
Hiiri – satu orkesterille ja kertojalle 
Tämä on tarina hiirestä, joka asuu yksin rakentamassaan hirviökoneessa. Se on 
suunniteltu suojaamaan hiirtä maailmalta, mutta koneen sisällä hiiri kuitenkin tuntee 
yksinäisyyttä.  
 
Eräänä päivänä koneen päälle laskeutuu paratiisilintu, joka ei pelkää konetta. Hiiri joutuu 
valitsemaan, karkottaako se uuden ystävänsä vai luopuuko se koneen tuomasta turvasta. 
 
Hiiri on sävelletty lasten ja nuorten konserttikokemusta varten. Kertoja ja kuvat tukevat 
sen tarinaa, mutta pääosassa on musiikki. Osat ovat lyhyitä ja karakterisia. Materiaali 
sisältää kertojaosuuden lisäksi ladattavat kuvat, jotka voidaan heijastaa esiintymislavan 
taustalle. 
 
1. Alkusoitto 
Olipa kerran kauan sitten metsä. Metsä oli suuri ja vehreä ja se oli monen eläimen koti. 
Mutta tässä metsässä asui pelottava hirviö. Hirviö talloi kaikki puut ja kukat alleen, ja 
kaikki eläimet pelkäsivät sitä. 
 
2. Kone 
Metsän eläimistä kukaan ei tiennyt, että hirviö oli pienen hiiren rakentama kone. Pieni 
hiiri oli aina peloissaan, ja tämä hirviökone suojasi sitä. Oikeastaan hiiren ei olisi 
tarvinnut pelätä. Mutta se pelkäsi, aivan kaikkea. Hiiri asui koneen sisällä, eikä kukaan 
tiennyt hiirestä mitään. Hiiri ei koskaan uskaltanut puhua kenenkään kanssa. Siksi hiiri 
oli yksinäinen. 
 
3. Hiiri 
Yöllä hiiri hiipi ulos nauttimaan kukista ja raikkaasta ulkoilmasta. Metsä, kukat ja taivas 
olivat lumoavan kauniita. Luonnossa hiiri tunsi olevansa vapaa. Luonto ja vapaus olla 
kuten hiiret ovat tekivät hiiren hyvin onnelliseksi. 
 
4. Kukat 
Eräänä aamuna hiiri heräsi siihen, että koneen päälle oli lentänyt paratiisilintu. Sellaista 
lintua hiiri ei ollut nähnyt koskaan aikaisemmin. Hiiri ihmetteli, miten lintu uskalsi 
lähestyä hirviökonetta, sillä kaikki muut metsän eläimet pelkäsivät sitä. Mutta 
paratiisilintu ei pelännyt. Linnusta kone oli mielenkiintoinen! Hiiri katseli lintua koneen 
ikkunasta. Hiiren mielestä lintu oli ihmeellinen ja kaunis. Mutta nyt hiirellä oli ongelma: 
kuka pelkäisi hirviötä, jonka päällä istui paratiisilintu? 
 
5. Lintu 
Paratiisilintu jäi koneen päälle pitkäksi aikaa. Joka päivä pieni hiiri tarkkaili sitä. Eräänä 
päivänä hiiri huomasi, että lintu alkoi rakentaa hirviökoneen päälle pesää. Hiiri ei 
tiennyt mitä tehdä. Hirviö, jonka päällä pesi lintu, ei olisi enää oikea hirviö. Se ei olisi 
enää pelottava. Ei hirviöllä voinut olla ystäviä. Hiiri ei halunnut menettää koneensa 
tuomaa turvaa. Se päätti pelotella linnun pois hirviön avulla. Hiiri odotti yötä. Sitten se 
aloitti. 
 
6. Hirviö pelottelee lintua 
Mutta paratiisilintu ei lentänyt pois. Se ei pelännyt. Lintu piti koneesta. Hiiri mietti ja 



mietti. Se oli vihainen, se oli suutuksissa. Lintu oli pilannut sen hienon hirviökoneen. 
Eihän sillä voinut pesiä! Ja kuitenkin viiksissä vipatti ensimmäistä kertaa myös 
ihmeellisen iloinen toive. Vihdoinkin joku ymmärsi, kuinka hieno kone Hiirellä oli! 
Mutta mitä hiiren pitäisi tehdä? Pitäisikö hiiren mennä puhumaan linnun kanssa? Eihän 
lintu voinut tietää, ettei se voinut pesiä koneella, ellei hiiri kertonut sille. Vai pitäisikö 
hiiren vain jäädä koneeseen ja odottaa pahinta? Ja mitä se pahin sitten oikein olisi? 
Ajatus linnun kohtaamisesta pelotti hiirtä kauheasti. Mutta nyt oli tosi kyseessä. Koko 
sen elämäntyö oli vaarassa. Hiiri tuumaili ja pohti. Kuinkahan tässä lopulta käy? 
 
7. Hiiri puhuu linnulle 
Nähdessään hiiren lintu tervehti sitä iloisesti ja ihasteli konetta. Hiiri ilahtui tästä. Hiiri 
alkoi kertoa innoissaan hirviöstä linnulle, ja pian lintu ja hiiri ystävystyivät. Hiiri tunsi 
itsensä pitkästä aikaa onnelliseksi, ja se antoi paratiisilinnun jäädä pesimään koneen 
päälle. Näin hiiri ja lintu saattoivat elää hirviökoneella yhdessä ystävinä. 
 
8. Finaali 


