatterivierailua, ja pohtikaa yhdessä esityksen jälkeen keskustellen, 
kuinka teemat nousivat esille.  
 

• Ystävyys 
 

• Erilaisuuden hyväksyminen 
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• Itsepäisyys 
 

• Rohkeus 
 

• Yhdessä leikkiminen 
 

• Jännittäminen 
 

• Kaverin auttaminen 

 

 
Kuva: Petri Teppo 
 
 
JÄLKITEHTÄVÄT ESITYKSEN PÄÄTYTTYÄ 

 
 
1. Rohkeususkallusmaailma teatterin lavalla 
 
Miettikää esityksen jälkeen, miten teatterinlavalle oli luotu satumainen rohkeususkallusmaailma. 
Kiinnittäkää huomiota erityisesti: 
 

• Mitä värejä esityksessä käytettiin? 
 

• Millaisia valoja? 
 

• Millainen äänimaailma Marsipaani, Pistaasi ja suuri rohkeususkallus -teoksessa oli? 
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• Millaiset roolivaatteet Marsipaanilla, Pistaasilla ja Höntti-koiralla oli? 

 
• Millaisia lavasteita rohkeususkallusmaailmassa oli? 

 
• Mitä rekvisiittaa hyödynnettiin? 

 
• Mikä esityksen opetus oli? 

 
1. Samaa mieltä vai eri mieltä 
 
Ohjaaja esittää alla olevia väittämiä. Jos osallistuja on samaa mieltä, hän menee kyykkyyn. Jos 
puolestaan eri mieltä, hän nostaa kädet ylös. Kysymysten väleissä seisotaan normaalisti.  
 

• Marsipaani olisi halunnut määräillä kaiken, mitä Pistaasi ja Höntti-koira saavat tehdä 
 

• Yhdessä leikkiessä pitäisi aina kuunnella toista ja auttaa kaveria 
 

• Ketään ei saisi sanoa pelkuriksi 
 

• Marsipaani teki oikein, kun pyysi Pistaasilta ja Höntti-koiralta anteeksi, että oli haukkunut 
heitä pelkuriksi 
 

• Kaikilla on omia pelkoja, eikä niitä tarvitse hävetä 
 

• Pistaasi oli ihan oikea supersankarikeiju 
 

• Jännämaan vedenalainen maailma antoi Pistaasille rohkeutta 
 

• Marsipaani ja Pistaasi tekivät oikein, kun antoivat Höntti-koiralle maksalaatikon, vaikka se oli 
tarkoitettu Marsipaanille 
 

• Hammaslääkäriä ei tarvitse pelätä 
 

 

2. Höntti päiväkotivierailulla 

 

Ryhmä jaetaan puoliksi. Ryhmän 1 osallistujat ovat Höntti-koiria, ryhmän 2 osallistujat ovat oppaita. 

Leikitään, että Höntti-koirat (ryhmä 1) ovat tulleet kylään ja oppaat (ryhmä 2) esittelevät heille 

päiväkotia sanattomasti, koska koirat eivät osaa puhua eikä heidän kanssaan voi keskustella. Oppaat 

kierrättävät Höntti-koiria päiväkodissa ja kuvailevat eri paikkoja ja mitä siellä tehdään. Kuvailut 

tehdään ilmeillä, eleillä ja äänillä, koska puhetta ei voi käyttää.  
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3. Rohkeususkallusmaailma-majan rakennus 

Rakentakaa yhdessä rohkeususkallusmaailman mukainen maja. Majaan voi käyttää saatavilla olevia 

tavaroita, huonekaluja ja tyynyjä. Miettikää yhdessä, voisiko maja olla vaikkapa vedenalaismaailman 

näköinen tai vaikkapa samanlainen maja, jossa Marsipaani, Pistaasi ja Höntti-koira nukkuivat 

ulkosalla. 

 

4. Höntin pallon vieritys kaverille 

Osallistujat seisovat piirissä jalat harallaan, ja yrittävät vierittää pallon kaverin haarojen väliin. Palloa 

voi koittaa blokata käsillä. Jos pallo pääsee menemään haarojen välistä, osallistuja kääntyy selkä 

piirin keskustaan päin jatkaen puolustusta siltä puolelta. Kun pallo menee toisen kerran haarojen 

välistä, osallistuja sanoo ”Höntti” ja hän tippuu pelistä pois. Vierittelyä pelataan niin kauan aikaa, että 

jäljellä on enää kaksi osallistujaa.  

 

LYSTIKKÄITÄ HETKIÄ TEHTÄVIEN PARISSA SEKÄ MUKAVAA 

TEATTERIELÄMYSTÄ MARSIPAANIN, PISTAASIN JA HÖNTTI-KOIRAN KANSSA! 

 

Kuva: Petri Teppo 


