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PAIKOILLANNE…
Kädessäsi oleva seikkailu – Myllytonttu maailmalla – on osa Rauman normaalikoulun Kielitivoli-hanketta, ja se on
toteutettu Opetushallituksen ja Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella. Valtakunnallinen Kielitivoli-hanke
käynnistyi keväällä 2009, ja sen taustalla on huoli suomalaisten yhä yksipuolistuvasta kielitaidosta. Tavoitteena on
monipuolistaa kuntien kieliohjelmia ja kannustaa oppilaita valitsemaan englannin rinnalle muitakin vieraita kieliä.
VALMIIT…
Tämä materiaali on syntynyt vilpittömästä uskosta siihen, että tie kielten maailmaan kulkee kulttuurin- ja
maantuntemuksen kautta. Japanin kielen suosio ei varmaankaan selity sillä, että suuri joukko nuoria olisi yhtäkkiä
hurmaantunut sen rakenteista ja kirjoitusjärjestelmästä. Aivan yhtä epätodennäköistä on, että rakastuminen espanjan
verbioppiin olisi kovinkaan monen kielivalinnan taustalla. Sen sijaan mielenkiinnon kieleen voivat herättää pelit,
sarjakuvat, TV-ohjelmat, musiikki, ruoka, urheilu – jokin sellainen ei-kielellinen maahan ja sen kulttuuriin liittyvä asia,
joka houkuttelee kaivamaan syvemmälle ja etsimään lisää aarteita. Juuri näitä aarteita tämä materiaali pyrkii
Myllytontun matkassa löytämään.
HEP!
Myllytontun maailmanympärimatka alkaa vuoden viimeisenä päivänä ja kestää kokonaisen vuoden. Joka kuukausi
tontun lahjaksi saama myssy tempaa sen uusiin seikkailuihin, ja vuoden aikana se ehtii tutustua kahteentoista eri
maahan, kulttuuriin ja kieleen. Materiaalipaketti sisältää kuvakirjan, opettajanoppaan, CD:n sekä kartan, jonka avulla
on helppo seurata tontun matkaa. Kuvakirjassa on kutakin maata kohti yksi kuva-aukeama, ja tontun lähettämien
postikorttien tarkoitus on herättää lasten mielenkiinto edessä olevaa seikkailua kohtaan. Varsinainen tarina – tontun
matkaseikkailu – on opettajanoppaassa, josta opettaja voi sen ryhmälleen lukea. Opettajanoppaaseen on lisäksi
koottu kustakin maasta pieni tietopaketti, tehtäviä ja leikkejä sekä kielisivut, jotka yhdessä CD:n kanssa antavat
mahdollisuuden pieniin kielimaistiaisiin. Opettaja voi materiaalin avulla itsekin tutustua kieliin ryhmänsä kanssa;
kahdentoista vieraan kielen hallinta ei siis ole edellytys onnistuneelle tonttumatkalle!
Vaikka Myllytonttu maailmalla -materiaali on suunnattu lähinnä 6 – 8-vuotiaille, sitä voidaan käyttää myös
vanhempien oppilaiden kanssa, sillä kieliosiot eivät ole mitenkään riippuvaisia tontun seikkailusta; kieliä voi siis
maistella ilman Myllytonttuakin! Myös lukuvinkeissä on mukana materiaalia ylempien luokkien oppilaille.
Hankkeen alkuvaiheessa materiaalia oli ideoimassa ryhmä Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman
yksikön opiskelijoita. Monikielisyys ja monikulttuurisuus esi- ja perusopetuksessa -kurssilaisten panos näkyy
opettajanoppaan Tehtäviä ja toiminnallisuutta -osioissa, joihin on otettu mukaan heidän ehdottamiaan leikkejä ja
tehtäviä. Myös tontun kaikkitietävä ystävä Naakka syntyi ryhmäläisten ideoiden pohjalta. Matkajärjestelyissä oli
korvaamattomana apuna lastentarhanopettaja Camilla Merikallio, joka testasi Myllytontun seikkailut
iltapäiväkerholaistensa kanssa, antoi rakentavaa palautetta materiaalin toimivuudesta ja kannusti tonttua eteenpäin
silloin, kun matkan rasitukset olivat viedä voiton seikkailunhalusta.
Myllytonttu lähti maailmalle uteliaana, avoimin mielin. Toivottavasti sen seikkailut innostavat lapsia ja herättävät
halun oppia lisää. Riemuisaa matkaa Myllytontun seurassa!
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Vuoden viimeinen päivä – Myllytonttu saa yllätyslahjan
Naakka lentää lepatteli Myllymäen yllä etsien sopivaa levähdyspaikkaa. Se olisi mielellään istahtanut hetkeksi
juoruilemaan muiden naakkojen kanssa, mutta Myllymäki oli hiljainen, ei naakan naakkaa näkyvissä, vain vanha mylly
mäen rinteessä ja mäen harjalla koulu, hiljainen sekin, sillä lapset olivat joululomalla. ”Onkohan Myllytonttu
kotosalla?” Naakka tuumi ja istahti myllyn siivelle. Hetken se mietti, uskaltaisiko ollenkaan piipahtaa vanhaa
ystäväänsä tapaamaan, sillä viimeksi tonttu oli ollut tavattoman huonolla tuulella. ”Aina sama juttu, kun lapset ovat
lomalla”, Naakka huokasi, ”onko mitään ärtyneempää kuin tylsistynyt tonttu!” Se päätti kuitenkin ottaa härkää
sarvista, tai oikeammin tonttua korvista, ja kolkutti nokallaan myllyn oveen. Ovi rävähti selälleen. Ovella seisoi
Myllytonttu posket hehkuen, merkillinen myssy päässään ja levitteli vihreitä villahousujaan Naakan nokan edessä.
”Mitäs tuumit?” se touhusi. Naakka astui sisään ja katsoi hämmästyneenä ympärilleen. Mylly oli kuin pyörremyrskyn
jäljiltä, keskellä lattiaa oli levällään tyhjä matkalaukku ja sen ympärillä tavaroita hujan hajan. Oli sukkaa ja töppöstä,
nuttua ja kalsareita, sukset ja luistimet, snorkkeli ja uimalasit, näkkileipäpaketti ja piimäpurkki. Naakka pudisteli
päätään. ”Sitä tässä tuumin, että taitaa olla viimeinenkin järjen valo sammunut tuon omituisen myssysi alta!” se
puuskahti. ”Mitä ihmettä sinä oikein touhuat?” ”No kun tuli tämä laukku”, tonttu selitti innoissaan, ”ja sitten se myssy,
taikamyssy, voitko kuvitella, eikä ollut yhtään hiirtä, ja pitää lähteä heti, ja sitten nämä villahousut, enkä meinannut
löytää uimalasejani, ja lumikengät ovat hukassa, ja sitten…” Naakan päässä pyöri ja silmissä vilisi. ”STOP TYKKÄNÄÄN!”
se raakkaisi. ”Johan tässä pää halkeaa. Hiiriä ja taikoja, villahousuja ja lumikenkiä. Anna nyt niiden housujesi olla, istu
alas ja kerro kaikki. Mitä täällä oikein on tapahtunut?”
Myllytonttu laski villahousut käsistään, vetäisi henkeä ja alkoi kertoa. Se oli aamulla ollut entistä pahantuulisempi, sillä
lasten loma oli kestänyt sen mielestä jo aivan liian kauan, ainakin miljoona vuotta, ja tyhjä Myllymäki oli tylsintä, mitä
tonttu saattoi kuvitella. Se kaipasi vauhtia ja vipinää, touhua ja tohinaa. Mielen täytti kiukun sijasta alakulo, ja tonttu
oli juuri ollut itkuun purskahtamaisillaan, kun ovelta kuului koputus. Yhdellä harppauksella tonttu kiiruhti ovelle, mutta
ei siellä ollutkaan ketään, ei yhtään ketään, vain pieni matkalaukku hangella. ”Mitä ihmettä, mitäs pelleilyä tämä nyt
on?” Myllytonttu oli hämmästellyt, ja vielä hämmästyneempi se oli ollut huomattuaan, että laukun ympärillä hanki oli
öisen lumisateen jäljiltä koskematon, siinä ei ollut hiiren hyppäämääkään. Mistä laukku oli oven taakse ilmestynyt?
Kuka oli koputtanut ovelle? Oli kuka oli, jälkiä ei salaperäinen vierailija ollut hankeen jättänyt. Matkalaukku oli kuin
taivaasta tipahtanut. Mikä mysteeri!
”No johan nyt!” Naakka keskeytti hämmästyneenä. ”Mitä sinä sitten teit?” ”Mitäkö tein? Nostin matkalaukun sisälle ja
avasin sen, mitä muutakaan”, tonttu vastasi tomerana. Ennen kuin Naakka ehti nokkaansa avata uuteen kysymykseen,
tonttu näytti päässään iloisesti keikkuvaa myssyä: ”Siellä oli tämä. Mitäs tykkäät?” Naakka tarkasteli tontun uutta
päähinettä, jossa oli kaksitoista vilkkuvaa värikästä tupsua ja pieniä lippuja. ”Huippumuotia, suoraan Pariisista,
näkeehän sen”, se lausahti asiantuntevasti. ”No sitähän minäkin”, tonttu vastasi hyvillään, ”ja kaiken lisäksi tämä on
taikamyssy!” Naakkaa nauratti, sillä pitkään aikaan se ei ollut nähnyt Myllytonttua niin tohkeissaan. ”Älä siinä irvi,
tässä sanotaan niin, taikamyssy mikä taikamyssy”, tonttu tuiskahti näyttäen matkalaukun sisäkanteen liimattua
kirjettä. Naakka otti vasemman siipensä suojasta silmälasit, pyyhkäisi linssejä, asetti lasit arvokkaasti nokalleen ja alkoi
lukea.
Heissulivei ja heikunkeikun!
Masentaako? Onko mitta täysi? Eikö oikein nappaa? Haluatteko jännitystä elämäänne? Tervetuloa Taikamyssy Toursin
ikimuistoiselle maailmanympärimatkalle. Viemme Teidät edullisesti ja vaivattomasti seikkailuihin, joista ette ole
osannut uneksiakaan. Miltä tuntuisi lentää lohikäärmeen selässä, taittaa peistä ritareiden kanssa tai ottaa mittaa
sumopainijasta? Nämä ja monet muut jännittävät seikkailut odottavat juuri Teitä. Päästäksenne nauttimaan
Taikamyssy Toursin yksinomaan Teille tarjoamasta matkasta, Teidän on toimittava seuraavasti:
1. Asettakaa matkalaukussa oleva taikamyssy huolellisesti päähänne siten, että tupsu numero yksi osoittaa
suoraan eteenpäin.
2. Ottakaa oikean kätenne etusormella ja peukalolla tukeva ote nenästänne.
3. Tarttukaa matkalaukkuun vasemmalla kädellänne.
4. Sulkekaa silmänne ja sanokaa laukussa oleva loitsu.
Hyvää matkaa! Trevlig resa!
”No onko tyhmempää nähty ja kuultu!” Naakka nauraa raakkui katketakseen. ”Kuka hölmö nyt menisi tuollaiseen
halpaan!” Raakkuna vain yltyi, kun Naakka katsoi, miten Myllytonttu sovitteli kieli keskellä suuta myssyä tarkasti
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päähänsä ja matkalaukku tiukasti vasemmassa kädessään otti nenästään kiinni. ”Minä sinulle hölmöt näytän!”
Myllytonttu mutisi. Se sulki silmänsä ja sanoi:
”Heissulivei ja heikunkeikun,
matkalle mars ja oikun eikun,
Myssyni kanssa mä liidän ja kiidän,
Hupsis, tupsis, hei!”
Myssyn tupsut alkoivat pyöriä villisti, näytti aivan siltä kuin tontulla olisi ollut päässään pieni helikopteri. Ilmavirta sai
lattialla levällään olevat tavarat hurjaan tanssiin ympäri myllyä, ja Naakka sukelsi sängyn alle piiloon. Sitten tuli aivan
hiljaista. Naakka ryömi varovasti esiin piilopaikastaan ja katsoi epäuskoisena ympärilleen. Myllytonttu oli kadonnut.
Vain sen vihreät villahousut leijailivat hiljalleen lattialle.

Tammikuu – Myllytonttu etsii Laulavaa Lehmää ja rakastuu
Myllytonttu avasi silmänsä. Kaikkialla näkyi lunta. Ei ollut myllyä mailla halmeilla eikä korvissa enää soinut Naakan
raakkuva nauru. ”Se onnistui, SE ONNISTUI!” tonttu hihkui innoissaan. Se ajatteli sängyn alle piiloon sukeltanutta
Naakkaa, ja sitä nauratti. Siitä sai, mokoma ilkkuja! Sitten se muisti myllyn lattialle hujan hajan jääneet tavarat:
töppöset, kalsarit, uimalasit, luistimet, villahousut, PIIMÄN! Naakka oli keskeyttänyt tontun pakkaamispuuhat, ja eikös
vain käynytkin taas kerran niin, että Naakka oli saanut tontun tekemään hölmöyksiä. ”Että pitikin pikapäin lähteä
reissuun tyhjän matkalaukun kanssa!” se sätti itseään. ”Ei edes puhtaita kalsareita tullut matkaan.” Kaiken lisäksi tuo
salaperäisesti myllyn ovelle ilmestynyt laukku näytti kadonneen. ”No mitäpä tuota, tyhjää pakaasia, suremaan”, se
tuumi. Enemmänkin sitä harmitti se, että myös muodikas taikamyssy oli tiessään. Tonttu ei kuitenkaan malttanut
jäädä murehtimaan kadoksissa olevia tavaroitaan, sillä lähistöltä kuului sen jo kauan kaipaamaa ääntä, lasten naurua
ja ilonpitoa. Tonttu kömpi nopeasti ylös upottavasta hangesta, pudisteli lumet vaatteistaan ja riensi innoissaan ääntä
kohti.
”Täällä näkyy olevan tekeillä jotain aivan tavatonta”, tonttu tuumi yrittäen puikkelehtia ihmisjoukon läpi. ”Onkohan
siellä kaksipäinen tiikeri vai avaruusolio vai laulava lehmä… Laulava Lehmä! Se se varmaan onkin!” Myllytontun
mielikuvitus laukkasi jo täyttä vauhtia. Se päätti, että tuli mitä tuli, Laulava Lehmä oli nähtävä heti paikalla. Se pinnisti
kaikki voimansa huikeaan loikkaan ja pyllähti tungeksivan väkijoukon eteen keskelle katua. Ihmiset kirkuivat ja
huitoivat. Myllytonttu oli vallan ihmeissään moisesta riehumisesta, mutta huomasi samassa, että ihmiset vain yrittivät
varoittaa sitä. Tontun mielikuvitus ei nimittäin ollut ainoa, joka oli täydessä laukassa, sillä katua pitkin Myllytonttua
lähestyi huimaa vauhtia kolmen hevosen vetämä reki. Nyt kirkui ja huitoi jo tonttu itsekin. Juuri kun se luuli viimeisen
hetkensä koittaneen, se tunsi, kuinka joku tarttui sitä hihasta ja kiskaisi sen turvaan. Väkijoukko kohahti. ”Olipa se
täpärällä!”, Myllytonttu mutisi ja varmisti että oli yhä yhtenä kappaleena. Sitten se katsoi pelastajaansa, pientä
lettipäistä tyttöä, ja kumarsi niin syvään, että nenänpää koski maahan. ”Nöyrimmät kiitokseni, arvon neito”, se sanoi
muistellen tonttuvaarin opetuksia kohteliaasta ja hillitystä käytöksestä. ”Onko tämä Pohjoisnapa, kun täällä on niin
paljon lunta?” Tyttö tarkasteli edessään seisovaa hullunkurista pikkutonttua. ”Ei ole Pohjoisnapa vaan Pietarin
kaupunki Venäjällä”, hän vastasi. ”Minä olen Aleksandra, vaikka kaikki kyllä sanovat minua Sashaksi. Kuka sinä olet ja
mistä oikein lensit tuohon hevostroikan eteen?” Myllytonttu ei malttanut jatkaa arvokasta esiintymistään, vaan alkoi
touhottaa: ”Minä olen Myllytonttu myllystä Myllymäeltä, tulin taikamyssyllä katsomaan Laulavaa Lehmää, mutta se
olikin tuo loikka. Missä se lehmä on?” Sasha purskahti nauruun. ”Se on troikka, ei loikka, ja mistä ihmeen laulavasta
lehmästä sinä oikein puhut?” Tonttu ei ehtinyt vastata, sillä hevoset olivat pysähtyneet ja reestä astui alas tuttuakin
tutumpi hahmo. Joulupukki! ”Tule, nyt mennään ja äkkiä!” Sasha huikkasi ja tarttui Tonttua kädestä. ”Mitä joulupukki
täällä tekee, jouluhan oli jo?” Tonttu ihmetteli pinkoessaan Sashan kintereillä pukkia kohti.
Reen ympärillä oli jo liuta lapsia, ja kaikki luettelivat kilvan pukille lahjatoivomuksiaan. Mutta Myllytonttupa olikin
tarkkana eikä niin vain petkutettavissa. Se huomasi heti, että pukki oli huijari. Parta oli pitkä ja valkoinen niin kuin
pitikin, mutta maahan asti yltävä takki oli vaaleansininen, päässä oli punaisen hiippalakin sijaan pyöreä
turkisreunainen hattu, ja kädessä tekopukilla oli pitkä sauva. Ja mistä asti joulupukilla oli muka ollut hevosia? Tonttu
tarttui huijaria parrasta ja huusi: ”Petkuhuiputusta, poliisi, palokunta, äkkiä apuun!” Poliisia olisi varmaan tarvittukin
taltuttamaan parrassa sätkivä tonttu, ellei se olisi yhtäkkiä nähnyt jotain niin ihmeellisen kaunista, että sen suu
loksahti auki ja ote parrasta irtosi. Huudon ja metelin yltyessä reestä nimittäin astui esiin valkoiseen pitkään pukuun
pukeutunut tyttö, jonka vaalea palmikko ulottui lähes maahan asti. Myllytonttu punastui varpaitaan myöden, se
katseli ujona kuluneiden töppöstensä kärkiä ja yritti keksiä jotain viisasta sanottavaa. ”Ööö, sinulla on kaunis loikka”,
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se sai lopulta soperrettua. Sasha ehätti apuun: ”Troikka, Myllytonttu, ei loikka. Kolmea hevosta sanotaan
hevostroikaksi, ei hevosloikaksi.” Tyttö tarttui Myllytonttua kädestä, antoi suukon molemmille poskille ja esitteli
itsensä: ”Minä olen Lumityttö ja tässä on isoisäni Pakkasukko. Troikka on hänen. Näin uudenvuodenaattona meillä on
vähän kiirettä, kun isoisä jakaa lapsille lahjoja. Minä olen häntä auttamassa. Meidän täytyy nyt mennä, mutta ehkä
kuitenkin näemme vielä joskus.” Pakkasukko katsoi hymyillen Myllytonttua, jota nolotti aika lailla. Olisi taas kerran
kannattanut ottaa asioista selvää ennen kuin alkoi riehua. ”Olet näköjään hukannut myssysi”, ukko sanoi,
”katsotaanpas, olisiko lahjasäkissäni jotain palelevien korviesi suojaksi.” Pakkasukko kopautti sauvallaan maahan,
kurkisti säkkiinsä ja antoi sieltä Myllytontulle pehmeän paketin. ”Sanohan Joulupukille terveiset Pakkasukolta”, hän
sanoi ja iski tontulle silmää. Troikka lähti liikkeelle. ”Hyvää uutta vuotta!” Lumityttö huikkasi ja vilkutti tontulle, joka ei
saanut sanaa suustaan. Se oli rakastunut. Lumityttö oli antanut sille pusun, KAKSI pusua poskelle. Lumityttökin oli siis
varmasti rakastunut, ei sitä muuten pusuja jaella, sen Myllytonttu kyllä hyvin tiesi. Pakkasukon antamassa paketissa oli
muhkea karvalakki. Myllytonttu painoi sen syvälle päähänsä ja ajatteli: ”Oi tätä onnen päivää! Lämmin lakki ja palava
rakkaus!”
Sasha kutsui Myllytontun kotiinsa, sillä tonttu vaikutti jotenkin oudolta. Ehkä se oli lyönyt päänsä hypätessään kadulle
hevosten eteen. Sashan koti oli koristeltu kauniiksi illan uudenvuodenjuhlia varten. Ylpeänä tyttö esitteli tontulle
kuusta, jonka oli äitinsä kanssa aamulla koristellut. ”Sehän on joulukuusi”, tonttu totesi. Mutta nyt oltiinkin Venäjällä,
ei Myllymäellä, ja kuusi oli toden totta uudenvuodenkuusi, ja Pakkasukko jakoi Lumitytön kanssa uudenvuodenlahjoja.
”Kätevää”, tonttu tuumaili, ja mietti heti, voisiko ensi vuonna lähettää lahjatoivomuksensa sekä Joulupukille että
Pakkasukolle. Olisikohan se huijausta? Illan mittaan Sashan koti täyttyi sukulaisista ja ystävistä, ja kaikki muiskauttivat
tervehdykseksi pusun tontun poskelle. Se oli jo hetken hädissään, mutta vähitellen sille valkeni, että pusu poskelle
olikin tarkoitettu aivan tavalliseksi tervehdykseksi. Lumitytön pusut olivat tietenkin ihan toinen juttu, siitä tonttu oli
kyllä varma. Ruokapöytä notkui herkuista, joista Myllytonttu ei ollut ennen kuullutkaan. Se yritti painaa kaikki
mieleensä: ”Hapanta kaalia, pörssikeittoa, pellepiiraita ja varispiiraita…” Sasha nauroi katketakseen: ”Tarkoitat
varmaan hapankaalia, borssikeittoa, pelmeneitä ja varenikkeja, tonttu hyvä.” Ja sitten laulettiin, leikittiin ja ihailtiin
ilotulitusrakettien räiskettä. Myllytonttua väsytti. Sen päivä oli ollut täynnä hulinaa ja huisketta, ja niinpä se nukahti
muiden vielä jatkaessa juhliaan. Unessaan se tanssi ripaskaa vihreissä villahousuissaan ja Naakka taputti vieressä
tahtia.
Sashan luona oli hauskaa, mutta jonkin ajan kuluttua tontun varpaat alkoivat iltaisin tanssia. Niin sille kävi aina kun se
oli levoton. Varpaat vipattivat villisti ylös ja alas, oikealle ja vasemmalle, ja siitä tonttu tiesi, että oli aika lähteä. Mutta
miten? Matkalaukku ja myssy olivat kadoksissa. Illalla nukkumaan mennessään se ajatteli surkeana myllyä ja Naakkaa,
lasten lomakin oli jo varmaan loppunut. Kun tonttu seuraavana aamuna heräsi, se näki lattialla vierellään tutun pienen
matkalaukun. Laukussa oli taikamyssy ja pieni paketti, jossa luki ”Tuliaisia Myllymäelle”. Tonttu otti myssyn käteensä
ja huomasi, että ensimmäisestä tupsusta oli valo sammunut, mutta sen sijaan tupsun alla oleva lippu vilkkui iloisesti.
”Taitaa olla pipossa piuhat sekaisin”, tonttu sanoi itsekseen. Se asetteli taas huolellisesti myssyn päähänsä, tällä kertaa
niin, että tupsu numero kaksi osoitti suoraan eteenpäin. Se hyvästeli Sashan, otti matkalaukun vasempaan käteensä ja
puristi oikealla tiukasti nenäänsä.
”Heissulivei ja heikunkeikun,
matkalle mars ja oikun eikun,
Myssyni kanssa mä liidän ja kiidän,
Hupsis, tupsis, hei!”
Sasha pelästyi, kun tupsut alkoivat kieppua hurjaa vauhtia. Hän peitti silmänsä, ja vasta kun humina ja huiske oli ohi,
hän kurkisti varovasti sormiensa läpi. Tonttu oli poissa. Paikalla, jossa se oli vielä äsken seissyt, oli jotain joka näytti
takkuiselta koiralta. Sasha meni lähemmäs ja otti sen varovasti käteensä. Se oli Myllytontun karvalakki.

Helmikuu – Myllytontusta tulee jänis
Myllytontun vatsaa kouraisi ja päätä huimasi. VIUUUUUUH! VAUUUUUUUH! Ylös ja alas. VIPS! VAPS! Oikealle ja
vasemmalle. ”Nyt se myrkyn lykkäs!” tonttu parahti. ”Myssyn pahalainen heitti minut lohikäärmeen selkään. APUA!
Suihkina seis, jarrut pohjaan! Minä tahdon pois!” Tonttupolo tarrasi sormin ja varpain pitkään häntään, joka riepotteli
sitä ympäri ämpäri. Joka puolella näkyi nauravia kasvoja, ja sitä tonttu ei voinut ymmärtää, eivätkö nämä ihmiset
tajunneet, että tuo talonkokoinen hirviö aikoi kohta popsia heidät kaikki suihinsa. ”Täältä on päästävä äkkiä pois”, se
ajatteli. ”Nyt on löydettävä laukku ja myssy sukkelaan, muuten päädyn tuon pedon ruokalistalle.” Se sulki silmänsä ja
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irrotti otteensa hännästä. ”Hyvästi kaunis maailma, hyvästi Naakka, hyvästiiiiiiii!” Komeassa kaaressa se lensi
ihmisjoukkoon ja tupsahti suoraan pienen pojan käsivarsille.
Poika katsoi ällistyneenä taivaalta syliinsä tipahtanutta tonttua. Hetken he tapittivat toisiaan tietämättä mitä tehdä,
mutta sitten poika hymyili ja sanoi: ”Nĭ hăo.” Tonttu raapi päätään kummissaan. ”Jaa”, se empi, ”niin, hauhau vaan
itsellesikin.” Sitten se muisti, että verenhimoinen lohikäärme oli juuri aikeissa popsia heidät kaikki iltapalakseen, ja
alkoi touhuta: ”Minä olen Myllytonttu myllystä Myllymäeltä ja nyt en ehdi leikkiä kanssasi koiraleikkejä. On löydettävä
laukku ja myssy ennen kuin lohikäärme syö, ja loikka ei ollut noin pelottava, eikä täälläkään ollut Laulavaa Lehmää, ja
pitikö minun laittaa se myssy päähäni, kun Naakkakin sanoi, että vain hölmöt semmoista uskovat, ja…” Kesti hetken,
ennen kuin poika ymmärsi tontun selityksestä yhtään mitään. Eikä hän lopultakaan oikeastaan ymmärtänyt muuta
kuin sen, että tonttu oli pelästynyt lohikäärmettä. ”Älä huoli, ei se ole oikea lohikäärme, ei se ketään syö”, hän
rauhoitteli. ”Se on tehty muovista ja kankaasta, ja siellä sisällä on ihan tavallisia ihmisiä, jotka liikuttelevat sitä, katsos
nyt tarkkaan.” Ja aivan oikein, niinhän se olikin, eihän oikealla lohikäärmeellä ollut noin paljon jalkoja, ja jos vaikka
olisikin ollut, ei se varmaan olisi pitänyt niissä kenkiä! ”Olipa noloa”, tonttu ajatteli, ”onneksi ei ollut Naakka
näkemässä.”
”Sinä olet siis Myllytonttu”, poika jatkoi, ”minä olen Junjun. Et ole ennen tainnut nähdä uudenvuoden
lohikäärmeparaatia täällä Kiinassa?” ”Kiinassa? Uudenvuodenparaatia?” tonttu ihmetteli. ”Ei kai taas voi olla
uusivuosi!” Se ei ymmärtänyt enää mitään. Ensin oli ollut joulu Myllymäellä, ja sitten oli uusivuosi, mutta silloin myssy
vei tontun mennessään Venäjälle, jossa oli myös uusivuosi, joka oli kuitenkin vähän niin kuin Myllymäen joulu. Ja nyt
se oli taas keskellä uudenvuodenjuhlia. Tästä ei kyllä Naakkakaan ottaisi selvää. Eihän tämä vuosi näyttänyt etenevän
uuttavuotta pidemmälle! ”Kiinassa on aina tähän aikaa vuodesta uusivuosi. Juhlat alkoivat jo eilen ja ne kestävät vielä
monta päivää”, Junjun kertoi. ”Minä olen apina, mikä sinä olet?”, hän sitten kysyi? Myllytonttu tuijotti hetken poikaa
ja purskahti sitten nauruun. Apina! Jo on aikoihin eletty! Nimitellä nyt itseään apinaksi! Se pyöri maassa hyrrän lailla ja
ulvoi naurusta. Apina! ”Et sinä kyllä apinalta näytä”, se sai sanottua, ”ellet sitten ole kalju apina!” Ja taas se pyöri
maassa niin että kivet kimpoilivat ympäriinsä. Junjun nappasi tonttua töppösestä ja pysäytti ilkkuvan hyrrän. ”Höh, en
minä nyt oikeasti mikään apina ole”, hän sanoi, ”se on minun horoskooppimerkkini. Mikä sinä olet?” Tontulla ei ollut
aavistustakaan, mutta se ei halunnut vaikuttaa hölmöltä, ja siksi se sanoi tomerasti: ”Minä olen laulava lehmä!” Nyt oli
Junjunin vuoro nauraa. ”Eihän sellaista olekaan”, hän sitten sanoi. ”Kiinassa jokainen vuosi on jonkin eläimen oma
vuosi. Tämä uusi vuosi on esimerkiksi jäniksen vuosi ja kaikki, jotka syntyvät tänä vuonna ovat horoskoopiltaan
jäniksiä. Viime vuosi taas oli tiikerin vuosi. Milloin sinä olet syntynyt?” Siinäpä kysymys, johon tonttu ei tiennyt
vastausta. Se oli ollut olemassa aina, niin se ainakin kuvitteli, eikä se ainakaan muistanut syntyneensä, vaikka olihan
sen täytynyt syntyä, ei se muuten tässä olisi. Junjun ehdotti, että Myllytonttu voisi pitää syntymävuotenaan jäniksen
vuotta, ja tontusta se oli erittäin hyvä idea. Nyt se voisi sanoa kaikille, että se oli jänis! Jänikset olivat Junjunin mukaan
onnekkaita, ystävällisiä ja rauhallisia, ja juuri sellainenhan tonttu oli, varsinkin rauhallinen, ainakin omasta mielestään.
”Tule!” Junjun huikkasi äkkiä ja otti tonttua kädestä. ”Koska sinä olet jänis ja nyt on jäniksen vuosi, sinun pitää saada
yllesi punaiset vaatteet. Ne tuovat sinulle onnea.” He juoksivat pojan kotiin, tämä avasi kaappinsa, ja eipä aikaakaan,
kun tonttu oli päästä varpaisiin punaisissa tamineissa. Junjunin antamat punaiset kalsarit olivat kyllä tontun mielestä
jo vähän liikaa, mutta poika sanoi, että mitä enemmän punaista, sitä parempi. Ja mikäs siinä, jos Junjun sanoi, että
punaiset kalsarit olivat tänä vuonna jäniksen onnenkalsarit, niin mikä tonttu oli sitä epäilemään.
Uuttavuotta juhlittiin todellakin monta päivää, aivan kuten Junjun oli luvannut. Oli ilotulituksia, paljon ruokaa ja
lahjoja. Tonttu oli välillä ihan pyörällä päästään. Oliko nyt uusivuosi vai joulu vai molemmat vai ei kumpikaan, ja missä
maassa? Viimeisenä juhlapäivänä vietettiin lyhtyjuhlaa. Junjun ja tonttukin askartelivat värikkäitä lyhtyjä ja asettelivat
ne kauniisti talon edustalle. Koko kaupunki oli lyhdyin koristeltu, eivätkä ne olleet mitä tahansa lyhtyjä: oli
lohikäärmeitä, veneitä, kukkia, palatseja, vaikka mitä. Myllytonttu suunnitteli, miten hienolta myllylyhty näyttäisikään,
tai jänislyhty, tai laulava lehmälyhty!
Lyhtyjuhlasta oli kulunut jo jonkin aikaa, kun Myllytontun varpaat aloittivat taas tanssinsa. Ne kokeilivat ensin
varovasti valssia, mutta kun töppösissä remuttiin rokkia niin että saumat ratkeilivat, Myllytonttu alkoi toivoa, että voisi
jo jatkaa matkaansa. Eräänä päivänä, kun se oli Junjunin kanssa pyydystämässä sammakoita, se näki ison puun takana
pilkottavan jotain tuttua. Matkalaukku! Tonttu juoksi rokkaavin töppösin laukun luokse, aukaisi sen, ja aivan oikein,
sisällä oli taikamyssy ja taas uusi tuliainen Myllymäelle, tällä kertaa kirkkaanpunaisessa paketissa. Yksi tupsuista oli
jälleen sammunut, mutta nyt myssyssä loisti kirkkaana jo kaksi lippua. Myllytonttu sujautti kädessään olevan
sammakon taskuunsa ja veti myssyn päähänsä. ”Se on moro!” se huikkasi hölmistyneelle Junjunille, nappasi
matkalaukun käteensä, otti nenästään kiinni ja loihe lausumaan:
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”Heissulivei ja heikunkeikun,
matkalle mars ja oikun eikun,
Myssyni kanssa mä liidän ja kiidän,
Hupsis, tupsis, hei!”
Mitään ei tapahtunut. Junjun katsoi tontun touhua ihmeissään. ”No johan on!” tonttu manasi, ”joko se reuhka nyt
meni rikki?” Se otti myssyn päästään ja huomasi, että oli tohkeissaan laittanut sen päähänsä väärinpäin. Tupsu
numero kolme osoitti suoraan taaksepäin eikä eteenpäin, niin kuin piti. ”Anteeksi tämä pieni tekninen häiriö”, tonttu
sanoi. ”Se on uusi moro!”
”Heissulivei ja heikunkeikun,
matkalle mars ja oikun eikun,
Myssyni kanssa mä liidän ja kiidän,
Hupsis, tupsis, hei!”
Ja tällä kertaa alkoi tapahtua. Junjun katsoi kauhuissaan, miten tontun myssy alkoi pyöriä hurjaa vauhtia, ja pian näytti
siltä kuin tontun paikalla olisi ollut pieni punainen pyörremyrsky. Sitten pyörre hävisi, ja tonttu oli poissa. Junjun katsoi
suu auki, kun maahan leijaili hiljalleen punainen nenäliina. Vai oliko se sittenkään nenäliina? Poika meni varovasti
lähemmäs ja otti sen käteensä. Tontun punaiset onnenkalsarit! Kalsareiden alta loikkasi esiin pieni sammakko. Junjun
katsoi sitä epäuskoisena. Myllytonttu?

Maaliskuu – Myllytonttu pelästyy kummituksia
Myllytonttu istui hajareisin lautalla, huojui puolelta toiselle ja tunsi itsensä merisairaaksi. ”Onko myssy hylännyt minut
keskelle aavaa merta, yksin, haiden syötäväksi?” se pelästyi. Tuulen huminan ja aaltojen kohinan sijaan sen korviin
kantautui kuitenkin surumielistä musiikkia. Rummut ja torvet pauhasivat verkkaiseen ja alakuloiseen tahtiin. ”Ei
kuulosta haiorkesterilta”, tonttu tuumaili ja nousi varoen ylös.
Se huomasi olevansa jonkinlaisella liikkuvalla lavalla, joka oli täynnä kukkia ja suuria palavia kynttilöitä. Lavan keskellä
oli kultainen tuoli, ja tuolilla istui kimmeltävässä puvussaan kuningatar, jolla oli päässään hohtava kruunu. Tonttu
arveli, että kuningatarkin tunsi itsensä merisairaaksi, sillä tämä oli kalpea ja katsoi tiukasti eteensä eikä ollut
huomaavinaankaan lavalle tömähtänyttä tonttua. Se astui reippaasti valtaistuimen eteen, oikoi nuttuaan, suki
hiuksiaan ja kumarsi syvään: ”Hyvää päivää armon kuningatarrouva”, se aloitti, ”minä olen Myllytonttu myllystä
Myllymäeltä. Antakaa armollisesti anteeksi, että myssyni lennätti minut teidän armolliselle lavallenne.” Kuningatar ei
vilkaissutkaan tonttuun, tuijotti vain eteensä. Tonttua moinen epäkohtelias käytös suututti. Mikä nirppanokka! Oliko
hän, Myllytonttu, muka niin vähäpätöinen maan matonen, ettei kuningatar vaivautunut edes nyökkäämään
tervehdykseksi. ”Pidä lavasi!” tonttu puuskahti ja lähti etsimään rappuja tai tikapuita, jotta pääsisi alas. Se huomasi
laidan yli kurkkiessaan, että kadunvarsi oli täynnä ihmisiä, jotka katsoivat hiljaa ja vakavina lavan ja sen perässä
kulkevan orkesterin etenemistä. ”Onpas täällä synkkää väkeä”, tonttu ihmetteli, ”eivät taida pahemmin pitää tuosta
koppavasta kruunupäästä.” Se riensi touhukkaasti lavan etuosaan tikkaita etsimään, mutta silloin se näki jotain niin
kaamean karmaisevaa ja hirmuisen hirvittävää, että se jähmettyi niille sijoilleen. Hitaasti eteenpäin keinuvaa lavaa
johti kymmenien punakaapuisten kummitusten joukko! Myllytonttu ei ollut ennen nähnyt kummituksia, mutta oli
kuullut niistä niin paljon tarinoita, että tajusi heti, että nyt oli tosi kyseessä. Yhtäkkiä kaikki oli aivan selvää!
Kummitukset olivat vallanneet kaupungin ja kaapanneet kuningattaren! Ja kaiken lisäksi noituneet tämän patsaaksi!
”Se on paniikin paikka!” tonttu ulvoi ja lupasi mielessään, että jos tästä selviää ja rakkaan kotimyllynsä oven vielä
joskus avaa, ei enää ikinä koskaan milloinkaan lähde Myllymäeltä pois. Se pinkaisi patsaaksi jähmettyneen
kuningattaren luo, kiipesi ketterästi tämän syliin, hyppäsi sylistä olkapäälle ja jatkoi siitä yhä ylemmäs. Se ponnisti
vauhtia kuningattaren nenästä, joka irtosi ja kimposi väkijoukkoon. Tonttu tarrasi kruunuun toisella kädellään ja huitoi
vimmatusti toisella. ”Apua, auttakaa!” se parkui. ”Myssy, laukku, tänne ja vähän sassiin!”
Kulkue pysähtyi, lava laskeutui alemmas ja lakkasi keinumasta. Torvet ja rummut olivat vaienneet, mutta väkijoukko
oli alkanut kohista ja kuhista. Tonttu katsoi kauhuissaan, miten punakaapuinen hirvitys kiipesi lavalle, tarttui tonttuun
ja irrotti sen otteen kuningattaren kruunusta. Tonttu päätti, että se ei antautuisi ilman taistelua. ”Näpit irti senkin
kummituksenrötäle!” se kiljui potkien ja sätkien raivoisasti. Mutta turhaan. Kummitus piti sitä tiukasti sylissään ja
kantoi sen pois lavalta. Ja sitten, ihmeiden ihme, se kuuli ystävällisen äänen: ”Mikä hätänä? Miten sinä tuonne
päädyit?” Pieni tyttö katsoi sitä kysyvästi eikä näyttänyt pelkäävän yhtään vierellään seisovaa kummitusta. ”Minä olen
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Myllytonttu myllystä Myllymäeltä ja meinasin jäädä loikan alle ja sitten lohikäärme meinasi syödä ja nyt on
kummituksia ja se on kaikki myssyn syytä tai oikeastaan Naakan, kun se pilkkasi, ja…” Tontun sekavasta selvityksestä ei
kukaan ottanut selkoa. ”Rauhoitu, Myllytonttu”, tyttö sanoi, ”ei täällä mitään kummituksia ole. Tämä on minun isäni.
Katso vaikka.” Tytön vierellä seisova kummitus otti hupun päästään, ja toden totta, sen alta paljastui aivan tavallinen
ihminen, mies joka hymyili tontulle iloisesti. ”Anteeksi, tarkoituksemme ei ollut pelästyttää ketään”, mies sanoi.
Tonttu oli ihmeissään. Miksi kaikki nämä ihmiset olivat pukeutuneet kummituksiksi? Ja ellei kuningatar ollutkaan
noiduttu, miksei hän puhunut mitään, ja miksi hänen nenänsä irtosi?
Tyttö oli nimeltään María, ja hän kertoi, että tonttu oli Espanjassa, jossa vietettiin juuri vuoden suurinta juhlaa,
Semana Santaa. ”Sementtiä ja santaa?” tonttu pudisteli ihmeissään päätään. ”Mitä juhlimista niissä on?” Ihmiset
tontun ympärillä purskahtivat nauruun. ”Ei, ei, tonttu hyvä, ei sementtiä ja santaa vaan Semana Santa, pääsiäinen”,
tyttö sanoi. Eikä lavalla istuja suinkaan ollut noiduttu kuningatar vaan Neitsyt Mariaa, Jeesuksen äitiä esittävä patsas.
Kulkue kesti monta tuntia, ja lava oli niin raskas, että sitä kantamaan tarvittiin melkein viisikymmentä vahvaa miestä.
Tonttu kurkisti lavan alle ja huomasi, että sieltä pilkisti melkoinen määrä jalkoja. ”Aivan kuin se kiinalaisten
uudenvuoden lohikäärme”, se tuumi, ”mielenkiintoista.” Sitten se katsoi vieläkin vähän peloissaan punakaapuista
joukkoa, mutta María vakuutti sille, että ne eivät olleet kummituksia sen enempää kuin tonttu itsekään. Jokaisen
kaavun alla oli tuiki tavallinen ihminen. Tonttu katseli hieman nolona, miten patsaan nenää korjailtiin, jotta kulkue
pääsisi jatkamaan matkaansa. ”No, tekevälle sattuu ja rapatessa roiskuu”, se lohdutti itseään mutta päätti kuitenkin,
ettei kertoisi Naakalle tätäkään tarinaa.
Hyvin nukutun yön jälkeen tonttu oli jälleen täydessä vauhdissa. ”Minä olen jänis”, se julisti heti herättyään. María
katsoi sitä kummeksuen ja ajatteli, että Myllytonttu-parka oli eilisestä järkytyksestä yhä sekaisin. ”Lepäähän vielä
hetki”, hän ehdotti, mutta tonttu ei ottanut moista ehdotusta kuuleviin korviinsa. ”Ei tässä nyt ehdi lepäämään, kun
on pääsiäinen ja minä olen jänis, ja pääsiäisenä meillä pupuilla on kovasti hommia!” se touhusi, ”Pitää mennä
piilottamaan suklaamunia puutarhaan ja leikkiä piilosta lasten kanssa, ja mitä kaikkea pääsiäispupun töihin nyt
kuuluukaan. En minä oikein tiedä, kun olen vasta niin uusi jänis.” ”Jos sinä olet jänis, niin miksei sinulla ole pitkiä
pupunkorvia?” María kysyi. Tonttu tuumi hetken ja keksi sitten: ”Meillä uusilla pupuilla korvat ovat vielä nupulla,
mutta kyllä ne siitä kasvavat, saatpa nähdä!” María sanoi, että espanjalaiseen pääsiäiseen eivät puput ja suklaamunat
oikeastaan kuuluneet, mutta jos tonttu välttämättä halusi, he voisivat hankkia sille pupupäähineen, ja se voisi
toimittaa pääsiäispupun virkaansa parhaaksi katsomallaan tavalla. Tontusta se oli mitä parhain ajatus!
Aika kului Marían ja tämän ystävien kanssa kuin siivillä, mutta eräänä yönä se tunsi tutun nykäisyn ukkovarpaassaan.
Pupunkorvat kallellaan se mietti vähän haikeana, että oli taas aika jatkaa matkaa. Se kuuli sänkynsä alta vaimeaa
koputusta, kurottautui katsomaan ja näki, että matkalaukku oli jälleen valmiina viemään sen uuteen seikkailuun. Se
nousi varovasti ylös, ettei herättäisi Maríaa, ja aukaisi laukun. Tuttu myssy tupsuineen vilkkui siellä iloisesti ja taas oli
laukkuun ilmestynyt uusi tuliainen Myllymäelle. Tonttu pani myssyn pupupäähineensä päälle, tarttui kiinni nenäänsä
ja toisella kädellään matkalaukkua puristaen kuiskasi:
”Heissulivei ja heikunkeikun,
matkalle mars ja oikun eikun,
Myssyni kanssa mä liidän ja kiidän,
Hupsis, tupsis, hei!”
Tupsut aloittivat villin piirileikkinsä ja sotkeutuivat pyöriessään valtoimenaan lepattaviin pupunkorviin. Pienen hetken
ajan huoneen täytti hiljainen humina, ja María näki unta, jossa hän oli tontun kanssa meren rannalla pyöreitä kiviä
keräämässä. Kun hän aamulla heräsi, tontun sänky oli tyhjä. Vain valkoiset pupunkorvat pilkistivät peiton alta.

Huhtikuu – Myllytonttu näkee käveleviä kiviä ja ratsastaa kanelilla
VIUH, VIUH, boing, boing, boing. Myllytonttu vieri ja pomppi pallon lailla rinnettä alas, ja sen vatsaa väänsi. Vauhtia ja
vaarallisia tilanteita ei toden totta sen elämästä ollut viime aikoina puuttunut. Naakan kanssa kinastelu oli lasten
leikkiä tontun kokemien hurjien matkaseikkailujen rinnalla. Sen vauhti kiihtyi kiihtymistään, ja yhtäkkiä: TÖMS! Se
pysähtyi. Tonttu avasi silmänsä ja näki ympärillään hiekkaa, hiekkaa ja hiekkaa. Sitä oli valtavasti, sitä oli kaikkialla, sitä
oli silmänkantamattomiin. ”Missä ihmeessä minä oikein olen?” tonttu yritti sanoa, mutta kun se aukaisi suunsa, sieltä
kuului vain ”Miffäiffeeffäfifäoifeifoffeff?” ja suusta pöllähti ulos hiekkapilvi. Hiekkaa oli korvissa, nenässä, silmissä,
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suussa, nutussa, pöksyissä ja töppösissä. Tonttu nousi seisomaan ja alkoi pomppia ylös alas päätään ravistaen. Hetken
se näytti pienen pieneltä hiekkamyrskyltä.
”No niin, nyt rupesi Lyyti kirjoittamaan”, tonttu tuumi saatuaan itsensä omasta mielestään jotakuinkin siistiin kuntoon.
”Mikä minut mahtoi pysäyttää?” se sitten ihmetteli. Se näki ympärillään siellä täällä suuria hiekkakumpuja, paljon
suurempia ja korkeampia kuin Myllymäki. Sellaista alas se oli äsken varmaan viilettänyt. Sitten se näki vierellään kiven,
aika iso oli sekin, ja ajatteli, että se se varmaan oli tontun pysäyttänyt. Se hyppäsi kivelle ja oli juuri huutamassa
haloota, kun kivi alkoi liikkua. ”HaAAAPUAAAA!”, tonttu parkaisi ja tupsahti pyrstölleen maahan. Se katsoi suu auki,
miten kivi nousi ylös ja oikoi pitkiä jalkojaan. Se oli nähnyt loikkia, lohikäärmeitä ja kummituksia, mutta tätä ei kyllä
kukaan uskoisi – kävelevä kivi! Eikä se ollut ainoa! Tontun hämmästyksellä ei ollut rajoja, kun se näki kiven toisensa
jälkeen nousevan jaloilleen. Kivien takaa alkoi näkyä liikettä. Siellä oli ihmisiä, jotka eivät näyttäneet huomaavan
laisinkaan ympärillään tepastelevia möhkäleitä. ”Voi ihmisparat, heitä on heti varoitettava”, tonttu ajatteli. Se oli juuri
aikeissa huutaa ”Kivet hyökkäävät!”, kun se kuuli kirkkaan lapsenäänen: ”Salam aleikum.” Tonttu katsoi vierellään
seisovaa poikaa ja sanoi: ”Ei täällä mitään salamaleikkureita ole, mutta tupenrapinat tulee pian, ellei pötkitä pakoon.
Eikö kukaan näe, että kivet hyökkäävät!” ”Et taida olla täältä Egyptistä”, poika nauroi. ”Tarkoitatko sinä kivillä noita
meidän kameleitamme?” ”Kaneleita, niitäkö ne ovat!” tonttu ihmetteli. Kyllähän kaneli oli sille tuttu, sitä laitettiin
joulupuuroon ja pipareihin. Tonttu oli kyllä vähän kummissaan, sillä se ei ollut tiennyt, että kaneli on eläin. Se
kuitenkin huokaisi helpotuksesta ja ajatteli, kuinka täpärällä oli ollut, ettei se taas kerran alkanut riehua ihan turhan
tähden. Onneksi poika oli tullut salamaleikkureineen väliin. ”Minä olen Myllytonttu myllystä Myllymäeltä, ja olen
täällä myssymatkalla, enkä toki luullut kaneleita kiviksi, senkun vitsailin vain, kai minä nyt kaneleita olen ennenkin
nähnyt, vaikka en kyllä ihan tuollaisia eläviä”, se ilmoitti tomerasti.
Poika oli Tareq, ja hän oli ystäviensä kanssa auttamassa naapuriaan, joka järjesti turisteille kameliratsastusretkiä.
Tareq vakuutti tontulle, että kameli ja kaneli ovat kaksi aivan eri asiaa, eikä karvaisesta kamelista ollut puuron
mausteeksi. ”Olemme juuri lähdössä takaisin kaupunkiin, hyppää kyytiin”, hän sanoi tontulle. Myllytonttu katsoi
epäröiden kamelia, jonka selkäkyttyrä näytti olevan pelottavan korkealla. Se ei kuitenkaan halunnut vaikuttaa
pelkurilta, ja kun kameli laskeutui maahan, se kapusi reippaasti sen selkään. Kameli nousi huojuen ylös, ja sitten
mentiin. Sellaista kyytiä tonttu ei ollut ennen saanutkaan! Se heilui puolelta toiselle ja luuli välillä jo olevansa
myrskyävällä merellä. ”Merisairaaksihan täällä tulee!” se valitti ja muisteli kyytiä, jota oli saanut pääsiäiskulkueessa
Espanjassa. Tareq vei tontun kotiinsa ja kertoi, että tämä oli tullut Egyptiin juuri oikeana päivänä, sillä siellä vietettiin
Sham el-naseem -juhlaa. ”Sammal-ase, onpa siinä kumma nimi juhlalle”, Myllytonttu mietti, ”luulisi, että täällä
vietettäisiin sitä Espanjan ”Sementtiä ja santaa” -juhlaa, hiekkaa kun on vaikka muille jakaa!” Eväskorit oli jo valmiiksi
pakattu, ja heti kun kaikki olivat valmiina, Tareqin perhe lähti retkelle joen rantaan. Myllytontusta tuntui, että koko
Egypti oli varmaan kerääntynyt sinne, niin paljon rannalla oli ihmisiä. ”Miksi tätä sammal-asetta juhlitaan?” tonttu
halusi tietää. Tareq selitti, että sitä juhlitaan kevään alkamisen kunniaksi. Sham el-naseem on arabian kieltä ja
tarkoittaa ”haistella tuulta”. Tonttu katseli ympärilleen, muttei nähnyt ketään, joka olisi tuulta haistellut. Niinpä se
meni itse veden ääreen seisomaan ja alkoi nuuhkia. Se käveli pitkin joen vartta nokka pystyssä ja tuhisi ja puhisi
tallustaessaan rantaa edes takaisin. Kun se oli aikansa haistellut ilmaa, se päätti, että oli juhlinut tarpeeksi, ja palasi
Tareqin luokse. ”Nyt on tuuli haisteltu. Haisi kalalta ja sipulilta. Mitä sitten tehdään?” se touhusi. Poika kutsui tontun
syömään, ja se olikin hyvä, sillä sitä oli jo pikkuisen alkanut huikoa. Ruokana oli suolakalaa, tonnikalaa ja sipuleita,
papuja, salaattia ja kauniisti koristeltuja kananmunia. Ne nähdessään tonttu innostui niin, ettei meinannut pöksyissään
pysyä. ”Mitä sinä sellaisesta sammalaseesta puhuit? Olisit heti sanonut, että täällä on pääsiäinen!” se touhusi. ”Minä
tiedän kaiken pääsiäisestä, katsos kun minä olen jänis, ja Marían luona pääsiäinen oli jo, mutta kyllä minä voin
täälläkin suklaamunia piilotella, se on hauskaa, varsinkin se kun niitä löytää ja saa syödä vatsansa täyteen suklaata!”
Tonttu harmitteli jo sitä, että sen pupunkorvat olivat jääneet Marían luo, mutta sitten se huomasi, että vähän
kauempana joesta istui nuori mies, joka teki lapsille kasvomaalauksia. Se pinkaisi tiehensä ja palasi hetken kuluttua
kasvoillaan hieno pupumaalaus. ”Ja sitten vielä korvat”, se sanoi ja punoi palmunlehdistä itselleen korvat, jotka
näyttivät niin hullunkurisilta, että Tareq kääntyi pois, jottei tonttu olisi nähnyt hänen nauravan. Suklaamunia ei
piiloteltavaksi ollut, mutta sekös olisi tonttua estänyt. Se juoksi ympäri joenvartta ja kätki kaikkea mahdollista:
maalattuja kananmunia, sipuleita, palan suolakalaa, Tareqin kengän, kasvomaalarin pensselin ja oman töppösensä.
Kun töppönen, pensseli, kenkä ja kaksi kananmunaa oli löytynyt, perhe palasi kaupunkiin. Tareq lupasi, että
seuraavana päivänä tonttu pääsisi katsomaan pyramideja. Tontulla ei ollut aavistustakaan, mitä sellaiset rypamidit
olivat, mutta se oli varma siitä, että luvassa olisi jälleen hauska päivä. Kun se nukahti, se näki unta kaksipäisistä
vihreistä avaruusolioista, jotka asuivat Rypamidi-planeetalla.
Pyramideille mentiin autolla, ja siitä tonttu oli iloinen, sillä sen pylly oli vieläkin hellänä edellisen päivän
kameliratsastuksesta. ”Katso, tuolla!” Tareq huikkasi tontulle yhtäkkiä. Tonttu siristi silmiään ja näki hiekkaa, hiekkaa
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ja vielä vähän hiekkaa. Ja sitten yhtäkkiä se näki ne, lentävät rypamidilautaset! Ne olivat varmaan tehneet pakkolaskun
tuonne aavikolle ja olivat nyt juuttuneet hiekkaan! Niin sen täytyi olla! Tästäpä tulisikin jännittävää. Toivottavasti oliot
itse olivat jo menneet menojaan, sillä niihin tonttu ei halunnut törmätä! Auto pysähtyi, ja tonttu ryntäsi ensimmäisenä
ulos. Ennen kuin Tareq ehti sanoa sanaakaan, tonttu roikkui jo pyramidin ovella seisovan vartijan takinhelmassa ja
intti: ”Lentävät rypamidit, lentävät rypamidit, ovatko ne tässä?” Vartija oli niin hämmästynyt, ettei tiennyt, mitä
sanoa. Tareq juoksi apuun: ”Tässähän ne pyramidit ovat, mutta eivät ne minnekään lennä. Mistä sinä sellaista olet
saanut päähäsi?” Tonttu näytti pettyneeltä. Ensin ei ollut laulavaa lehmää, ja nyt ei ole lentäviä rypamidejakaan. Mitä
huiputusta! Pyramidit olivat kuitenkin melkein jännittävämpiä kuin lentävät lautaset. Kun tonttu lopulta suunnisti
ahtaita sokkeloita pitkin takaisin kirkkaaseen päivänvaloon, se oli aivan tohkeissaan. ”Ajatella, että Vaaraosta tehtiin
muumio ja sitten se haudattiin tuonne ja ruokaakin sille annettiin mukaan, vaikkei se tietenkään voinut enää mitään
syödä, ja kissoistakin tehtiin muumioita, ja minä pelkäsin koko ajan, että semmoinen muumio tulee vastaan”, se selitti
innoissaan. Sitten se halusi tietää, annettiinko muumiokissalle mukaan hiiriä, ja oliko muumiotonttuja olemassa.
Pyramidin edustalla oli vahtia pitämässä jättikokoinen patsas, jolla oli ihmisen kasvot ja leijonan vartalo. ”Mikä tuo
on?” tonttu kysyi. ”Se on Sfinksi”, Tareq vastasi. Tonttu katseli Sfinksiä pää kallellaan. Patsaalta puuttui nenä. Tonttu
muisteli omaa seikkailuaan pääsiäiskulkueessa ja sitä nauratti. Ehkäpä muumiokissa oli kauan sitten jahdannut hiiriä,
ja nenä oli takaa-ajon tuoksinassa irronnut. ”Tuon Vinksin naamavärkki on ihan vinksin vonksin!” se hihitteli.
Eräänä päivänä Myllytonttu lähti Tareqin kanssa hiekkalautailemaan. Tonttu oli nimittäin keksinyt, että hiekkadyynit
olivat oiva paikka mäenlaskulle. He irrottivat Tareqin rullalaudasta pyörät, ja sitten mentiin! Alastulo sujui vikkelään,
mutta kiipeäminen takaisin dyynin huipulle oli mahdottoman raskasta. Tonttu ja Tareq istahtivat dyynin puoliväliin
lepäämään ja juomaan vettä, kun poika äkkiä parkaisi: ”Mikä tuo oli!” Se tuijotti Myllytontun varpaita. Ukkovarpaat
sojottivat suoraan kohti tonttua, etuvarpaat osoittivat maahan ja muut varpaat olivat sikin sokin. ”Jaaha, varpaat
käyvät taas levottomiksi. Se taitaa olla lähtö itkua vailla”, tonttu vastasi. Se otti laudan kainaloonsa ja he palasivat
Tareqin kotiin. Ja siellähän se jo olikin, matkalaukku valmiina lähtöön. ”Matkustatko sinä lentokoneella?” poika kysyi.
”En kun myssyllä”, tonttu vastasi ja avasi laukun. Yksi paketti oli taas tullut lisää ja nyt jo neljäskin tupsu oli lakannut
vilkkumasta. Uusi lippu kuitenkin loisti kirkkaana tupsun alla. ”Tattista vaan ja salamaleikkuri”, tonttu huikkasi
lähtövalmiina ja loitsui:
”Heissulivei ja heikunkeikun,
matkalle mars ja oikun eikun,
Myssyni kanssa mä liidän ja kiidän,
Hupsis, tupsis, hei!”
Tupsut pyörivät ja hiekka pöllysi. Tareq ei ollut eläissään nähnyt mitään niin merkillistä. Hänen silmiinsä lensi hiekkaa
niin että hän peitti kasvot käsillään. Kun hän hetken kuluttua otti kädet kasvoiltaan, tonttu oli kadonnut. Jäljellä oli
vain pieni kasa hiekkaa keskellä lattiaa.

Toukokuu – Myllytonttu menee konserttiin ja voittaa kaksi mestaria
Vaaleanpunaista oikealla, vasemmalla, ylhäällä ja alhaalla. Minne tahansa tonttu katsoikin, se ei muuta nähnyt. Se
ajatteli, että sen silmissä oli hetkellinen värihäiriö, hieraisi niitä kerran jos toisenkin ja katsoi uudelleen. Mutta
vaaleanpunainen pysyi vaaleanpunaisena. Tonttu oli ihmeissään, mutta sitten se tajusi. ”Nythän on toukokuu”, se
laskeskeli, ”ja toukokuussa on vappu, ja vappuna syödään hattaraa. JIHUU! Minä olen jättimäisen hattaran sisällä.
Mikä onnenpäivä!” se hihkui. Se ajatteli, että saisi herkutella koko päivän ja vaikka kaksikin, sillä tällaista määrää
hattaraa ei edes herkkusuu tonttu saanut yhdessä päivässä syötyä. Se nousi ylös ja aloitti iloisen tanssin, mutta siinä
samassa se horjahti, heitti kuperkeikkaa ja putosi tyhjyyteen. SPLÄSH! Se kuuli pelästyneitä kiljahduksia ja tunsi
pöksyjensä kastuvan. Tonttu katsoi hölmistyneenä ympärilleen. Se oli tipahtanut keskelle eväsretkellä olevaa perhettä
ja istui nyt retkeläisten töllisteltävänä kirkkaansinisellä muovimatolla takapuoli tukevasti keittokulhossa. Se pomppasi
ylös, ja kulho tipahti matolle läiskyttäen loputkin keitosta yltympäriinsä.
”Minä olen Myllytonttu myllystä Myllymäeltä, ja minä olen KAMALAN pahoillani, että pilasin teidän keittonne mutta
se ei oikeasti ole minun vikani, kun myssy heittää minut aina jonnekin ja nyt tipahdin keittoon hattarasta, ja housutkin
on ihan märät, eikä sitä hattaraakaan ole enää missään ja… anteeksi”, tonttu soperteli. Se ajatteli, että nyt saisi
sapiskaa, vaikka oikeasti kyllä myssy oli syypää tähän kaikkeen. Se halusi kotiin, omaan tuttuun myllyynsä, jossa eivät
loikat hyökkää eivätkä lohikäärmeet syö, kummitukset pelottele tai kivet kävele. Se yllättyi, kun vihaisten katseiden
sijaan näki ympärillään pelkkiä hymyileviä, ystävällisiä kasvoja. ”Konnichiwa! Tervetuloa Japaniin”, mustahiuksinen

12

tyttö sanoi ja kumarsi. ”Koni…mikä?” vastasi tonttu ja kumarsi myös. ”Konnichiwa”, tyttö toisti ja jatkoi: ”Minä olen
Keiko, ja tässä on pikkuveljeni Atsushi. Älä ole keitosta huolissasi, meillä kyllä riittää syötävää. Haluaisitko jäädä
kanssamme viettämään hanamia?” Myllytontulla ei ollut aavistustakaan, mistä hanasta tyttö puhui, mutta ajatteli,
että olisi kohteliasta jäädä, kun kerran kutsutaan. Näkisi sitten samalla, millaista hanaa täällä oikein juhlitaan.
”Merkillisiä juhlan aiheita ne kyllä maailmalla keksivät!” se ihmetteli. Muu väki oli sillä välin pyyhkinyt maton
puhtaaksi, ja kaikki istuivat jälleen retkieväiden ympärille. Kaikki paitsi Myllytonttu, jonka pylly oli keitosta likomärkä ja
joka ei halunnut uudelleen töhriä mattoa likaisilla housuillaan. Se sai Keikon äidiltä pyyhkeen, meni puun taakse
riisumaan märät pöksynsä ja kietoi pyyhkeen tiukasti ympärilleen. Housut se ripusti puun oksalle kuivumaan. Keiko ja
Atsushi tirskuivat, kun Myllytonttu tuli puun takaa kukalliseen pyyhkeeseen kietoutuneena. ”Melkein kuin kimono”, he
hihittivät.
Ennen kuin he alkoivat ruokailla, Myllytonttu halusi tietää, milloin se hana tulee ja millainen se on, kun sitä näin isolla
joukolla juhlitaan. Tonttu oli nimittäin huomannut, että puisto oli täynnä ihmisiä, ja joka seurueella oli ruokapöytä
katettuna värikkäälle matolle. Hanasta ei kuitenkaan ollut kysymys vaan kirsikankukkajuhlasta. Hanami on japania ja
tarkoittaa kukkien katselua. Vasta nyt tonttu huomasi, että maailma oli yhä vaaleanpunainen, nyt sen vain täytyi
katsoa vähän ylemmäs. Puisto oli täynnä kirsikkapuita, jotka olivat täydessä kukassa, ja jokainen niistä oli kauniin
vaaleanpunainen. ”Oi miten kaunista!” tonttu huudahti. ”Ei se ollutkaan hattaraa vaan kirsikankukkia.” Sitä ei
kuitenkaan yhtään harmittanut, sillä mitään niin kaunista se ei ollut ennen nähnyt, paitsi tietysti Lumitytön, mutta se
oli vähän eri asia. Keiko kertoi, että tontulla oli ollut onnea, kun se oli tupsahtanut juuri heidän puistoonsa, sillä
muualla Japanissa kirsikankukkajuhlat olivat jo ohi. ”Etelässä puut kukkivat paljoa aikaisemmin, koska siellä on niin
paljon lämpimämpää”, tyttö selitti. Ruoka näytti herkulliselta. Jokainen sai eväslaatikon, benton, johon oli kerätty
kaikenlaista herkkua. Ongelma oli se, että tonttu sai taas käteensä puikot, joilla olisi pitänyt saada ruoka suuhun,
haarukasta tai lusikasta ei ollut jälkeäkään. Kiinassa se oli kärsivällisesti yrittänyt, mutta ruoka putosi aina lattialle, ja
se tökki itseään alituiseen puikolla silmään tai nenään. ”No, kertaus on opintojen äiti”, se huokasi ja tarttui puikkoihin.
Ensimmäinen riisipallero putosi pyyhkeelle ja puikot tökkäsivät tonttua vasempaan silmään. Toinen pallero tarttui
tontun partaan ja puikot putkahtivat tontun nenään. Kolmannen palleron se sen sijaan onnistui ujuttamaan suuhunsa,
ja sen jälkeen syöminen sujui kuin tanssi. Tonttu innostui niin, että se juoksi matolta toiselle esittelemässä taitojaan.
Se napsi herkkuja sieltä täältä, kunnes oli niin täynnä, ettei jaksanut enää puikollistakaan. Se palasi voipuneena Keikon
luo ja kellahti selälleen matolle. Se katsoi kirsikankukkia ja muisti laulun, jonka se oli Myllymäellä joskus kuullut:
”Sakura, sakura, kaikkialla kirsikkaa…” Se sulki silmänsä ja nukahti.
Aamulla se heräsi siihen, että Keiko nyki sitä parrasta ja sanoi: ”Herää jo, Atsushi odottaa!” ”Terveydeksi!” Tonttu
vastasi, sillä se luuli, että Keiko aivasti. Sitten se varmisti, että pöksyt olivat jalassa, ja pomppasi ylös. ”Mitä tänään
tehdään?” se halusi tietää. ”Tänään mennään katsomaan sumoa”, tyttö vastasi. ”Onko se Sumo teidän mummi?”
tonttu kysyi kiirehtiessään Keikon ja Atsushin perässä ulos. Lapset nauroivat, että heiveröiset mummit eivät juuri taida
sumoa harrastaa, ei ainakaan heidän mumminsa. ”Odota niin näet”, Keiko sanoi salaperäisesti. Koko matkan tonttu
ajatteli kuumeisesti, mistä voisi olla kyse, ja sitten se keksi: he ovat taatusti menossa konserttiin. Se näki sielunsa
silmin mainoskyltin, jossa luki loistavin kirjaimin: TULE JA NÄE – SUMO – LAULAVA LEHMÄ. ”Vihdoinkin!”, se hihkaisi,
ja lapset katsoivat sitä ihmeissään. Tonttu pomppi innosta puhkuen rappuset ylös suurelle areenalle ja otti hyvän
istuma-asennon. Pian se alkaisi, lavalle astelisi komea lehmä, joka kajauttaisi ilmoille sulosäveliä. Myllytontun nenää
alkoi jännityksestä vallan kutittaa. Ja sitten, areenalle asteli kaksi jättikokoista miestä. He olivat pukeutuneet leveästä
vyöstä kiedottuihin kalsareihin, ja yleisö osoitti heille villisti suosiotaan. Miehet viskoivat kehään jotain valkoista ja
aloittivat erikoisen tanssin. He taputtivat käsiään yhteen ja nostelivat jalkojaan sivulle vuoron perään, kykkivät lattialla
ja tömistelivät niin, että koko talo tärisi. ”Onkohan tämä joku tanssiesitys ennen sitä konserttia?” tonttu ihmetteli ja
pelästyi sitten, sillä ilmeisesti miehille tuli riitaa, koska he alkoivat kovasti töniä ja tuuppia toisiaan. Samanmoista
hevosenleikkiä tonttu oli tottunut näkemään koulun pihalla ja se tiesi myös, että melkein aina nämä poikien painit
päättyivät jommankumman kyyneliin. ”Tästä täytyy tehdä nyt loppu”, tonttu tuhisi, ”pilaavat vielä hyvän konsertin!”
Ja ennen kuin kukaan ehti estellä, tonttu pinkaisi paikaltaan ja syöksyi riitapukarien väliin. Se nosti kätensä pystyyn ja
huusi: ”Pelit seis niin kuin olisi jo!” Tontun hämmästykseksi miehet eivät olleet huomaavinaankaan, vaan jatkoivat
toinen toistensa puskemista, ja yleisö kannusti innoissaan. ”Johan pomppas!” tonttu suuttui. Se hyppäsi toisen
häirikön selkään, tarttui vyökalsareihin ja kiskaisi kaikin voimin. Nahistelija kääntyi nopeasti ympäri, menetti
tasapainonsa ja tömähti lattialle. Yleisö kohahti. Sitten tonttu hyppäsi toisen lotjakkeen niskaan, otti tukevan otteen
miehen nenästä ja väänsi. Mies parkaisi ja hoiperteli nenästään kiinni pitäen pois lavalta. Tonttu suoristi nuttuaan ja
marssi tomerasti omalle paikalleen. Yleisö oli hetken aivan hiljaa, ja sitten se puhkesi hurjiin suosionosoituksiin. Tonttu
katseli uteliaana lavalle. ”Joko se konsertti pian alkaa?” se kysyi. Keiko ja Atsushi katsoivat sitä suu auki. ”Mikä
konsertti?” Keiko sai lopulta kysyttyä. ”No se, mitä tänne tultiin katsomaan. Sumo, Laulava Lehmä.”, tonttu sanoi
kärsimättömästi. Lapset katsoivat toisiaan ihmetellen, mutta ajattelivat, että oli paras olla kysymättä mitään. ”Ei ole
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mitään konserttia. Vain tämä sumopainiottelu”, Keiko sanoi. ”Sinä voitit, Myllytonttu”, hän sitten jatkoi, ”sinä voitit
kaksi mestaria.” Myllytonttu tuhahti: ”Vai mestareita. Kyllä noita pojankoltiaisia ja niiden painia on nähty ennenkin.”
Se oli pettynyt, sillä taas kerran näytti siltä, että Laulava Lehmä jäi näkemättä. Se pomppasi ylös tuolistaan, viittoi
lapsia peräänsä ja huusi: ”Viimeinen ulkona on villahousu!” Yleisö katsoi hämmästyneenä ulos kiitävää tonttua, ja
erotuomari raapi päätään ja mietti, pitäisikö ottelu aloittaa uudelleen. Kaikkein hämmästyneimpiä olivat kuitenkin
painijat, jotka istuivat painikehän reunalla päätään pyöritellen, eivätkä vieläkään oikein tajunneet, mitä oli tapahtunut.
Päivät kuluivat ja kirsikankukkapuut pudottivat kauniit kukkansa. Myllytonttu käveli puistossa ja ihmetteli. Näytti aivan
siltä kuin sataisi vaaleanpunaista lunta. Se seisoi liikkumatta paikallaan niin kauan, että oli kokonaan kukkien peitossa.
Sitten se hyppäsi kukkakinoksesta esiin ja huusi ”Yllätys!” Keiko ja Atsushi teeskentelivät tontun mieliksi aina
pelästyvänsä, ja sillä oli hauskaa. Eräänä päivänä tonttu keräsi pudonneita kukkia isoon kasaan, otti vauhtia ja hyppäsi
pyrstölleen keskelle vaaleanpunaista kekoa. ”AUTSH!” se parkaisi. Kukkien seassa oli jotain kovaa ja kulmikasta.
Matkalaukku! Tonttu oli jo osannut sitä odottaakin, sillä muutamana yönä varpaat olivat herättäneet sen tämän tästä.
Se avasi laukun, jossa tuttu myssy odotteli sitä jo kärsimättömänä. Tuliaispaketteja oli jo viisi. Saman verran tupsuja oli
sammunut ja lippuja syttynyt. Koska valot vilkkuivat vielä seitsemässä tupsussa, tonttu tiesi, että matka jatkuisi ja
Myllymäki saisi vielä tovin odottaa. Se katsoi tarkkaan, että kuudes tupsu osoitti suoraan eteenpäin, tarttui toisella
kädellä nenäänsä, toisella laukkuunsa ja huikkasi: ”Sayonara!”
”Heissulivei ja heikunkeikun,
matkalle mars ja oikun eikun,
Myssyni kanssa mä liidän ja kiidän,
Hupsis, tupsis, hei!”
Keiko ja Atsushi luulivat, että tonttu oli taas keksinyt uuden leikin. Kirsikankukat nousivat korkeaksi pyörteeksi
taivaalle ja leijailivat sitten hitaasti maahan. Lapset katsoivat ihmeissään ympärilleen. Missään ei ollut kumpua, josta
tonttu olisi hypännyt esiin. Se oli kadonnut.

Kesäkuu – Myllytonttu taltuttaa ritarin ja maistaa pakettimatoja
Töttörötöttöttöttööööö! PAM! PUM! BRUMBUMBUMBUM! Torvet törisivät, rummut pärisivät ja tanner tömisi.
Myllytonttu katsoi polvet tutisten hurjaa vauhtia lähestyvää ratsua, jonka selässä istui mies pitkä peitsi ojossa. ”Se
lävistää meitin!” tonttu parkaisi ja heittäytyi maahan. Se kierähti ketterästi sivuun ja ehti täpärästi pelastautua ohitse
kiitävän hevosen alta. ”Huhhuh, kylläpä taas liippasi läheltä”, se puhisi ja ajatteli, että taikamyssyn navigaattori kaipasi
toden totta päivittämistä. Tonttu alkoi saada tarpeekseen kaiken maailman loikista, lohikäärmeistä ja muista
yllätyksistä. Tällä kertaa näytti kaiken kukkuraksi siltä, että myssy oli kuljettanut tontun satoja vuosia ajassa
taaksepäin. Kadunvarsi oli nimittäin tungokseen asti täynnä linnanneitoja, ritareita, talonpoikia ja muuta muinaista
väkeä.
Tontun siinä tuumiessa sen ohi viiletti toinen hevonen. Tonttu katsoi uteliaana sen perään. Mihin ihmeessä noilla
peitsimiehillä oli niin kova kiire? Se näki, että kadun toisessa päässä seisoi haarniskaan pukeutunut ukko, joka piti
vasemmassa kädessään kilpeä. ”Ei kai tuolla ratsastajalla vain ole pahat mielessä?” tonttu hätääntyi. Kauhuissaan se
katsoi, miten peitsi iski ukkopolon kilpeen niin, että ukko pyörähti muutaman kerran ympäri. ”No johan on
markkinat!” tonttu puuskahti tuohtuneena. ”Hyökätä nyt miespolon kimppuun tuolla lailla. Ettäs kehtaavat! Eikä
kukaan edes auta, hurraavat ja huutavat vain, mokomat ryöjäkkeet!” Sitten se näki, miten jo kolmas hevonen tuli
täyttä laukkaa mutkan takaa esiin. ”Ja tämähän ei vetele, jokin tolkku sentään olla pitää!” se ajatteli. Se juoksi takaisin
kadulle ja hevosen kiitäessä ohi nappasi sen hännästä kiinni. ”Koeta kestää haarniskaukko, apu on
tulossaaaaaaAAAAAAA!” se huusi liitäessään ilmassa hännän jatkeena. Se veti itsensä häntäjouhia pitkin vikkelästi
hevosen selkään, ja juuri ennen kuin peitsi iskeytyi haarniskaan, se iski hampaansa ratsastajan oikeaan käsivarteen.
Mies parkaisi, pudotti peitsensä ja tarttui käsivarressa hampaistaan roikkuvaan tonttuun. Väkijoukko villiintyi, ja kaikki
alkoivat tungeksia hevosen ympärillä. Tonttu katseli hädissään ympärilleen. Olikohan sille nyt sattunut jälleen joku
kömmähdys? Se hymyili varovasti ja sanoi: ”Hau-hau?” Ei vaikutusta. Se yritti uudelleen: ”Salamaleikkuri? Koni-koni?”
Se ajatteli juuri, että tässä vaiheessa voisi leikisti pyörtyä, kun se näki pienen linnanneidon lähestyvän. Neito ojensi
kätensä, auttoi tontun alas ja sanoi: ”Ciao!” Tonttu kumarsi syvään ja kiitti: ”Sausau, huhhuh ja kiitos. Minä olen
Myllytonttu myllystä Myllymäeltä, tulin auttamaan tuota haarniskaukkoa, kun myssy toi minut tänne, kun minä olin
Japanissa hattarassa, vaikka se oli kyllä oikeasti puu, ja nyt ei olekaan nyt kun näyttää olevan ennen, ja kuka sinä olet
ja missä minä olen ja milloin?” Ihmiset pyörittelivät päätään ihmeissään, mutta neito vastasi reippaasti: ”Minä olen
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Giulia, sinä olet Arezzon kaupungissa Italiassa ja nyt on nyt. Onpa hienoa, että tulit tänne piazzalle juuri tänään, kun
meillä on nämä keskiaikaiset turnajaiset. Tuo haarniskaukko on pelkkä haarniska, johon ratsastajat yrittävät
peitsellään osua. Se on sellainen kilpailu. Et kai sinä luullut sitä oikeaksi ihmiseksi?” Myllytonttu tajusi, että oli taas
kerran hölmöillyt, ja sitä harmitti aivan vietävästi. ”Senkin tontun torvelo, etkö sinä ikinä opi!” se läksytti itseään. Kyllä
Naakka taas kajattaisi vahingoniloisena, jos tietäisi. Giulia ei kuitenkaan ollut moksiskaan vaan tarttui tonttua kädestä
ja vei sen mukanaan katsomoon jännittämään ritarijoukkueiden kisailua. Tonttu harmitteli, ettei itse saanut osallistua,
sillä se oli varma, että voitto olisi ollut sille lasten leikkiä. ”Kellistinhän minä Japanissakin kaksi mestaria”, se tuumi. Ilta
oli jo pitkällä, kun voittajajoukkue lopulta julistettiin, ja turnajaisjuhlat päättyivät. ”Toivottavasti sinulla on nälkä”,
Giulia sanoi ja nappasi tonttua kädestä, ”nyt on nimittäin ruoka-aika. Tule, juostaan!”
Oikea poski, muiskis, vasen poski, moiskis. ”Jaaha, taas pusutellaan”, tonttu totesi, eikä ollenkaan enää punastelut
tätien ja tyttöjen halauksia. Niihin se oli matkallaan jo tottunut. Ruokapöydässä kävi kova kuhina. Jokainen halusi
kertoa oman mielipiteensä turnajaisista, ja kaikki puhuivat samaan aikaan viuhtoen käsillään niin, että tonttu pelkäsi
jonkun nousevan helikopterin lailla ilmaan hetkenä minä hyvänsä. Sitten Giulian äiti kantoi ruuan pöytään, ja tonttu
tyrmistyi. Matoja! Syödäänkö täällä MATOJA? Pitkiä, laihoja, limaisia kalpeita MATOJA! Moista Myllytonttu ei ollut
missään nähnyt. Se katsoi, miten muut upottivat haarukkansa matokasaan ja pyörittivät sitä vimmatusti ympäri.
Madot kietoutuivat haarukan ympärille palloksi, ja sitten matopallot katosivat nälkäisiin suihin. Tonttu piti haarukkaa
kädessään ja tuijotti lautastaan. Kaikkea sekin oli maistanut, mutta matopallerot saivat kyllä jäädä kokeilematta. ”Mikä
hätänä, Myllytonttu?” Giulia kysyi. ”Eikö ruoka maistu?” Myllytonttu mietti kuumeisesti, miten selviäisi tilanteesta
niin, ettei vaikuttaisi epäkohteliaalta. Kaikki muut kun näyttivät pitävän matoja kerrassaan herkullisina. ”Niin, tuota
noin, jotta sitä minä vaan, että… että… kun minä olen kasvissyöjä”, se lopulta keksi. ”Mutta tonttu hyvä, tuohan on
spagettia, ihan ihka-aitoa kasvisruokaa. Kyllä sinä sitä voit syödä”, Giulia ihmetteli. ”Vai pakettia…” tonttu tuumi, ”aina
vain hullummaksi menee. Matopaketti!” Se rohkaisi mielensä ja päätti kokeilla. Vaan sepä olikin helpommin sanottu
kuin tehty. Tonttu pyöritti haarukkaansa siinä kuin muutkin, mutta tuloksetta. Yksikään mato ei suostunut tarttumaan
siihen. ”No johan nyt!” tonttu jupisi itsekseen ja yritti uudelleen. Nyt se sai narrattua haarukkaansa yhden madon, joka
kuitenkin rimpuili itsensä irti ja lennähti tontun oikealle korvalle. ”Jumprahuiti!” tonttu tulistui. Toinen mato laskeutui
sen nenälle, kolmas tarttui hiuksiin ja neljäs suuntasi ensimmäisen seuraksi. Tontun kärsivällisyys loppui. ”Minä teille
näytän, senkin pakettimadot!” se kimmastui ja alkoi huiskia haarukallaan niin että lautaseen tuli liikettä. Spagettia
lensi joka suuntaan, oikealle ja vasemmalle, kattoon ja lattialle ja oman osansa spagettihyökkäyksestä saivat myös
muut ruokailijat. Kun lautanen oli lopulta tyhjä, tonttu lopetti ja katsoi haarukkaansa. Yksinäinen spagetti heilahteli
siinä verkkaisesti. Tonttu otti sen varovasti käteensä, laittoi suuhunsa ja imaisi. ”Minä onnistuin!” se huusi
voitonriemuisena spagetinpään vielä roikkuessa häntänä sen suupielessä. ”Tämä on hyvää”, se sitten sanoi Giulian
äidille. ”Saisinko lisää?”
Giulian äiti osasi laittaa niin maukasta ruokaa, että jonkin ajan kuluttua tonttu sai hädin tuskin nuttunsa nappeja enää
kiinni, niin antaumuksella se herkutteli. Se kirjoitti muistiin herkkujen nimiä, jottei unohtaisi kertoa Naakalle, miten
Italiassa syötiin. Sen listalla oli pakettia, tillintallia, pissaa, riisin ottoa, ruusuketta ja porskuttelua. ”Ei, ei, ei!” Giulia
nauroi ja korjasi: ”Spagettia, tagliatellea, pizzaa, risottoa, bruschettaa ja prociuttoa.” ”No niinhän minä juuri sanoin”,
tonttu ihmetteli.
Eräänä aamuna, kun Myllytonttu tapansa mukaan hypähti sängystä lattialle, se tupsahti suoraan nenälleen. ”Auts!”, se
huudahti ja katsoi ihmetellen jalkojaan. Sen varpaat olivat menneet yöllä solmuun. Giulia heräsi tontun parkaisuun ja
riensi auttamaan. ”Miten ihmeessä sinä olet saanut varpaasi noin sekaisin”, hän päivitteli. Tonttu tiesi, mutta ei
ehtinyt selittää, sillä se näki ovella jo odottavan matkalaukun. ”Mihin sinä nyt..?” Giulia ihmetteli, kun tonttu kiirehti
laukun luo. ”Ei aavistustakaan”, tonttu vastasi, ”sehän tässä niin hienoa onkin! Sau-sau ja tillintallin!” Myssy iloisesti
vilkkuen se heilautti kätensä hyvästiksi, tarttui matkalaukkuun, sitten nenäänsä ja sanoi:
”Heissulivei ja heikunkeikun,
matkalle mars ja oikun eikun,
Myssyni kanssa mä liidän ja kiidän,
Hupsis, tupsis, hei!”
Giulia huudahti pelästyneenä, kun myssyn tupsut alkoivat pyöriä vallattomasti ympäri ja huoneen täytti hurja humina
ja hurina. Hän ei uskonut silmiään, kun tonttu kohosi ilmaan ja… hävisi. Hetken oli aivan hiljaista, sitten kuului: ”Kling,
klong!”. Jotain tipahti lattialle. Kaksi nappia tontun nutusta vieri hiljakseen Giuliaa kohti.
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Heinäkuu – Myllytonttu liitää ilmassa ja pelastaa mummon
Myllytonttu sätki korkealla ilmassa katsoen kaukana, kaukana alapuolellaan olevia ihmisiä. Se oli aina pelännyt
korkeita paikkoja, ja nyt se oli korkeammalla kuin koskaan aiemmin. Sen päätä huimasi ja sydäntä kylmäsi ja siitä
tuntui, että se oli ihan pilvissä asti. Tällä kertaa myssy oli hylännyt tontun korkean rautatornin huipulle, ja siellä se nyt
sätki hädissään pöksyistään tornin korkeimmassa huipussa roikkuen. ”Miten ihmeessä minä pääsen täältä alas”, se
voivotteli, ”toivottavasti kalsareiden saumat kestävät”. Sitten se kuuli jylinää, joka tuntui ensi olevan kaukana,
kaukana, mutta lähestyi nopeasti. ”AAAApuAAAAAAA! Ukkonen!” tonttu parkaisi ja sätki entistä raivokkaammin.
Ukonilmasta ei kuitenkaan ollut kyse, sillä tonttu näki kauhukseen, että sitä lähestyi valtava rivistö savuavia
lentokoneita. ”Ne syöksyy maahan!” tonttu pelästyi katsoen silmät suurina sinistä, valkoista ja punaista savuvanaa,
jonka koneet jättivät jälkeensä. Koneet lensivät aivan sen ylitse, meteli oli korvia huumaava, ja ilmavirta pyöritti
tonttua villisti ympäri. Ja sitten – ”RITS! RÄTS!” tontun housut repesivät, ja se tunsi kiitävänsä kohti maata. ”Nyt otti
ohraleipä!” Myllytonttu parkui. Se viuhtoi vimmatusti käsillään, mutta linnuksi siitä ei ollut, sen se huomasi heti.
Vauhti kiihtyi kiihtymistään ja tonttu kuuli jo ihmisten kirkuvan alapuolellaan. Ja sitten yhtäkkiä sen nuttu revähti auki.
Salamannopeasti tonttu nappasi nuttunsa liepeistä kiinni ja veti sen laskuvarjoksi päänsä päälle. Sen vauhti hidastui, ja
se laskeutui tyylikkäästi keskelle pelästynyttä väkijoukkoa.
Kaukana kaikesta tästä jännityksestä, Myllymäen liepeillä, Naakka istuskeli omenapuussa ja katseli sisään talon
ikkunasta. Televisiossa oli meneillään uutislähetys, ja Naakka oli juuri aikeissa jatkaa matkaansa, kun se äkkiä hieraisi
siivellä silmiään. Voiko se olla mahdollista? Oliko tuo Myllytonttu? Naakka lensi ikkunalaudalle, jotta se näkisi ja kuulisi
paremmin.
”Ja seuraavaksi raportti Pariisista. Ranskan kansallispäivän juhlinta oli tänään saada dramaattisen lopun, kun
naamioitunut pienikokoinen henkilö hyppäsi omatekoisella laskuvarjolla väkijoukkoon Eiffel-tornin huipulta.
Pariisilaiset olivat kerääntyneet kaupungin keskustaan seuraamaan jokavuotista sotilasparaatia, kun puutarhatontuksi
naamioitunut henkilö syöksyi ilmavoimien ylilennon aikana Eiffel-tornin huipulta alas väkijoukkoon. Välikohtauksessa
kukaan ei loukkaantunut. Syytä tekoon ei vielä tiedetä, mutta poliisi epäilee kyseessä olleen mielenilmaus ruuan
hintojen nousua vastaan. Silminnäkijöiden mukaan hyppääjä huusi alas tullessaan ohraleipää käsitteleviä iskulauseita.
Hyppääjä on poliisin huostassa.”
Naakka ei saanut kajausta nokastaan. Se seurasi silmät selällään televisiota, jossa Myllytonttua talutettiin poliisiautoon
käsiraudoissa. Tontun nuttu lepatti auki ja housut olivat riekaleina. Mitä ihmettä hänen ystävänsä oikein touhusi,
Naakka ällisteli.
Myllytonttu puolestaan oli tuohduksissaan, sen selitykset kun tuntuivat kaikuvan kuuroille korville. Ei auttanut, vaikka
se kuinka kertoi myssymatkastaan ja loikasta, lohikäärmeestä ja kaneleista. Kaikki katsoivat sitä kummissaan, aivan
kuin eivät ennen olisi tonttua nähneet. Se istui myrtyneenä sellinsä laverilla, kun ovi avattiin, ja sisään astui pieni
poika. ”Bonjour”, poika sanoi kohteliaasti. Tonttu huokaisi helpotuksesta. Vihdoinkin joku, joka varmasti ymmärtäisi.
Se nousi ylös, kumarsi ja sanoi: ”Ponsuuri, ponsuuri. Minä olen Myllytonttu myllystä Myllymäeltä, enkä halunnut sinne
torniin, mutta kun myssy jätti, se myssy on muuten uusinta muotia suoraan Pariisista, ainakin Naakka sanoi niin, ja
sitten lentokoneet olivat tulessa ja syöksyivät kohti, ja sitten housut repesivät ja minä putosin, mutta onneksi takista
tuli laskuvarjo ja sitten minä pelastuin.” Poika oli nimeltään Luc, ja hänen isänsä oli Pariisin poliisipäällikkö. Isä oli tullut
siihen tulokseen, että Myllytonttu oli pelkkä ilkikurinen pojankoltiainen, ja hän oli pyytänyt poikaansa hakemaan
tontun pois poliisiasemalta. Lucin mielestä Myllytonttu oli varsin hullunkurinen ilmestys, eikä hän halunnut pahoittaa
tontun mieltä sanomalla, ettei ymmärtänyt sanaakaan sen vuodatuksesta. Hän tarttui tonttua kädestä ja sanoi: ”Tule,
mennään. Sinun täytyy saada ehjät vaatteet yllesi. Sitten ehditään vielä takaisin ilotulitusta katsomaan ja tanssimaan.”
Tonttu ei ollut uskoa korviaan. Ilotulitus! Joko taas oli uusivuosi!
Ilotulitus oli komea, komein kaikista tontun tähän mennessä näkemistä, ja kaikki vakuuttivat sille, että
uudenvuodenjuhlista ei nyt ollut kysymys, vaan Ranskassa juhlittiin heinäkuun 14. päivää, kansallispäivää.
Ilotulitusrakettien loisteessa Eiffel-torni, jonka huipulta tonttu oli aiemmin tipahtanut, näytti satumaisen kauniilta,
eikä se maasta katsoen vaikuttanut ollenkaan niin pelottavalta kuin tonttu muisti. Ilotulituksen jälkeen alkoivat tanssit
joka puolella kaupunkia. Tonttu hauskutti ihmisiä opettamalla heille ripaskaa, jota se oli oppinut Venäjällä ja
letkajenkkaa, jota se oli nähnyt lasten tanssivan Myllymäellä. Juhlat jatkuivat aamutunneille asti, ja kun tonttu viimein
palasi Lucin kotiin ja kellahti sänkyyn, se nukahti heti. Niin väsynyt se oli päivän tapahtumista.
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”Osaatko sinä ajaa polkupyörällä?” Luc kysyi eräänä heinäkuisena päivänä. ”Totta kai osaan. Sehän on lasten leikkiä!”
Myllytonttu vastasi, vaikkei ollut koskaan polkupyörään koskenutkaan. Se oli kuitenkin nähnyt lasten pyöräilevän
Myllymäelle kouluun, eikä tuo nyt niin vaikealta näyttänyt, joten tonttu oli vakuuttunut siitä, että osaisi itsekin. ”Sitten
lähdetään Champs-Élysées -kadulle”, Luc jatkoi, ”siellä tapahtuu tänään jännää.” Tonttu mietti hetken, olisiko
mahdollista, että se tänään näkisi Laulavan Lehmän, mutta ajatteli sitten, ettei lehmä oikeastaan liittynyt
polkupyöriin… ellei se sitten ollut laulava JA pyöräilevä lehmä. Ehkei kuitenkaan kannattaisi innostua liikaa, tonttu
tuumaili. Champs-Élysées oli tungokseen asti täynnä ihmisiä, poliiseja ja televisiokameroita. Jotain todella jännittävää
oli siis luvassa. Luc ja Myllytonttu raivasivat tiensä ihmisjoukon läpi aivan kadun varteen. Katu oli tyhjä, eikä tonttu
voinut ymmärtää, miksi kaikki vain seisoivat ja odottivat, kyllähän kadun olisi voinut ylittää nyt turvallisesti. Ja sitten
alkoi tapahtua. Kadun toisessa päässä näkyi pyöräilijä, toinen, kolmas, neljäs… tonttu meni jo laskuissaan aivan
sekaisin. Pyöräilijät olivat pukeutuneet värikkäisiin asuihin, ja tonttu nyökkäili hyväksyvästi nähdessään, että kaikilla oli
kypärä päässään. Vauhti oli kyllä tontun mielestä vähän turhan kova, mutta niinhän ne Myllymäen lapsetkin aina
välillä hurjastelivat. Pyöräilijät lähestyivät hurjaa vauhtia, kun tonttu näki vanhan mummon horjahtavan kadun toisella
puolella. Se luuli mummon yrittävän kadun yli ja pelästyi. ”Voi kauhistus!” se parkaisi. ”Nyt tuo mummo liiskaantuu
pyörien alle!” Se hyppäsi kadulle, jäi keskelle katua seisomaan kädet ja jalat levällään ja huusi: ”SEIIIIIIS! Päästäkää
mummo yli!” Ensimmäinen pyöräilijä väisti tonttua ja kaatui, toinen törmäsi siihen, sitten kolmas, ja hetken kuluttua
katu oli täydessä kaaoksessa: pyöriä sikin sokin, pöllämystyneitä pyöräilijöitä, poliiseja, jotka puhalsivat pilliinsä ja
televisiokameroita. Kaiken tämän keskellä tonttu talutti vastahakoista mummoa kadun toiselle puolelle.
”Ja nyt vuorossa ylimääräinen uutisraportti Pariisista. Maailman kuuluisin vuosittain järjestettävä pyöräilykilpailu
Ranskan ympäriajo sai tänään dramaattisen lopun. Aiemmin tässä kuussa Ranskan kansallispäiväjuhlissa häiriötä
aiheuttanut naamioitunut henkilö keskeytti kilpailun sen viime metreillä hyppäämällä pyöräilijöiden eteen. Tämän
jälkeen hän kidnappasi iäkkään naishenkilön ja onnistui raahaamaan tätä useita metrejä kadun toiselle puolelle.
Kilpailun tuomaristo miettii nyt, pitäisikö koko viimeinen pyöräilyosuus uusia, vai julistetaanko voittaja edellisen etapin
tulosten mukaan. Häirikkö saatiin tuoreeltaan kiinni heti tapahtumapaikalla ja hänet kuljetettiin erityissaattueessa
Pariisin keskusvankilaan.”
Tonttu istui taas sellissään ja ihmetteli, mitä oli tapahtunut. Oliko Ranskassa rikos auttaa vanhoja mummoja? Se mietti
onnettomana, näkisikö Naakkaa ja myllyä enää koskaan, kun sen varpaat äkkiä alkoivat soittaa kissanpolkkaa. Se
katseli nopeasti ympärilleen, ja siinä se oli – pelastus! Jo vähän kuluneen näköinen matkalaukku oli ilmestynyt laverin
viereen. Se aukaisi laukun ja hihkaisi ilosta. Myssy vilkkui taas lähtövalmiina, tuliaispaketteja oli jo yksi, kaksi, kolme…
SEITSEMÄN ja sammuneita tupsuja saman verran. Uusi lippu loisti kirkkaana, ja tonttu mietti, missä oli aikaisemmin
nähnyt nuo raidat, sininen, valkoinen ja punainen, hmm… Se sulki laukun kiireesti, otti nenästään kiinni, sulki silmänsä
ja sanoi nopeasti:
”Heissulivei ja heikunkeikun,
matkalle mars ja oikun eikun,
Myssyni kanssa mä liidän ja kiidän,
Hupsis, tupsis, hei!”
Kun vartijat hetken kuluttua tulivat noutamaan tonttua kuulusteltavaksi, heitä odotti tyhjä selli. Ei auttanut, vaikka he
katsoivat patjan alle, tyynyn sisälle, laverin taakse. Tonttu oli hävinnyt.

Elokuu – Myllytonttu pelästyy hämähäkkejä ja tapaa kinkun
”Auts!” Myllytonttu parkaisi, kun se pelmahti pienen soutuveneen pohjalle. ”Uiih!” se ulvaisi, kun se pongahti pohjalta
veneen keulaan. ”Glubblubblub!” se pulputti, kun se polskahti keulasta veteen. Se tunsi nipsaisun varpaassaan,
napsaisun korvassaan, näpsäisyn nenässään ja puraisun peukalossaan. Mitä ihmettä? Joku hirvitys piti tonttua
tiukassa otteessaan, ja sille tuli kiire. Se räpisteli vedessä vimmatusti yrittäen päästä vapaaksi. ”SATTUU, KOSKEE,
NIPISTÄÄ!” se huusi juostessaan rantaan. Siellä olijat katsoivat vedestä räpiköivää tonttua ja purskahtivat nauruun.
Tonttua ei naurattanut, sillä se yritti päästä irti niistä kauheista otuksista, jotka olivat sen kimppuun hyökänneet. Sen
sormista, varpaista, korvista ja nenästä roikkui jättimäisiä tummia hämähäkkejä, oikeita rumiluksia, jollaisia tonttu ei
ollut vielä ikinä ennen nähnyt. Se pomppi ja poukkoili, ravisteli ja rimpuili, mutta pedot pitivät siitä tiukasti kiinni.
Kesken hämähäkkitanssinsa se huomasi, että sen vierelle oli ilmestynyt pieni pellavapäinen poika, joka tapitti sitä
iloisesti hymyillen. ”Hejsan!” poika sanoi. ”Annas kun autan.” Poika tarttui reippaasti hämähäkkeihin, eikä aikaakaan,
kun kaikki kammotukset mönkivät kömpelösti rantakivien seassa. ”Minä olen Lukas. Kuka sinä olet?” poika kysyi.
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Tonttu siirtyi vähän kauemmas, turvaan oudoilta otuksilta, piteli punoittavaa nenäänsä ja vastasi: ” Heissan vaan ja
heikun keikun. Minä olen Myllytonttu myllystä Myllymäeltä ja olen reissannut myssyllä ympäri maailmaa ja nähnyt
kaikenlaisia otuksia, lohikäärmeitä, kaneleita ja loikkia, ja olen minä itsekin jänis, vaikkei uskoisi, mutta tuommoisia
rumia hämähäkkejä minä en ole ennen nähnyt.” ”Vai hämähäkkejä!” poika huudahti. ”Nehän ovat rapuja, etkös sitä
tiedä. Ne ovat herkkua.” Myllytonttu nyökkäsi. ”Aivan, aivan. Kenkkuja ovat minunkin mielestäni, vieläkin nenänpäätä
kirvelee”, se myönteli. Lukas kertoi tontulle, että tämä oli Ruotsissa, jossa tähän aikaan vuodesta vietetään rapujuhlia.
Tonttu pudisteli taas päätään. Se ei Myllymäellä ollut voinut kuvitellakaan, millaisia juhlia maailmalla vietetään. Kuka
olisi arvannut, että ravuillakin on omat juhlansa! Moisilla rumiluksilla! Lukas oli tullut rannalle kokemaan rapumertoja
isänsä kanssa, ja saalis näytti aika hyvältä. Saaviin päätyi monen monta saksiniekkaa, mukana myös ne Myllytontun
pyydystämät. Tonttu oli hyvillään, kun sen ravustustaitoja kehuttiin, se kun ei tarvinnut edes erityisiä pyydyksiä, riitti
että työnsi nenänsä veteen.
Tonttu odotti malttamattomana illan rapujuhlia, jotka vietettiin Lukaksen kotona. Sillä ei ollut aavistustakaan, millaiset
kekkerit sitä odottivat, mutta ehkä siellä laulettaisiin rapulauluja ja tanssittaisiin raputansseja. Tai ehkäpä siellä
järjestetäänkin raputurnajaiset… tai rapupainia! Tonttu alkoi vallan innostua. Juhliin oli kutsuttu kaikki naapurit, ja
väkeä tuntuikin riittävän. Myllytonttu oli Lukaksen kanssa auttanut koristelussa, ja sen mielestä oli hienoa, että
melkein kaikissa koristeissa oli ravun kuvia. Erityisesti se piti paperilyhdyistä, joita he ripustivat ikkunoihin, sillä ne
toivat sen mieleen Junjunin luona vietetyn lyhtyjuhlan monta kuukautta sitten. Vieraat istuivat jo pöydän ääressä
rapukoristeinen paperihattu päässään, kun Lukaksen isä tuli sisään kantaen suurta raputarjotinta. Juhlaväki kiinnitti
kaulaansa ruokalaput ja alkoi lappaa kauniin punaisia otuksia lautaselleen. Myllytonttu katsoi kummissaan rapua,
jonka Lukas oli sen eteen nostanut. Rapu ei näyttänyt olevan oikein juhlatuulella, sillä se makasi paikallaan täysin
liikkumatta. ”Mitä tälle pitää tehdä?” tonttu ihmetteli. ”No syödä tietysti, mitä muutakaan”, Lukas vastasi katsoen
tonttua kummissaan, ”minähän sanoin, että ne ovat herkkua.” Tonttu tökkäsi rapua varovasti haarukallaan ja kysyi:
”Entä jos se nappaa taas nenästä kiinni?” Lukas näytti tontulle, miten rapuja syödään, ja vakuutti, ettei lautasella
olevasta ravusta olisi enää vaaraa. Tonttu oli kuitenkin helpottunut, kun Lukaksen äiti tarjosi sille näkkileipää,
perunoita ja lihapullia, joita niitäkin oli pöydässä runsaasti. Matkansa aikana Myllytonttu oli ollut monissa juhlissa,
mutta missään se ei ollut laulanut niin paljon kuin nyt. Tämän tästä ruokailu keskeytettiin ja väki alkoi laulaa.
Myllytonttu ei ollut lauluja ennen kuullut, mutta sekös olisi sitä estänyt. Tuolillaan seisten se lauloi muiden mukana
kovalla äänellä, itse keksimillään sanoilla ja sävelillä.
Myllytonttu innostui, kun se kuuli, että Ruotsissa oli kuningas. Jos oli kuningas, oli varmaan myös kaunis kuningatar ja
somia prinsessoja, siitä tonttu oli varma. Kun Lukas eräänä päivänä sanoi, että heillä oli tontulle yllätys, se oli varma
siitä, että he lähtisivät kahvittelemaan kuninkaan luo. Autossa se hyöri hyrrän lailla takapenkillä ja harjoitteli
kuninkaan tervehtimistä. ”Armon Kunkku, kuis huiskii?” se hoki ja kumarteli. Lukasta nauratti. Perillä tonttu oli vähän
pettynyt, sillä linna ei sen mielestä ollut mikään oikea linna. Se oli rakennettu puusta, se oli keltainen ja tontun
mielestä aivan vinksin vonksin. Kuistilla nökötti valkoinen mustatäpläinen hevonen, ja ovella seisoivat kuningas ja
kuningatar, jotka hekin olivat tontulle melkoinen pettymys. Ei ollut kruunua eikä kultareunaista viittaa, oli vain pieni
karvainen ukon käppänä, jolla oli yllään vihreä takki ja siniset housut. Hänen vierellään seisoi kuningatar, joka oli
tontun mielestä aivan heikun keikun. Oranssit letit sojottivat suoraan sivuille, mekko oli paikattu ja sukat makkaralla.
Tonttu pudisteli päätään, mutta ajatteli sitten, että kuningas se on vaatimatonkin kuningas, kumarsi maahan asti ja
sanoi: ”Armon Kinkku, hius kuiskii? Eikun Orvon Kankku, kuu puskii?” Tonttu sotkeutui sanoissaan ja punastui. Eihän
sen näin pitänyt mennä! Lopulta se heilautti kättään, sanoi ”Hilirimpsis!” ja puikkelehti piiloon. Se lymyili auton
takapenkillä eikä suostunut tulemaan ulos, vaikka Lukas kuinka yritti sitä houkutella.
Paluumatkalla tonttu heilutteli levottomana jalkojaan ja ajatteli, että koska oli nimitellyt kuningasta kinkuksi ja
kankuksi ja somat prinsessatkin olivat jääneet näkemättä, voisi saman tien vaikka jatkaa matkaansa. Se mietti, mihin
myssy mahtaisi sen seuraavaksi viedä, ja harmitteli, että Laulava Lehmä oli vieläkin näkemättä. Se havahtui, kun Lukas
nyki sitä hihasta ja kysyi: ”Miksi sinä otit tämän matkalaukun mukaasi, Myllytonttu? Oletko lähdössä jonnekin?”
Tonttu katsoi Lukasta, joka piti sylissään laukkua, ja se hihkaisi ilosta. Lukas katsoi uteliaana, kun tonttu avasi laukun.
”Kenelle nuo lahjat ovat?” poika halusi tietää. ”Tuliaisia Myllymäelle”, tonttu totesi ja otti myssyn käteensä. Tupsut ja
liput vilkkuivat iloisesti. ”Hieno hattu”, Lukas sanoi ihaillen, ”saanko koettaa sitä?” ”E-hei, liian vaarallista”, tonttu
sanoi, otti nenästään kiinni ja jatkoi honottaen ”Se on kuule tattis ja soromnoo!” Lukas kuunteli tontun loitsua
ihmeissään.
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”Heissulivei ja heikunkeikun,
matkalle mars ja oikun eikun,
Myssyni kanssa mä liidän ja kiidän,
Hupsis, tupsis, hei!”
Myssy pyöri ja hyöri. Lukaksen äiti pelästyi ja alkoi kirkua. Isä pelästyi äidin kirkumista, painoi jarrun pohjaan, ja auto
pysähtyi äkisti poikittain tielle pysäyttäen koko liikenteen. Lukas, isä ja äiti rynnistivät ulos autosta ja katsoivat tien
pientareelta takapenkillä pyörivää tonttua. Kun hyörinä näytti loppuneen, he lähestyivät autoa varovasti. Lukas
kurkisti takapenkille. Tonttu oli tiessään.

Syyskuu – Myllytonttu pääsee kouluun ja saa taikasauvan
Myllytonttu oli solmussa. Sen vasen jalka oli oikean korvan takana ja oikea ukkovarvas oli suussa – PTHUI! Oli aivan
pimeää ja niin ahdasta, että tonttuparka pystyi vaivoin heiluttelemaan sormiaan ja varpaitaan. Se ähisi ja puhisi, väänsi
ja venkoili, mutta turhaan. ”Senkin sekundamyssy!” se jupisi. ”Minä sille vielä matkat näytän, lähetän mokoman
reuhkan avaruuteen maata kiertävälle radalle.” Minneköhän ilkikurinen myssy oli tällä kertaa onnistunut tontun
kiidättämään? Ja miten se pääsisi ahtaasta piilopaikastaan takaisin päivänvaloon?
Tonttu höristeli korviaan. Jostain kuului ääniä, ensin lasten hälinää ja hulinaa, sitten aikuisen puhetta. Hetken kuluttua
alkoi taas kuulua lasten naurua ja jutustelua, ja tonttu tunsi, miten sen ahdas vankila lähti liikkeelle. Tärinää, tutinaa,
hytkettä ja hutinaa. ”Minufta tulee muuffia, ellei pian pyfähdytä”, tonttu jupisi varvas suussaan. Ja sitten… hytke
loppui ja alkoi kuulua rapinaa. Piilopaikan katto aukesi ja sisään tulvi valoa. Vihdoinkin! Myllytonttu oli juuri aikeissa
kömpiä esille, kun se näki käden työntyvän sitä kohti. Se pelästyi, otti tukevan otteen lähestyvästä etusormesta ja iski
hampaillaan kiinni. ”AUTS! Joku puri minua!” Se kuuli parkaisun samalla, kun sen piilopaikka vieri lattialle niin että
tonttua alkoi vallan pyörryttää. Yhtäkkiä oli aivan hiljaista. Myllytonttu kurkisti varovasti ulos ja näki, että turvallisen
matkan päässä sen ympärillä oli joukko pelästyneen näköisiä lapsia. ”Vaara ohi, lapsia näkyvissä”, tonttu huokasi
helpottuneena. Se hyppäsi hämmästyneen lapsijoukon eteen kädet levällään: ”TA-DAA!” teki kuperkeikan ja otti
muutaman steppiaskeleen. Sitten se kumarsi ja sanoi: ”Hölökyn kölökyn, minä olen Myllytonttu myllystä Myllymäeltä
ja olen juuri ollut tapaamassa Ruotsin kuningasta, ja siellä oli mustia nipisteleviä hämähäkkejä, vaikka oikeasti ne kyllä
olivat rapuja, ja kuningattarella oli oranssit letit ja sukat makkaralla. Missä minä olen ja keitä te olette?”
Lapsikatraaseen tuli liikettä. Kaikki tunkeilivat tontun ympärillä: ”Hieno robotti! Julian, mistä sinä olet tuon saanut?
Saanko minä katsoa?” Lapset olivat aivan haltioissaan, ja kaikki halusivat tutkia tonttua lähemmin. Yksi pojista alkoi
riisua sen nuttua, koska halusi tietää, missä sen käynnistysnappi oli. Se oli tontulle liikaa. ”Johan pomppas, näpit irti ja
sassiin! Minä olen tonttu enkä mikään popotti!” se huusi ja karkasi kaapin päälle turvaan. Sieltä se heristeli pientä
nyrkkiään hölmistyneelle lapsijoukolle. Yksi lapsista tuli lähemmäs ja sanoi: ”Hallo! Minä olen Martin. Anna anteeksi,
me luulimme, että sinä olet robotti, kun sinä olit minun Schultütessäni.” ”Sinun syltyssäsi?” tonttu kysyi
epäluuloisena. ”Mikä se sellainen on?” Se kapusi alas, ja lapset esittelivät sille innoissaan isoja pahvituuttejaan. Kävi
ilmi, että tonttu oli Saksassa, jossa oli juuri alkamassa uusi kouluvuosi. Ensimmäisenä koulupäivänä ekaluokkalaiset
toivat mukanaan vanhemmiltaan lahjaksi saamansa Schultüten, joka oli täynnä kaikenlaisia yllätyksiä, koulutarvikkeita,
leluja, makeisia ja kirjoja. Jotkut tuutit olivat lähes yhtä isoja kuin niiden omistajat. Kaikki olivat yhtä mieltä siitä, että
oikea tonttu oli monin verroin hauskempi kuin yksikään robotti. Luokan opettaja Frau Müller yritti turhaan saada
lapsia rauhoittumaan. Hän pudisteli päätään ja päätti, että oli parasta päättää ensimmäinen koulupäivä ja lähettää
lapset pihalle, missä vanhemmat olivat odottamassa.
Myllytonttu kutsuttiin mukaan Martinin koulunaloitusjuhliin, jotka jatkuivat koko perheen yhteisellä juhla-aterialla.
Myöhemmin illalla Martinin kotiin tulvi väkeä, isovanhempia, serkkuja, tätejä, setiä ja enoja, naapureita ja tuttavia.
Jokainen toi hänelle lahjaksi Schultüten, pienen tai ison, ja joka tuutissa oli pieniä lahjoja koulutiensä aloittaneelle
pikkumiehelle. Myllytonttu hauskuutti juhlaväkeä seisomalla lahjapöydällä ja toistamalla robottimaisella äänellä: ”Minä o-len tuut-ti-pot-ti.” Se ajatteli, että saksalaislasten koulunaloitus oli kyllä aikamoisen mukavaa, kun sitä juhlittiin
näin suurella joukolla, melkein kuin syntymäpäiviä. ”Täytyykin ehdottaa Myllymäellä samanmoisia kekkereitä”, se
tuumaili illalla unta odotellessaan.
Eräänä aamuna Myllytonttu heräsi siihen, että Martin kutitti sen varpaita ja sanoi: ”Herätys, Myllytonttu! Nyt
lähdetään patikkaretkelle!” Tonttu hieroi unisena silmiään. ”Tikkaretkelle?” se mutisi tyynyynsä. ”Ei, ei, vaan
PAtikkaretkelle, siis patikoimaan, kävelemään, vuorille”, Martin korjasi. ”Meillä on sinulle oma patikointisauvakin.”
Tonttu veti peiton päänsä yli ja ihmetteli, miksi asiat piti aina kertoa niin monimutkaisesti. Jos kerran mennään

19

kävelylle ja otetaan sauvat mukaan, lähdetään sauvakävelylle. Kyllähän tonttu tiesi, mitä se tarkoitti. Se oli vähän kuin
hiihtämistä, mutta ilman suksia. Mitä siihen tikkoja sotkemaan. ”Pöh!” se ajatteli myrtyneenä. ”Sauvakävelylle heti
aamutuimaan. Ja minähän en lähde tuonne viuhtomaan hikipäissäni. Menkööt ilman minua!” Mutta Martin ei antanut
periksi. Hän veti peiton lattialle ja koputteli patikointisauvalla lattiaan. Tonttu raotti silmiään. ”Menetkös siitä muualle
kopsuttelemaan”, se oli aikeissa tuiskaista pikku ystävälleen, mutta silloin se näki, mikä Martinilla oli kädessään:
taikasauva! Melkein samanlainen kuin Pakkasukolla. Ja Pakkasukon sauvahan oli ollut vallan mainio. Riitti, että sitä
kopautti maahan, ja saattoi tehdä vaikka minkämoisia taikoja. Tontullekin sauva oli taikonut karvalakin. Se hyppäsi
innoissaan sängystä. ”Onko tämä minun taikasauvani?” se touhusi ja tutki puista sauvaa tarkoin. Martin oli jo tottunut
tontun omituisiin tempauksiin, niinpä hän vastasi myöntävästi. ”Joo, on se, ja minulla on samanlainen. Isä teki ne ihan
itse.” Tonttu tanssi ympäriinsä ja rallatti: ”Hiphip heijaa taikasauva, taio mulle vaikka hauva.” Päivähän alkoi vallan
mainiosti!
Patikkaretki suuntautui vuorille, ja Myllytonttu oli vallan läkähtyä, sillä polku oli jyrkkä ja raskas kulkea. Se ei
uskaltanut käyttää sauvaansa, sillä se pelkäsi sen napsahtavan poikki, ja sekös olisi täysi katastrofi, millä se sitten
taikoisi. Ja mistäs sen tiesi, jos sauvalla saattoi tehdä vain yhden taian. Silloin piti miettiä tarkkaan, mikä se olisi. Tonttu
puuskutti Martinin perässä ja mietti. Näkymättömyysviitta… hmm, mikä ettei. Uudet verhot myllyyn… ei sentään,
eihän sillä ollut edes ikkunoita. Itsestään kävelevät kengät… jaa, ei hassumpi idea, niitähän voisi käyttää vaikka heti,
sillä tonttu alkoi olla jo melkoisen väsynyt. Niin uppoutunut se oli mietteisiinsä, ettei ollenkaan huomannut pulleita
murmeleita tai ketteriä alppikauriita, eikä edes alppinaakan kajatus onnistunut herättämään sitä aatoksistaan. Se
havahtui vasta kun kuuli kellojen kilinää ja kalsketta. ”Mitä kelloja nuo ovat?” se kysyi Martinilta. ”Ne ovat
lehmänkelloja”, poika vastasi, ”tuolla niityllä on lehmiä laitumella.” Tontun silmät kirkastuivat. ”Sanoitko sinä lehmiä?”
se innostui ja juoksi jo täyttä vauhtia ääntä kohti. Nyt se tiesi, mihin käyttäisi sauvaansa. Se juoksi keskelle
lehmälaumaa ja melkein itki ilosta. Vihdoinkin! Nyt se kuulisi lehmän laulavan, eikä vain yhden, vaan laitumelta saisi
kasaan kokonaisen lehmäkuoron. Martin juoksi tontun perään ja ihmetteli, mitä sen ystävä nyt oli saanut päähänsä.
Tonttu seisoi keskellä laiduntavia lehmiä, kopautti sauvallaan maahan ja huusi: ”Laulakaa!” Mitään ei tapahtunut,
lehmät vain jatkoivat syömistään kaikessa rauhassa. Tonttu ravisteli sauvaansa. Olikohan se kuitenkin mennyt rikki?
”Martin”, se huikkasi, ”lainaa sauvaasi, minun on rikki.” Se otti Martinin sauvan ja yritti uudelleen, mutta lopputulos
oli yhtä huono. ”Pitäisiköhän minun kopauttaa tällä sauvalla lehmää, jotta taika toimisi?” tonttu tuumiskeli. Se
kopsautti lähinnä seisovaa märehtijää sarvien väliin ja sanoi: ”Simsalabim, lehmä. Laula!” Lehmä nosti päätään ja
päästi ärtyneen mylväisyn: ”Ammuuuu!” Martin yritti varoittaa ystäväänsä, mutta tonttu oli niin tohkeissaan, että
varoitukset kaikuivat kuuroille korville. Se lähestyi lehmää uudelleen, mutta silloin koko lauma suuttui. Tonttu tajusi,
että nyt oli tosi kyseessä, ja se sai jalat alleen. Apua huutaen se pinkoi niityllä kymmenpäinen mylvivä lehmälauma
kintereillään. Sen olisi kukaties käynyt hullusti, ellei sen syliin olisi yhtäkkiä taivaasta tipahtanut matkalaukku.
”Hurraa!” tonttu huusi. ”Pelastus!” Se ei ehtinyt laskea tuliaisia eikä vilkkuvia tupsuja, hurjaa vauhtia karkuun
harppoen se sai hädin tuskin myssyn oikein päin päähänsä, ja hengästyneenä se sopersi:
”Heissulivei ja heikunkeikun,
matkalle mars ja oikun eikun,
Myssyni kanssa mä liidän ja kiidän,
Hupsis, tupsis, hei!”
Martin juoksi lähemmäs yrittäen nähdä, mitä oikein tapahtui. Tontun patikointisauva näytti nousevan hurjasti
kieppuen ilmaan, lehmät ammuivat, valot vilkkuivat ja niityllä oli täysi sekasorto. Sitten kaikki hiljeni, lehmät
rauhoittuivat jatkaen keskeytynyttä ateriointiaan, ja Martin uskaltautui lähemmäs. Patikointisauva lojui hylättynä
niityllä. ”Myllytonttu!” Martin huusi. ”Missä sinä olet? Oletko sinä kunnossa?” Mutta tonttu ei vastannut. Se oli
hävinnyt yhtä salaperäisesti kuin oli saapunutkin.

Lokakuu – Myllytontusta tulee Tarzan ja kaima hukkaa silmälasinsa
Myllytonttu makasi kädet ja jalat levällään sinisellä höyhenpatjalla eikä uskaltanut liikahtaakaan, sillä se pelkäsi
putoavansa. Patjalla oli siivet ja julmannäköinen koukkunokka, ja se lensi huimaa vauhtia korkealla puunlatvojen
yläpuolella. Lentävästä matosta tonttu oli kuullut, mutta lentävä patja oli sille aivan uutta. Se tarrasi yhä tiukemmin
kiinni siniseen liitäjäänsä, mutta mitä tiiviimmin se painautui höyheniä vasten, sitä enemmän ne kutittivat sen silmiä,
korvia ja varsinkin nenää. ”Aah-aah-ah-tsii!” Myllytonttu pärskäytti ilmoille oikein mojovan aivastuksen, sen ote
höyhenistä irtosi ja se tupsahti alas. ”Pois alta risut ja männynkävyt!” tonttu parkui syöksyessään kohti puunlatvoja, ja
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se pelästytti porullaan puissa iltapäivänokosilla olevat papukaijat, jotka närkästyneesti raakkuen ja kirkuen lehahtivat
värikkäänä parvena lentoon.
Sujahtaessaan vihreiden oksien läpi metsän syvyyksiin tonttu nappasi kaksin käsin kiinni liaanista, joka antoi tontun
ensin jatkaa syöksyään mutta veti sen sitten lempeästi takaisin yläilmoihin juuri ennen kuin sen töppöset ehtivät
tömähtää maan kamaralle. ”Ji-huu, ” tonttu hihkui posket jännityksestä punottaen, ”olen Tarzan-tonttu!” Se oli
vieläkin melko korkealla, joten se päätti heilauttaa itsensä puun oksalle päästäkseen laskeutumaan turvallisesti
maahan. Mutta mitä ihmettä, tontun siinä keinuessa ja yrittäessä saada tukevaa otetta puun oksasta se tunsi, miten
liaani kietoutui tiukasti sen nilkkojen ympärille ja alkoi puristaa sitä kuin hammastahnatuubia. ”Irrotatkos siitä senkin
lörtsyliaani!” tonttu ärähti ja alkoi rimpuilla irti. Liaani tiukensi otettaan ja tonttu alkoi jo hätääntyä. Miten ihmeessä se
nyt pääsisi tästä pinteestä? Kaiken lisäksi se näki, että liaanin toinen pää alkoi lähestyä sitä uhkaavasti. Päässä oli
ilkeästi tonttua tuijottavat silmät ja ahnaasti lipova kieli, joka tuli yhä lähemmäs. Kun se kutitti jo tontun nenänpäätä,
tonttua alkoi suututtaa. ”Tsot, tsot!” se läksytti, ”Otahan vähän etäisyyttä senkin metrimato, henkes haisee.”
Salamannopeasti se nappasi taskustaan tonttumuorilta aikoinaan saamansa pitsireunaisen nenäliinan ja sitoi sen
pussiksi uhkaavan liaaniotuksen päähän. ”Ha-haa! Kuinkas nyt suu pannaan!” tonttu riemuitsi. Otus heilautti
häntäänsä ja irrotti tontun otteestaan. Se liisi komeassa kaaressa korkealle ja molskahti sitten veteen.
Tontulla oli vielä tuoreessa muistissa rapuhyökkäys Ruotsinmaalla, ja kun se ei tiennyt, oliko tässä joessa rapuja vai
kuka ties jotakin vielä pahempaa, se räpiköi vikkelästi ohi ajelehtivalle puunrungolle ja katseli sitten uteliaana
ympärilleen. Missä se mahtoi tällä kertaa olla? Kaukana edessäpäin se näki jokilaivan, joka näytti olevan tulossa sitä
kohti. ”Taidanpa liftata kyytiin”, tonttu tuumaili ja tasapainoili aivan puunrungon etupäähän molemmat peukalot
pystyssä. Siinä peukaloita heilutellessaan sen valtasi äkkiä epämiellyttävä tunne. Aivan kuin joku tuijottaisi sitä. Se
kääntyi hitaasti ympäri, katsoi tarkemmin puunrunkoa ja huomasi, että puunrunko tapitti sitä tiukasti takaisin. Ennen
kuin tonttu ehti kanaa linnuksi sanomaan, puunrunko sinkautti sen ilmaan, avasi kitansa ammolleen ja nappasi ilmassa
kuperkeikkaa heittävän tontun suihinsa. Myllytonttu oli kuitenkin ketterä, eikä niin vain suostunut syötäväksi. Se
nappasi otuksen yläleuasta kiinni ja jännitti itsensä tikkusuoraksi. Siinäpä ne sitten olivat, puunrunko-otus kita
apposen auki ja tonttu, joka piti tiukasti käsillään kiinni sen yläleuasta ja painoi töppösensä tiiviisti sen alaleukaa
vasten niin, ettei otus saanut suutaan kiinni vaikka kuinka kovasti yritti. Tonttu katseli otuksen teräviä hampaita ja
mietti kuumeisesti, miten pelastaisi itsensä joutumasta sen puruleluksi. Otus alkoi kiemurrella ja heilutti kiivaasti
päätään puolelta toiselle, ja Myllytonttu tunsi jo voimiensa ehtyvän. Yhtäkkiä kirkas valo sokaisi tempoilevan otuksen,
ja se jähmettyi paikoilleen. Jokilaiva lipui aivan uupuneen tontun viereen, ja sieltä laskeutui köysitikkaita pitkin poika,
joka nosti sen turvaan.
Laivan kannelle päästyään Myllytonttu oikoi nuttuaan ja kurkotti laidan yli nähdäkseen vielä kerran nälkäisen
puunrungon. ”Siitäs sait!” se huusi. ”Ja sun henkes haisee kans!” Sitten se kääntyi ympäri ja esittäytyi: ”Päivää! Minä
olen Myllytonttu myllystä Myllymäeltä ja olen maailmanympärimatkalla myssyn kanssa ja olen nähnyt jo vaikka mitä,
loikkia, lohikäärmeitä, kummituksia, käveleviä kaneleita ja Ruotsin kinkun… eikun kankun… eikun kunkun, ja äsken
minä lensin sinisellä höyhenpatjalla ja sitten liaani melkein söi minut ja sitten tuolle puunrungolle tuli nälkä.” Ihmiset
tontun ympärillä katsoivat toisiaan ja nyökkäilivät ymmärtävästi. Tonttupolo tuntui olevan vieläkin järkytyksestä aivan
sekaisin. Tontun pelastanut poika astui lähemmäs ja sanoi: ”Olá! Minä olen Davi. Onneksi osuimme paikalle. Tuo
silmälasikaimaani olisi varmaan muuten saanut sinusta makoisan aterian.” Tonttu oli ymmällään. Mikä kaima? Eikä
sillä kaimalla mitään silmälaseja ollut! Mutta toisaalta, sehän selittikin kaiken. Jos kaima oli kadottanut silmälasinsa, ei
ollut ollenkaan ihme, että se erehtyi luulemaan Myllytonttua meheväksi herkkupalaksi. Davi kertoi tontulle, että tämä
oli Brasiliassa, Amazon-joella ja että sininen patja oli varmastikin ollut hyasinttiara-papukaija, ja se mitä tonttu oli
luullut liaaniksi, olikin ollut vaarallinen anakonda. Siinäpä tontulla oli ihmettelemistä kerrakseen! Tänne ne hyasintit
siis lensivät joulun jälkeen. Taas oli kerrottavaa Naakalle.
Davi asui pienessä viidakkokylässä Amazon-joen varrella ja tiesi viidakosta kaiken, ainakin Myllytontusta tuntui siltä.
Vaikka tonttu oli kyllä varma, että joskus Davi narrasi. Ei Naakka ainakaan uskoisi sanaakaan, kun tonttu kertoisi
tarinoita muurahaispuista, matosammakoista ja nenäkarhuista… vai olivatko ne sittenkin nenäpuita,
muurahaissammakoita ja matokarhuja vai puusammakoita, karhunneniä ja muurahaismatoja, tonttu ei ollut oikein
varma. Kaikkein pelottavimmalta kuulosti kuitenkin verivampyyrilepakko, hui! Parasta oli pysytellä visusti Davin
kintereillä eikä lähteä yksin sademetsään seikkailemaan. Kaiken lisäksi Davi oli oikea jalkapallomestari, ja ihmekös tuo,
sillä kylän lapset pallottelivat aina, kun heillä oli aikaa. Eivätkä he tarvinneet edes palloa, heille kelpasi savikokkare,
lehdistä ja oksista kokoon kyhätty pallero tai maahan pudonnut kanuunankuulapuun hedelmä. Tämäkin oli kerrottava
Naakalle, sillä se ei varmasti tiennyt, että kanuunankuulat kasvoivat puissa. Myllytonttu ei lyhyiden koipiensa kanssa
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oikein pärjännyt muille juoksussa, mutta mainio maalivahti se oli, sillä se osasi tehdä taitavia kuperkeikkoja ja syöksyjä.
Sen ohi oli lähes mahdoton päästä.
Myllytonttu olisi voinut jäädä Davin luokse pidemmäksikin aikaa, mutta sen töppösissä varpaat olivat tanssineet
sambaa jo jonkin aikaa, ja niinpä se ei yllättynytkään, kun eräänä päivänä palloa etsiessään löysikin matkalaukun. Se
iski Daville silmää, avasi laukun ja otti myssyn esille. ”Jaa-ha kuomaseni, on aika vaihtaa maisemaa. Hellurei ja hellät
tunteet!” se sanoi rempseästi, laittoi myssyn päähänsä, otti nenästään kiinni ja lateli tutun lorun:
”Heissulivei ja heikunkeikun,
matkalle mars ja oikun eikun,
Myssyni kanssa mä liidän ja kiidän,
Hupsis, tupsis, hei!”
Mutta voi kauhistus! Juuri kun myssy oli päässyt hurjimpaan vauhtiinsa, pyöriminen yhtäkkiä loppui, ja tonttu pyllähti
maahan. Se katsoi hämmästyneenä ympärilleen: ”Mitä tapahtui?” Davi viittoili viidakkoon ja sopersi hämmentyneenä:
”Se oli hämähäkkiapina. Se tuli tuolta ja otti sinun myssysi ja sitten se vain… katosi.” Myssy! Myllytonttu etsi kaikkialta,
se käänsi taskunsa nurin, tutki töppösensä tarkkaan ja möyri nelinkontin joenrantaa, mutta myssyä ei löytynyt.
”Sanoitko sinä, että hämähäkki tuli ja nappasi myssyn?” se sitten tivasi. ”Ei, ei mikään hämähäkki vaan
hämähäkkiapina.” Davi vastasi. Tonttua kiukutti. Siellä se nyt jossain päin maailmaa seikkailee, pitkähäntäinen
apinannaamainen jättihämähäkki hänen myssynsä kanssa. Ja tonttu itse istuu viidakonlaidalla ja miettii, miten päästä
kotiin! Jo nyt on! Kauaa ei tonttu kuitenkaan ehtinyt kiukutella, sillä sen syliin leijaili kirjelappunen. Tonttu avasi sen
nopeasti ja luki:
Heissulivei ja heikunkeikun. Kävikö hassusti? Haluatteko ottaa uusiksi? Taikamyssy Toursin
matkatakuu varmistaa, että matkanne jatkuu ongelmitta. Hätätapauksessa toimikaa seuraavasti:
1. Ottakaa vasemman kätenne etusormella ja peukalolla tukeva ote nenästänne.
2. Sulkekaa silmänne ja sanokaa matkaloitsu lopusta alkuun.
Taikamyssy Tours toivottaa Teille hyvää matkan jatkoa.
Davi ei tiennyt, mitä ajatella, kun Myllytonttu piti nenästään kiinni ja honotti:
”Hei, tupsis, hupsis,
kiidän ja liidän mä kanssa myssyni,
eikun oikun ja mars matkalle
heikunkeikun ja heissulivei.”
Hetken oli aivan hiljaista. Tonttu jo luuli tehneensä jotakin väärin, kun yhtäkkiä kuului korvia huumaava pamaus, ja
rannalle ilmestyi ensin iloisesti vilkkuva myssy ja heti sen perään täysin pöllämystynyt apina, jolla oli intiaanipäähine
päässään. Apina luikki häntä koipien välissä viidakkoon, mutta sitä tonttu ei enää nähnyt, sillä se seisoi jo
lähtövalmiina myssy päässään ja matkalaukku kädessään. ”Pidä vahtia, ettei toinen hämähäkki tule ja nappaa
myssyäni!” se ehti juuri sanoa Daville ennen kuin katosi.

Marraskuu – Myllytontusta tulee filmitähti
Luodit viuhuivat ja nuolet sinkoilivat. ”No voi hyvät hyssyrät! Olenko minä nyt joutunut keskelle sotatannerta!” tonttu
parkaisi ja syöksyi turvaan hevoskärryjen alle. Sieltä se kurkisti varovasti ja näki, miten lierihattuiset pyssymiehet
yrittivät päihittää jousipyssymiehet, joilla ei ollut päässään hattua eikä myssyä, vaan joku vallan merkillinen sulista
kyhätty tekele. Myllytonttu katseli piilopaikastaan ihmeissään: ”Onko niillä lintuja päässä?” Sitten se tirskahti, kun se
kuvitteli itsensä patsastelemassa Myllymäellä naakkahattu päässään. Taistelu kävi yhä kiivaampana, ja Myllytonttua
alkoi hirvittää. Vaikka sulkamiehet taistelivat urheasti ja päästivät suustaan hyytäviä sotahuutoja, hattumiehet alkoivat
selvästikin olla voitolla, ja tontun mielestä taistelusta oli reilu peli kaukana. Miten jousipyssyillä olisi mitenkään voinut
pärjätä taistelussa kivääreitä ja revolvereja vastaan!
”Kyllä tässä nyt tarvitaan rauhanneuvotteluja ennen kuin sulkamiehille käy vallan hullusti”, tonttu päätti ja mietti
kuumeisesti, miten voisi tulla esiin piilopaikastaan joutumatta itse tulilinjalle. Se otti maasta oksantyngän ja päätti
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sitoa valkoisen nenäliinansa siihen, sillä tonttu muisteli kuulleensa, että valkoista liinaa huiskuttelevan kimppuun ei
ollut soveliasta hyökätä. ”Mihin ihmeeseen minun nenäliinani on kadonnut”, se ihmetteli ja kaiveli taskujaan. Sitten se
muisti, että oli sitonut huivinsa ilkeän liaanin päähän, jotta oli päässyt pakenemaan se puristusotteesta. ”Voihan
tikkerperi sentään!” tonttu harmitteli ja yritti keksiä, mitä voisi käyttää nenäliinan sijaan. Alusnuttua ei tohtinut
julkisesti näyttää, niin risainen se oli, kalsareissa oli pupuja ja sydämiä, ja valkoiset sukat… no, ne eivät tainneet olla
enää kovinkaan valkoiset. Hätä ei kuitenkaan lue lakia, ja tarkoitus pyhittää keinot, joten lopulta tonttu kömpi esille
piilopaikastaan huiskutellen harmaata sukkaa, jossa oli hiirenmentävä reikä ukkovarpaan kohdalla. Se nousi seisomaan
ja marssi määrätietoisesti sukka tanassa keskelle kiivainta taistelua. ”Jaa-ha pojat, pelit seis ja pillit pussiin!
Rauhoittukaapas nyt, eipäs tuupita rauhankyyhkyä… eikun rauhantonttua!” se julisti kädet levällään. ”Minä olen
Myllytont…” Pidemmälle se ei rauhanpuheessaan päässyt, sillä silloin kuului tiukka komento: ”POIKKI!” Pyssyjen
pauke ja sotahuudot loppuivat siihen paikkaan, kaikki seisahtuivat ja maassa makaavat miehet nousivat ylös.
Sulkamiesten takaa marssi esiin mies, jonka kasvot olivat kiukusta violetinpunaiset, eikä tontun villisti heiluttama
rauhansukka näyttänyt tekevän häneen pienintäkään vaikutusta. ”Jo nyt on kumma”, mies jylisi, ”ensin tänne ryntää
apina ja nyt tuollainen pelle!” Myllytonttu katseli uteliaana ympärilleen: ”Kenestä tuo mies oikein puhuu? Onko täällä
joku pellekin? ” ”Pois häiritsemästä minun kuvauksiani!”, mies ärisi yhä kiukkuisena. Tonttu alkoi kiivaasti protestoida
moista komentelua, mutta silloin yksi hattumiehistä nappasi sen kainaloonsa ja kantoi raivokkaasti sätkivän tontun
hyvän matkan päähän punaisena puhkuvasta miehestä. Hattumies irrotti otteensa, ja Myllytonttu mätkähti maahan.
Sukka heilahteli vielä hetken apeasti karahkan kahta puolta. Kauempaa kuului huuto: ”HILJAISUUS, KAMERA, KÄY!” ja
siinä samassa sulat ja hatut olivat taas toistensa kimpussa.
Tonttu pudisteli päätään ja pani sukan takaisin jalkaansa. ”Hi”, kuului silloin reipas ääni sen viereltä. ”Minä olen Olivia.
Oletko kunnossa?” Tonttu katseli tyttöä, jolla ei ollut hattua eikä sulkia, ja mutisi: ”Hui hai vaan. Minä olen Myllytonttu
myllystä Myllymäeltä, ja miksen olisi kunnossa, mutta sitä vaan ihmettelen, että tuolla lailla aikuiset miehet ovat
toistensa kimpussa, eikä kukaan mene väliin. Loukkaavat vielä pahastikin, mokomat.” ”Olen pahoillani”, tyttö jatkoi,
”Isäni on vähän hermostunut, koska tänään on viimeinen kuvauspäivä ennen Kiitospäivää, ja hän olisi halunnut saada
taistelukohtauksen valmiiksi ennen kuin kaikki matkustavat viikonlopuksi kotiinsa.” Myllytonttu rapsutteli hetken
mietteliäänä partaansa, ja sitten se tajusi! Eihän tuolla tainnutkaan olla tosi kyseessä, vaan tekeillä oli elokuva. ”No
johan nyt”, se hykerteli, ”pääsinköhän minäkin elokuvaan sukkani kanssa?” Olivia kertoi, että kuvauspäivä oli sujunut
hyvin siihen asti, kun jostain oli yhtäkkiä pöllähtänyt paikalle apina, joka oli sotkenut kuvaukset niin, että oli pitänyt
aloittaa kaikki alusta. He olivat juosseet hullun lailla kuokkavieraan perässä yrittäen saada sitä kiinni, mutta turhaan.
Apina oli yhtäkkiä kadonnut, ja juuri kun kuvaukset oli saatu uudelleen hyvään vauhtiin, oli tonttu ryöminyt
vankkureiden alta reikäistä sukkaansa heiluttaen. Olivia toivoi, että isä saisi lopultakin jatkaa töitään ilman
keskeytyksiä. Tyttö haki tontulle cowboy-hatun, joka oli sille aivan liian suuri, mutta tontun mielestä se näytti
komealta hattu päässään, ja niinpä se istui loppupäivän tyytyväisenä Olivian vieressä ja seurasi, miten hatut ja sulat
ottivat toisistaan mittaa.
Kuvausten päätyttyä tonttu lähti Olivian mukaan, sillä tyttö sanoi, ettei kenenkään pitäisi olla Kiitospäivänä yksin. Hän
oli lisäksi varma, ettei hänen isällään olisi mitään sitä vastaan, että Myllytonttu viettäisi juhlapäivän heidän kanssaan.
Kuvaukset olivat lopulta sujuneet hienosti, ja Olivian isä oli mitä mainioimmalla tuulella. Hän ei ollut ollenkaan
pahoillaan siitä, että Olivia oli pyytänyt tontun vieraakseen. Myllytonttu oli oppinut matkallaan, että maailmalla
vietetään monenmoisia juhlia. Juhlan arvoisia olivat lyhdyt, kirsikankukat, tuulen haistelu, ravut ja koulunaloitus.
Yhdysvalloissa, jonne tonttu oli nyt päätynyt Brasilian viidakosta, oli oma päivänsä kiitokselle. Kiitospäivänä Olivian
perhe mummot ja vaarit mukaan lukien kokoontui yhteiselle aterialle, ja taas kerran pöytä vallan notkui herkuista. Oli
kalkkunaa ja karpalososetta, pottumuusia, kurpitsapiirasta ja maissia. Tonttu muisti kiittää kaikkia, sillä olihan nyt
kiitospäivä.
”Pidätkö sinä jalkapallosta?” Olivia kysyi eräänä päivänä. ”Että pidänkö!” tonttu innostui. ”Vielä kysyt! Tiedä, että
MINÄ olen Brasilian taitavin maalivahti. Minä saan pallon kiinni ennen kuin kukaan ehtii sitä edes potkaista!” Se
nappasi cowboy-hatun päähänsä ja lähti Olivian ja tämän isän mukaan jalkapallostadionille. Katsomossa Oliviaa alkoi
naurattaa, kun hän katsoi vieressään istuvaa tonttua. Muhkean hatun alta pilkotti tontun pottunenä, ja ainoastaan isot
korvat estivät hattua valahtamasta hartioille asti. Kentälle alkoi saapua väkeä, mutta oikeita jalkapallon pelaajia he
eivät kyllä olleet, siitä tonttu oli varma, sillä heillä oli päässään kypärät ja olkapäissä niin muhkeat toppaukset, ettei
yksikään heistä olisi mahtunut myllyn ovesta sisään. Kovasti yleisö oli innoissaan, kun miehet alkoivat juosta
edestakaisin ja heitellä toisilleen merkillistä litteää palloa, joka näytti tontun mielestä ennemminkin jättimäiseltä
kananmunalta. Yhtäkkiä miehet hyppäsivät kaikki yhteen kasaan, ja munapallo vieri kentän laitaan. Tonttu ponkaisi
ylös, pinkaisi kentälle ja nappasi pallon kainaloonsa. Sitten se koputti yhtä miehistä kypärään, näytti palloa ja huusi:”
Halloota! Etsittekö te tätä!” Kaikki miehet kääntyivät tonttua kohti ja hyökkäsivät sen kimppuun. Tonttu kirmaisi
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karkuun pallo kainalossaan, toisella kädellään hatusta kiinni pitäen. Se juoksi kentän toiseen laitaan minkä jaloistaan
pääsi, puuskutti ohi maalitolppien ja yleisön hurratessa heitti munapallon ilmaan. Se ei kääntynyt katsomaan, mitä
kentällä tapahtui, vaan porhalsi suoraan päätyportista ulos. Vasta sitten se uskalsi pysähtyä. Kun Olivia ehätti isänsä
kanssa paikalle, tonttu istui hajareisin jalkakäytävällä ja haukkoi henkeään. ”Onneksi olkoon, Myllytonttu!” Olivia
nauroi. ”Sinä teit maalin. Onneksi isällä oli kamera mukanaan, hän sai kuvattua koko jutun.” Sitten hän näytti
matkalaukkua ja kysyi: ”Tämä oli katsomossa sinun paikallasi, onko se sinun?” Tonttu otti laukun ja kiitti. Laukussa oli
tuttu myssy, mutta haikeana tonttu totesi, että ainoastaan yksi tupsu vilkkui enää iloisesti. Ilmeisesti sen
maailmanympärimatka oli lopuillaan ja oli aika palata kotiin. Se pani arvokkaasti myssyn päähänsä, olihan tämä
viimeinen kerta, ja muisti vielä kerran kiittää sekä Oliviaa että tämän isää. Ennen kuin se nappasi nenästään kiinni, se
heilautti kättään ja sanoi iloisesti hymyillen ”Hellurei ja hilirimpsis!” Sitten se tarttui matkalaukkuunsa ja lorusi
hartaasti:
”Heissulivei ja heikunkeikun,
matkalle mars ja oikun eikun,
Myssyni kanssa mä liidän ja kiidän,
Hupsis, tupsis, hei!”
Myssy alkoi taas pyöriä vimmatusti. Cowboy-hattu lensi korkealle ilmaan, ja tonttu yritti toisella kädellään turhaan
saada siitä otetta. Olivian isä kaivoi kiireesti kameransa esille, mutta kun se lopulta oli kuvausvalmiina, tonttu oli jo
kadonnut. Kuvanauhalle tallentui vain maahan laskeutuva cowboy-hattu.

Joulukuu – Myllytonttu lentää pulkalla ja saa joululahjan
Kylmä viima iski vasten tontun kasvoja, ja lumiset maisemat viuhuivat hurjaa vauhtia ohi. Tonttu istui pulkassa, piti
reunoista kiinni, jottei olisi sinkoutunut hankeen, ja viiletti alas loputtomalta näyttävää mäkeä. ”Ei kai Myllymäki
sentään näin korkea ollut?” se ihmetteli, ja samassa pulkka otti hyppyristä vauhtia ja kiisi komeaan lentoon. Ei
totisesti, Myllymäellä tonttu ei nyt ollut, eikä enää pulkassakaan, sillä ilmalennon aikana tontun ote irtosi, ja se jatkoi
yksin lentoaan läpi lumisen maiseman. Se putosi päistikkaa hankeen, teki kuperkeikan ja jatkoi matkaansa pallon lailla
pyörien. Kun se lopulta pysähtyi, sen päässä pyöri ja silmissä vilisi ja se näytti aivan hullunkuriselta lumiukolta.
Myllytonttu kuoriutui lumiukkopuvustaan ja pudisteli juuri lunta nutustaan, kun se näki pojan ja tytön lähestyvän sitä
varovasti. Tonttu näki pojan suun liikkuvan, mutta ääntäkään ei kuulunut. ”Anteeksi mitä?” tonttu kysyi. Pojan suu
liikkui taas, mutta vieläkään ei kuulunut mitään. ”Otapa vielä uudestaan, ja tällä kertaa mieluummin äänen kanssa”,
tonttu sanoi. Äänetön puhe jatkui, nyt liikkui jo tytönkin suu, ja tonttu alkoi tulla kärsimättömäksi. ”Jumprahuiti, kyllä
minäkin tätä leikkiä osaan.” se kimmastui ja rupesi mutrustelemaan huuliaan ja vääntelemään naamaansa
päästämättä ääntäkään. Sitten se katsoi ällistyneen näköisiä lapsia ja sanoi voitonriemuisena: ”Mitäs tuohon sanotte?
Yrittäkää pistää paremmaksi!” Poika tuli lähemmäs, otti tonttua korvista kiinni ja ravisteli niin että lumi pöllysi. Tonttu
kimmastui. ”Näpit irti senkin napanöyhtäinen nappula!” se ärjäisi. Yhtäkkiä sen korvista kuului PLOP, ja tonttu kuuli
pojan sanovan: ”Jokos nyt kuuluu?” Tonttu nyökkäsi. Taikuriko tuo poika oli? Vai korvienkorjaaja? ”Sinun korvasi olivat
täynnä lunta”, poika jatkoi, ” ei ihme, ettet kuullut mitään.” Tyttö astui lähemmäs ja sanoi:” Buorre beaivi! Minä olen
Meret ja tämä on Niiles. Kuka sinä olet?” Tonttu ryhdistäytyi. ”Minä olen Myllytonttu myllystä Myllymäeltä ja olen
juuri ollut Ameriiikassa kiittämässä. Sitä ennen silmälasinsa hukannut kaima melkein söi minut, ja sitä ennen minä olin
tuutissa ja missäs minä sitä ennen olinkaan…”, tonttu jäi miettimään ja raapi korvallistaan. Tyttö ja poika vilkaisivat
toisiinsa ja tuijottivat sitten tonttua silmät säteillen. ”Oletko sinä ihan oikea tonttu?” he kysyivät. Mikä kysymys tuo
nyt oli, tonttu ihmetteli. Tontuksi se oli syntynyt ja tonttuna Myllymäellä elellyt, kai lapset nyt näkivät, ettei se mikään
sammakkoprinssikään ollut! ”Tulitko sinä katsomaan, olemmeko me kilttejä?” Meret kysyi varovasti. Tonttu ei
ymmärtänyt, miksi sen pitäisi sellaista katsoa. Mitä se sille kuului, mitä lapset touhusivat. Tonttu pudisteli päätään.
Outoja tyyppejä!
Lapset pyysivät tontun mukaansa, ja mielelläänhän se heitä seurasi, sillä sen oli jo nälkä, eikä sillä ollut aavistustakaan,
missä se oli. Matkalla tonttu sai tietää olevansa Lapissa, ja sille selvisi myös, että lapset olivat luulleet sitä
joulutontuksi, joulu kun oli jo muutaman päivän kuluttua. Tonttu tajusi, että oli ollut matkalla jo kokonaisen vuoden.
”Mitähän myllyyn kuuluu”, se ajatteli, ja sen mieleen hiipi koti-ikävä. Kuinka mukavaa olisikaan käpertyä taas omaan
vuoteeseen ja kinastella silloin tällöin Naakan kanssa jonninjoutavista asioista. Se huokasi syvään. Meret ja Niiles
huomasivat tontun alakulon ja yrittivät piristää sitä. Se sai vatsansa täyteen herkullista poronkäristystä, ja ruuan
jälkeen lapset esittelivät sille pihalla komeana seisovaa telttaa, jota he kutsuivat kodaksi, ja piha-aitauksessa olevia
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poroja. Niiles selitti, että suurin osa perheen poroista oli pienempinä tokkina talvilaitumella vähän kauempana. Siellä
ne söivät jäkälää, jota ne kaivoivat sorkillaan hangen alta, mutta koska jäkälää ei ollut riittävästi, perheen isä vei
laitumelle usein lisäruokaa. Tonttu höristeli korviaan. Sanoiko Niiles, että porot syövät jäkätystä?
Kodasta tuli pian tontun lempipaikka. He istuivat siellä iltaisin nuotion äärellä ja kertoivat tarinoita. Lasten isoäiti,
áhkku, kertoi jännittäviä tarinoita lapinnoidista, taikarummuista ja seidoista. Tonttukin kertoi seikkailuistaan
maailmalla, jättihattarasta, ritareista, lohikäärmeestä, kävelevistä kaneleista ja silmälasejaan etsivästä kaimasta.
Tonttu kertoi myös Sumo-nimisestä laulavasta lehmästä, jota se ei ollut matkansa aikana onnistunut näkemään, vaikka
oli monta kertaa yrittänyt. Välillä he makasivat ulkona porontaljoihin kääriytyneinä ja ihastelivat taivaalla värikkäinä
leimuavia revontulia. Kaikkialla oli aivan hiljaista.
Koitti jouluaatto, ja Niiles ja Meret olivat hereillä jo varhain. Tonttukin osallistui aaton puuhiin, viime hetken
siivoamiseen ja kuusen koristelemiseen, mutta sen ajatukset olivat Myllymäellä. Mitenkähän se pääsisi täältä kotiin?
Päivä oli pitkä, ja lapset odottivat pukkia malttamattomina. Kun he nousivat joulupöydästä, kuistilta alkoi kuulua
kopinaa. ”Joulupukki!” Niiles ja Meret huusivat kuin yhdestä suusta ja ryntäsivät ovelle. Ja pukkihan sieltä tulikin
mukanaan muhkea lahjasäkki. Myllytonttu katsoi haikeana, miten muiden lahjavuoret kasvoivat yhä korkeammiksi,
sille vaan ei pukin säkissä näyttänyt olevan yhtään mitään. ”Olenko minä ollut niin tuhma?” se ihmetteli. Lahjasäkki
tyhjeni, ja pukki alkoi tehdä lähtöä. Ovella se kääntyi takaisin ja sanoi: ”Olin vallan unohtaa, onhan minulla täällä vielä
yksi lahja. Kenelle se nyt taas olikaan? Katsotaanpas. Hmm… ”, pukki mumisi, ”aivan, niinhän se olikin. Myllytonttu!”
Tonttu hyppäsi ylös ja oli salamana pukin vieressä. Joulupukki ojensi sille matkalaukun. Voi tätä riemun päivää! Tonttu
otti laukun syliinsä ja antoi sille mojovan pusun. Sitten se aukaisi sen, otti jo vähän kuluneen myssyn esille ja pani sen
päähänsä. ”Myllymäki, Naakka, täältä tullaan!” se hoilasi, nappasi nenästään kiinni ja silmät liikutuksesta kyynelissä
sopersi:
”Heissulivei ja heikunkeikun,
matkalle mars ja oikun eikun,
Myssyni kanssa mä liidän ja kiidän,
Hupsis, tupsis, hei!”
Mitään ei tapahtunut. Ei huisketta eikä huminaa, ei pyörrettä eikä pörinää. Tonttu otti myssyn päästään ja käänteli sitä
puolelta toiselle. Tupsut eivät enää vilkkuneet, mutta sen sijaan myssyä koristi kehä kirkkaasti loistavia lippuja. Tonttu
ravisteli päähinettä. ”Senkin reuhka, uskallapas nyt mennä epäkuntoon!” se kivahti. Että pitikin sattua! Juuri kun
tonttu oli lähdössä takaisin kotiin! Taksiko tässä pitää tilata ja huristella sillä halki koko Suomen Myllymäelle asti!
Tonttu viskaisi myssyn takaisin matkalaukkuun. ”Malta mielesi, Myllytonttu”, Joulupukki sanoi hymyillen, ”katsohan
laukkuusi tarkemmin.” Tonttu kurkisti uudelleen matkalaukkuun ja näki, että myssyn alta pilkotti kirjekuori. Se nappasi
kuoren käteensä, avasi sen ja luki:
Matkavoucher
Olette nyt saapunut maailmanympärimatkanne päätepisteeseen. Tämä matkavoucher oikeuttaa teidät yhteen
kotimatkaan Joulupukin seurassa.
Toivottavasti viihdyitte Taikamyssy Toursin seikkailumatkalla. Heissulivei ja heikunkeikun!
Myllytonttu ojensi kirjelappusen Joulupukille ja kysyi ääni väristen: ”Vietkö sinä minut kotiin?”

Jouluaatto – Myllytonttu palaa kotiin
Myllytonttu istui porojen vetämässä pulkassa lämpimien vällyjen keskellä ja käpertyi tiiviisti Joulupukkia vasten. Se
ajatteli, että tämä oli paras joululahja, minkä se oli koskaan saanut. Porot kiisivät huimaa vauhtia yli tuntureiden ja
järvien, läpi peltojen ja kylien, eikä aikaakaan kun maisemat alkoivat näyttää tutuilta. Myllymäki! Porot pysähtyivät
myllyn ovelle, ja tonttu kömpi esiin vällyjen alta. ”Voi kiitos, Joulupukki, kiitos!”, se henkäisi ja katsoi hellästi tuttua
myllyä. Se otti matkalaukun käteensä, tarpoi lumessa myllyn ovelle ja muisti sitten, että Pakkasukko oli lähettänyt
Joulupukille terveisiä. Tonttu kääntyi ja katsoi taakseen, mutta Joulupukki poroineen oli jo poissa.
Varovasti tonttu avasi myllyn oven, joka narahti iloisesti kuin toivottaakseen sen tervetulleeksi kotiin. Se katseli
ympärilleen ja huomasi, että mylly oli siivottu, ja keskellä lattiaa seisoi komea kuusi. Koristeita siinä ei ollut, mutta siitä

25

tonttu ei ollut moksiskaan. Joku oli selvästikin odottanut sitä kotiin. Pöydällä oli punainen huivi, termospullo ja kaksi
korppua. Pullon nojalta tonttu otti lapun, jossa luki: KUN KOTONA, SIDO HUIVI MYLLYN ALASIIPEEN MERKIKSI. TULEN
HETI. JUTTUSEURA KELPAA. OLLUT TYLSÄÄ. TERVEISIN YSTÄVÄSI NAAKKA.
Voi Naakka! Tontulla oli sille niin paljon kerrottavaa, ettei se tiennyt, mistä aloittaa. Taisi olla parasta, että se nukkuisi
ensin yönsä rauhassa ja kutsuisi Naakan kyläilemään vasta seuraavana päivänä. Tonttu istahti pöydän ääreen ja oli
juuri kaatamassa mukiinsa lämmintä mehua termospullosta, kun ovelta kuului kärsimätön koputus. ”Onkohan
Joulupukilla minulle vielä joku lahja?” tonttu ihmetteli ja riensi ovelle. Se oli hädin tuskin saanut oven raolleen, kun
Naakka jo tunki sen ohi ja raakkui paheksuen: ”Vai ollaan sitä sitten kotona! Milloinkas ajattelit minulle ilmoittaa?”
”Älä nyt riehu, vastahan minä äsken tulin”, tonttu puolustautui, ”En ole vielä ehtinyt edes matkatavaroitani purkaa.”
Naakka oli närkästynyt. Se oli varma, ettei tonttu puhunut totta, sillä kyllähän se oli itse omin silmin nähnyt, kuinka
tontun matkatavarat olivat jääneet myllyn lattialle. Mitä purkamista tyhjässä laukussa muka oli! Ja Naakka oli hyvää
hyvyyttään siivonnut sotkut, jopa sen happamaksi menneen piimän, ja tuonut kuusen ja varannut pöydälle syötävää
siltä varalta, että tonttu olisi kotiin tullessaan nälkäinen. Tontun Lapista lähettämästä postikortista Naakka oli
päätellyt, että sen ystävä oli tulossa kotiin päivänä minä hyvänsä. Naakka nosti nokkaansa loukkaantuneena ja katsoi
syrjäsilmin tonttua. Tämä oli sillä välin avannut matkalaukkunsa ja nosti sieltä lahjapaketin toisensa jälkeen myllyn
lattialle. Naakka meni uteliaana lähemmäs. ”Mitäs nuo ovat?” se kysyi yrittäen vaikuttaa välinpitämättömältä. ”Ne
ovat tuliaisia”, tonttu vastasi, ”mutta en minä tiedä, mitä niissä on, kun olen saanut ne lahjaksi. Tule, avataan ne
yhdessä!”
Ystävykset istahtivat myllyn lattialle, ja tonttu otti ensimmäisenä käteensä värikkäin lipuin koristellun myssyn. Naakka
pelästyi: ”Ei kai se vaan taas ala pyöriä ja hurista?” Tonttu pudisti päätään. ”Enpä usko, minä luulen, että siitä on virta
loppu, ei se enää jaksa pyöriä.” Naakka otti myssyn varovasti nokkaansa ja lennätti sen kuusen latvaan tähdeksi. Sitten
tonttu avasi jännittyneenä ensimmäisen paketin. Siellä oli puunukke, johon oli maalattu Lumitytön kuva. Nuken sai
auki, ja sen sisällä oli toinen samanmoinen. Myllytonttu avasi nuken toisensa jälkeen, ja lopulta lattialla oli seitsemän
Lumityttöä sievässä rivissä. Punastellen tonttu kertoi Naakalle kauniista tytöstä ja Pakkasukosta, joka jakoi lahjoja
uudenvuodenaattona. Ja tietenkin myös hirveästä loikasta, jonka alle tonttu oli ollut jäädä ja Sashasta, joka oli
pelastanut sen viime hetkellä. Seuraavan paketin pieni, värikkäänä hohtava lohikäärme sai Naakan haukkomaan
henkeään. Tonttu tuhahti ja sanoi vähätellen: ”Ja pöh, tuo nyt ei ole mitään. Olisitpa nähnyt sen oikean, valtavan
suuren verenhimoisen lohikäärmeen, joka oli syödä minut, mutta onneksi pääsin pakenemaan, ja Jun-Junin kanssa
meillä olikin sitten oikein hauskaa. Ja tiesitkös muuten, että minä olen jänis!” Naakka katsoi tonttua ja tuhahti: ”No ei
ole ikinä tullut mieleenikään, että sinä jänis olisit. Sen olen kyllä jo kauan tiennyt, että olet joskus oikea pässinpää!”
Naakka kuunteli nokka auki tontun seikkailuja ja oli varma, että tarinat olivat välillä täyttä satua. Naakka ei mitenkään
voinut uskoa, että kanelilla voisi ratsastaa tai että tonttu nyt muka olisi taistellut ritareiden kanssa ja kellistänyt
painimestareita. Kun yhdestä paketista sitten kuoriutui esille Eiffel-torni, Naakka innostui. "Minä näin sinut
televisiossa, kun sinä olit tuolla”, se kajatti, ”sinun housusi olivat ihan riekaleina!” Nyt oli tontun vuoro hämmästyä, ja
Naakka kertoi sille auliisti kaiken, mitä oli uutisissa nähnyt. Vähän tonttua harmitti, että kuvat sen risaisista pöksyistä
ja nutusta olivat levinneet ympäri maailmaa, mutta eipä se sille enää mitään mahtanut. ”Eteenpäin, sanoi mummo
lumessa!” tonttu tokaisi ja avasi seuraavan paketin. ”Kappas vaan, kuva Ruotsin kinkusta ja kuningattaresta.” Naakka
oli tikahtua. ”Kinkku ja kuningatar! Siinähän ovat Peppi Pitkätossu ja Herra Tossavainen, lapsikin sen tietää. Mitä sinä
viiropää tonttu oikein höriset!” Myllytonttu oli loukkaantunut. Kai se itse tiesi paremmin, kun kerran oli ollut paikalla.
Taisi olla Naakka kateellinen!
Kun kaikki paketit oli avattu ja huikeat tarinat kerrottu, ystävykset päättivät ripustaa lahjat kuusen oksille koristeeksi.
Vaikka Naakka ei aivan kaikkea tontun kertomasta uskonutkaan, oli se kuitenkin vakuuttunut siitä, että tonttu oli
kokenut matkallaan melkoisia seikkailuja. Se oli huojentunut, että oli saanut vanhan kuomansa ehjänä takaisin.
Jouluyö oli jo pitkällä, kun Naakka lopulta lähti kotioksalleen. Tonttu istahti vielä pöydän ääreen, hörppäsi jo haaleaksi
käynyttä mehua ja katsoi ihaillen kuusta. Siellä vilkkuivat Lumityttö, lohikäärme, kummituskulkue ja pyramidi.
Kirsikankukkapuu loisti kauniin vaaleanpunaisena ja ritarin kilpi kiilsi niin, että siitä näki omat kasvonsa. Eiffel-torni
muistutti huimasta ilmalennosta ja Ruotsin kinkkupari, jota Naakka väitti joksikin Pepiksi ja Tossavaiseksi, toi mieleen
hauskat rapujuhlat. Koulutuuttia koristi pikku Martinin kuva, Brasiliasta saadulla kaimalla oli silmälasit nokallaan, ja
tontun lyhyestä elokuvaurasta jäi muistoksi cowboy-hattu. Ylimmällä oksalla keikkui poro, jonka silmät vilkkuivat
iloisesti.
Unta odotellessaan tonttu mietti, että missä hyvänsä se olikaan ollut, se oli aina otettu avosylin vastaan. Se oli
istutettu ystävien ja sukulaisten sekaan juhlapöytiin, sitä oli suukoteltu ja se oli otettu mukaan perheen arkipäivän
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puuhiin. Joka puolella maailmaa ihmiset olivat kerääntyneet yhteen läheistensä kanssa, kun oli ollut aihetta juhlaan.
”Taitavat lopulta olla aika samanlaisia, nuo ihmiset”, tonttu tuumaili väsymyksen jo painaessa sen silmiä kiinni.
Yhtäkkiä ovelta kuului hentoa koputusta. Tonttu luuli ensin nähneensä unta, mutta kun koputus kuului uudestaan, se
nousi ylös ja tapsutteli ovelle. ”Kuka siellä nyt tähän aikaan yöstä?” se ihmetteli ja raotti varovasti ovea. Hangessa oli
paketti, mutta tuojaa ei näkynyt missään. ”Voi ei! Ei kai taas! En minä enää jaksa!” tonttu parkaisi, mutta nosti paketin
kuitenkin sisään. Sen päällä oli kortti, jossa oli teksti: ”Hyvää joulua toivottaa Taikamyssy Tours. PS. Vetäkää
hännästä”. Mitä ihmettä! Tonttu istahti sängylleen ja avasi uteliaana vielä viimeisen lahjansa. Sen kasvoille levisi hymy,
kun paketista kuoriutui esiin komea mustavalkoinen lehmä. Sillä oli kaulassaan kyltti, jossa luki: ”Sumo – Laulava
Lehmä”. Tonttu sujahti peiton alle lämpimään, silitti hellästi lehmän päätä ja veti sitä varovasti hännästä. Ilmoille tulvi
mitä kauneinta musiikkia. Vihdoinkin! Tonttu sulki silmänsä ja hymyili onnellisena. Se oli viimeinkin kotona. Sumolehmän sulosävelten täyttäessä myllyn tonttu käpertyi pieneksi keräksi peittonsa alle ja vaipui syvään uneen.
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1. MATKA ALKAA
Maapallolla on lähes 200 eri valtiota. Montako niistä muistat?
Istutaan ringissä lattialla. Yksi oppilaista sanoo valtion nimen, esim. Ruotsi, ja heittää pallon
toiselle oppilaalle. Jokaisen on sanottava eri valtio.
Pelataan maapallotennistä. Luokka jaetaan kahteen joukkueeseen ja aloitusvuoro arvotaan.
Aloittava joukkue sanoo nimeltä yhden valtion ja opettaja kirjoittaa sen taululle. Vuoro siirtyy
toiselle joukkueelle. Valtioita ”pallotellaan” joukkueelta toiselle, kunnes kumpikaan ei enää
keksi omalla vuorollaan jatkoa listaansa. Jokaisesta valtion nimestä saa pisteen. Opettajan
tehtävänä on kirjata valtiot taululle, jotta niitä ei käytetä kahta kertaa. Lopuksi lasketaan pisteet.
Oletko Brasiliasta?
Tutkitaan maailmankarttaa ja etsitään sieltä Suomi. Löydätkö muita maita? Mitkä ovat Suomen naapurivaltiot?
Etsitään kartalta 4-6 maata ja opettaja kirjoittaa ne taululle. Jokainen oppilas valitsee maista itselleen uuden
kotimaan. Sen jälkeen oppilaat lähtevät etsimään luokasta maanmiehiään. Oppilaat kävelevät luokassa ja kysyvät
toisiltaan kuiskaten esim. ”Oletko Brasiliasta?” Jos vastaus on ”kyllä”, oppilaat tarttuvat toisiaan kädestä ja jatkavat
yhdessä etsimistä. Lopuksi katsotaan, minkä maan ”edustajia” luokassa on eniten.
Luokan taululle kirjoitetaan 10 maata. Yksi oppilaista menee ulos luokasta, ja sillä välin muut oppilaat päättävät, mistä
maasta he ovat kotoisin. Ulkona oleva oppilas pyydetään sisään, ja hän yrittää arvata muiden kotimaan kysymällä
esim. ”Oletteko te Kiinasta?” Opettaja kirjaa kysymyskerrat taululle. Vähimmällä kysymysmäärällä oikean vastauksen
arvannut voittaa.
Matkalaukku täynnä aarteita
Yksi oppilaista aloittaa sanomalla, minne on matkalla, esim. ”Minä matkustan Kiinaan.” Seuraava jatkaa pyytämällä
tuliaisiksi jotain k-kirjaimella alkavaa, esim. ”Toisitko minulle kaukoputken?”
Istutaan ringissä ja pakataan matkaa varten yhteistä matkalaukkua. Jokainen pakkaan mukaan jotakin itselleen
tärkeää. Ensimmäinen oppilas sanoo esim.: ”Minä otan mukaani uninallen.” Toinen oppilas jatkaa sanomalla ”Topi
ottaa mukaansa uninallen ja minä otan hammasharjan.” Viimeisen on muistettava kaikkien pakkaamat tavarat.
Pelataan Laiva on lastattu -peliä. Peliä voidaan pelata myös pakkaamalla matkalaukkua, esim. ”Matkalaukkuun on
pakattu kirja, kartta, kamera, kirppupeli, kitara…”
KIRJALLISUUTTA
Tietokirjallisuutta
Autti, Marja
Brocklehurst, Ruth
Delf, Brian
Ganeri – Mills
Gifford, Clive
Ichikawa, Satomi
Kotka, Riika

Kertomakirjallisuutta
Amery, Heather
Satumatka maailman ympäri
Boutavant, Marc Mokon matka maailman ympäri
Kauppila K. (toim.) Kaiken maailman eläinsadut
Kunnas, Mauri
Herra Hakkaraisen seitsemän ihmettä
Langen, Annette Rakkain terveisin, Felix – Pikku pupun kirjeitä
maailmalta
Felix maailmalla: pikku pupun kirjeitä huimasta
seikkailusta
Loivamaa- Louhi
Tammen Suuri satuaarre
Lupton, Hugh
Ihmesatuja eri maista
Tarinatie: tarinoita silmälle ja korvalle
Waltari – Lumme Kiinalainen kissa
Verne, Jules
Maailman ympäri 80 päivässä

Makuja maailmalta
Lasten oma kartasto
Lasten maailmankartasto
Tutkimusmatkat. Kohti tuntematonta
Maailman ympäri seikkailu Google Earth
Hauskaa joulua!: maailman lapset joulupuuhissa
Kaiken maailman juhlat
Maailman pelit ja leikit
Maailman 100 suurta ihmettä
Nieminen, Tuija
Kutoen maailman ympäri
Pietiläinen, Jari
Maapallo, meidän kotimme
Spier, Peter
Maailman ihmiset
Swerling – Lazar
Maailman mahtavin maapallokirja
Tuomikoski, Pekka Maailmanhistoria 45 minuutissa
Ystävät ympäri maailmaa: katselu- ja lukukirja eri maiden lapsista
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Nettilinkkejä

Yleistietoa Euroopasta
Materiaalipaketteja
Kielimateriaalia
Leikkejä maailmalta
Lasten elämää eri maissa
Askarteluvinkkejä eri maista ja kulttuureista
4H-kerhon kansainvälisyysmateriaali
Kansainvälisyyskasvatusmateriaalia

http://europa.eu/about-eu/countries/
http://europa.eu/teachers-corner/index_fi.htm
http://ec.europa.eu/publications/booklets/others/77/fi.pdf
http://edis.ifas.ufl.edu/pdffiles/4h/4h05500.pdf
http://library.thinkquest.org
http://www.enchantedlearning.com
www.apples4theteacher.com
http://www.maailmankoulu.fi
http://www.4h.fi/kerhot/top-tehtavat/kansainvalisyys/
http://global.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=15835&contentlan=1&culture=fi-FI

2. VENÄJÄ
YLEISTÄ
Pinta-ala: Venäjä on pinta-alaltaan maailman suurin maa. Se on 50 kertaa suurempi kuin Suomi.
Asukasluku: Venäjällä asuu 26 kertaa enemmän ihmisiä kuin Suomessa.
Pääkaupunki: Moskova, jonka asukasluku on kaksi kertaa suurempi kuin koko Suomen.
Rahayksikkö: rupla, yksi rupla on sata kopeekkaa.
Valtiomuoto: Liittotasavalta, Venäjällä on presidentti.
Tiesitkö, että Venäjän halki Moskovasta Vladivostokiin kulkeva junarata on maailman pisin. Matkustajajunalla matka
voi kestää jopa 7 päivää!
PIETARI
Pietari on Venäjän toiseksi suurin kaupunki. Asukkaita siellä on lähes yhtä paljon kuin Suomessa.
Tiesitkö, että Pietari on rakennettu saarille, ja siellä on yli 300 siltaa!
ELÄIMET
Näitä Venäjän luonnossa tavallisia eläimiä voi nähdä Suomessakin:
• peura, metsäkauris, hirvi, karhu, susi, kettu, ilves, mäyrä, supikoira, orava, hanhi
Näitä Venäjällä eläviä eläimiä ei sen sijaan Suomessa näe vapaana luonnossa:
• jääkarhu, soopeli ja Baikalin hylje, jota ei tavata muualla kuin Baikaljärvellä eteläisellä Venäjällä
Uhanalaisia eläimiä:
• siperiantiikeri, joita arvioidaan elävän vapaana luonnossa vain noin 500 yksilöä
• amurinleopardi, joka on maailman harvinaisin kissapeto. Niitä elää luonnossa ainoastaan Venäjän
kaukoidässä. Suomessa amurinleopardin voi nähdä Korkeasaaren eläintarhassa.
• lumileopardi, joka elää korkeilla vuorilla
• saiga-antilooppi, jota metsästetään sen sarvien vuoksi
Tiesitkö, että hamsterit ovat Venäjän aroilla yleisiä jyrsijöitä.
URHEILU
Perinteisesti suosittuja urheilulajeja ovat
• jääkiekko, jalkapallo, koripallo, jääpallo, luistelu, hiihto, yleisurheilu, paini, voimistelu, shakki
Suosiotaan ovat viime vuosien aikana lisänneet
• tennis, rugby
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Tiesitkö, että Venäjän pääkaupungissa Moskovassa järjestettiin kesäolympialaiset vuonna 1980. Isäntämaa (silloinen
Neuvostoliitto) voitti ylivoimaisesti eniten mitaleja, yhteensä 195. Toisena oli Itä-Saksa (126) ja kolmantena Bulgaria
(41). Suomi sai Moskovan kisoissa 8 mitalia ja oli mitalitaulukossa sijalla 12. Mm. USA, Japani ja Kiina eivät
osallistuneet Moskovan olympialaisiin. Vuonna 2014 Venäjällä Sotšissa järjestetään talviolympialaiset.
KOULU
Yleissivistävä koulutus on Venäjällä maksutonta, mutta oppikirjat ovat nykyisin maksullisia. Koulu alkaa 1. syyskuuta ja
kesäloma on heinä–elokuussa. Kesäkuu on koekuukausi. Syyslomaa vietetään marraskuussa ja Suomen joululomaa
vastaava loma alkaa uudestavuodesta. Keväällä on lisäksi viikon loma.
• esiopetusta päiväkodeissa, lastentarhoissa ja erilaisissa kerhoissa 3–6-vuotiaille
• ala-aste (luokat 1–4 ) aloitetaan 6–7-vuotiaana
Oppiaineet ala-asteella: venäjän kieli (äidinkieli), matematiikka, ympäristötieto, teknilliset aineet,
kuvaamataito ja musiikki, liikunta.
• ylä-aste (luokat 5–9)
9. luokan päätteeksi oppilaat suorittavat valtakunnallisen päättökokeen, jossa he tenttivät vähintään neljä
ainetta. Pakollisia aineita ovat venäjän kieli ja matematiikka, muut aineet ovat valinnaisia (kirjallisuus,
fysiikka, kemia, biologia, maantieto, historia, yhteiskuntaoppi, englanti, ranska, saksa, espanja,
informatiikka).
• toisen asteen yleissivistävä koulutus (luokat 10–11)
Vaikka yleinen oppivelvollisuus päättyy oppilaan täytettyä 15 vuotta, suurin osa suorittaa yleissivistävän
koulutuksen luokat 10–11.
Arvosteluasteikko on 1–5.
• 1
arvosana oppilaan huonosta käytöksestä, annetaan erittäin harvoin
• 2
hylätty
• 3
tyydyttävä
• 4
hyvä
• 5
kiitettävä
Vuoteen 1992 asti oppilailla oli venäläisissä kouluissa yhtenäinen koulupuku. Vaikka valtakunnallista koulupukupakkoa
ei enää ole, monet arvostetut koulut edellyttävät yhä vielä oppilailtaan koulupuvun hankkimista.
Kouluruokailu on Venäjällä maksullista. Oppilaiden lempiruokia ovat perunamuusi ja kyljykset, erilaiset piiraat, tee ja
mehu.
RUOKA
Aamiainen

Venäläinen aamiainen on runsas. Siinä on yleensä leipää, juustoa ja makkaraa. Juotavana on
tuoremehua tai teetä. Aamiaisella on lisäksi usein jotain lämmintä, esim. puuroa, munakasta tai
paistettuja makkaroita.

Lounas

Lounas syödään klo 12 ja 15 välillä. Siinä on kolme ruokalajia: keitto, lämmin liha- tai kalaruoka ja
makea jälkiruoka.

Illallinen

Illallinen (iltapala) syödään klo 19–20. Siinä on yleensä yksi ruokalaji, joka voi olla esim. liha- tai
kalaruoka tai pala piirakkaa. Lisukkeena on usein salaatteja.

Tiesitkö, että Venäjällä ei käytetä juustohöylää, vaan juustosta leikataan veitsellä paksuja viipaleita. Venäläiset lisäävät
teehensä sokerin sijaan sitruunaa, hunajaa tai kirsikka- tai vadelmahilloa.
VENÄLÄISIÄ JUHLIA
Uusivuosi
Uuden vuoden loma on 1.–5.1. Aatoksi koteihin tuodaan kuusi, joka koristellaan, ja aattoiltana Pakkasukko tuo lapsille
lahjoja. Pitkäpartainen Pakkasukko kulkee kolmen hevosen vetämällä reellä, troikalla, ja hänen apunaan on Lumityttö,
joka on hänen lapsenlapsensa. Pakkasukolla on yllään pitkä turkki, joka on yleensä sininen, harmaa tai kullanvärinen ja
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johon kuuluu kankainen vyö. Päässään Pakkasukolla on turkislakki. Asuun kuuluu tärkeänä osana pitkä taikasauva, jolla
ukko kopauttaa maata ja näin toteuttaa lasten toiveita. Juhlaan kuuluvat myös ilotulitukset ja juhlaillallinen perheen ja
ystävien kera. Sen sijaan ennustukset ja taiat eivät kuulu venäläiseen uudenvuodenjuhlaan.
Joulu 7.1.
Joulua ei Venäjällä vietetä joulukuussa, kuten meillä, vaan uudenvuoden jälkeen tammikuun 7. päivänä. Jouluyönä
pidetään kirkossa jumalanpalvelus mutta muuten joulua ei juurikaan juhlita.
Kansainvälinen naisten päivä 8.3.
Päivä on Venäjällä yleinen vapaapäivä, ja sitä vietetään samoin kuin meillä äitienpäivää. Juhlaa vietetään perhepiirissä
juhlaillallisella ja äideille ja vaimoille annetaan lahjoja. Vuodesta 1998 lähtien marraskuun viimeinen sunnuntai on
ollut Venäjällä varsinainen äitienpäivä, mutta se ei kuitenkaan ole vielä vakiinnuttanut asemaansa, sillä naistenpäivää
vietetään yhä myös äitienpäivänä. Isänpäivää ei Venäjällä vietetä.
Pääsiäinen
Pääsiäistä vietetään vain pääsiäissunnuntaina ja sitä edeltävänä yönä. Pitkäperjantai ja pääsiäismaanantai ovat
Venäjällä tavallisia arkipäiviä. Pääsiäiseen kuuluvat värjätyt kananmunat aivan kuten meilläkin.
Naurun päivä, eli Aprillipäivä 1.4.
Aprillipäivää vietetään Venäjällä aivan kuten meilläkin. Silloin keksitään jekkuja ystäville ja perheenjäsenille ja lehdissä
ja televisiossa julkaistaan pilauutisia. Venäläiset voivat lähettää ystävilleen myös hauskoja aprillipäivän kortteja.
Tiedon päivä 1.9.
Koulujen alkamispäivänä Venäjällä vietetään tiedon päivää. Se on kaikkien koululaisten, opiskelijoiden ja opettajien
päivä. Silloin järjestetään erilaisia juhlatapahtumia, kilpailuja ja konsertteja, ja erityisesti juhlan kohteina ovat koulunsa
aloittavat ekaluokkalaiset, joille annetaan juhlan kunniaksi lahjoja.
KIELI
Venäjä on maailman viidenneksi puhutuin kieli. Venäjän lisäksi se on virallinen kieli Kazakstanissa, Kirgisiassa ja ValkoVenäjällä. Se kuuluu slaavilaisiin kieliin ja sitä kirjoitetaan kyrillisin aakkosin. Venäjän kielen aakkosissa on 33 kirjainta.
Suomen kielessä on paljon sanoja, jotka ovat peräisin venäjästä, esim. ikkuna (okno), kiisseli (kisel), leipä (hleb),
majakka (majak), porkkana (borkan) ja saapas (sapog)
Tiesitkö, että venäjän kielessä on seitsemän erilaista s-kirjainta!
Kyrilliset aakkoset ja niiden suomalainen merkitsemistapa:

venäjä
А
Б
В
Г
Д
Е
Ё
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П

suomi
A
B
V
G
D
JE
JO
ZH
Z
I
JI
K
L
M
N
O
P

venäjä
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ъ
Ы
Ь
Э
Ю
Я
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suomi
R
S
T
U
F
H
TS
THS
SH
SHTSH
Y
E
JU
JA

Koska venäjän kielessä ei ole vastinetta suomen kirjaimille ä, ö ja y, on yhteisesti sovittu, että ne merkitään

Ä= Я, Ö= Ё ja Y= Ъ
VENÄLÄISIÄ NIMIÄ
Pojat
Aleksandr
Ivan
Maksim
Artjom
Mihail
Nikita
Danil
Jegor
Dmitri
Aleksei

Tytöt
Anastasia
Maria
Daria
Inna
Polina
Natalia
Ksenia
Viktoria
Anna
Sofia

TEHTÄVIÄ JA TOIMINNALLISUUTTA
Maatuskanukke (Monistepohja 1)
Maatuskanukke on perinteinen venäläinen koriste-esine, joka koostuu useasta
sisäkkäisestä hahmosta. Maatuska on yleensä puinen, mutta sen voi tehdä
myös paperista tai kartongista. Kopioi maatuskanuken malli ja leikkaa se
ääriviivoja pitkin. Piirrä kasvot ja väritä ja koristele mielesi mukaan.
Karhuhippa
Yksi pelaajista on pesässään nukkuva karhu. Hän voi olla kyyryssä maassa
silmät kiinni tai esim. puuta tai seinää vasten selkä päin muita pelaajia, jotka lähestyvät karhua sieniä ja marjoja
”poimien”. Lähestyessään pelaajat toistavat yhdessä: ”Marjoja ja sieniä, nukkuvan karhun metsässä!” Ääni herättää
karhun, joka jossain vaiheessa nousee ylös ja yrittää saada poimijoita kiinni. Kiinni jäänyt pelaaja on seuraava karhu.
KIRJALLISUUTTA
Tietokirjallisuus
Suomi-Venäjä-Seura
Kirsi Kankaansivu
Ilyin, Andrey

Ivanov, Anton
Krylov, Ivan
Kuusisto, Olli
Latvus, Sisko
Lindeberg, Al
Meyer, Kai
Tolstoi, Leo
Uspenski, Eduard
Uspenski, Eduard
Uspenski, Eduard
Warner, Elizabeth
Verne, Jules

Venäläinen tapakulttuuri:
perinteitä ja nykyaikaa
Venäjä
Polina’s Day: from dawn to
dusk in a Russian city

Kertomakirjallisuus
Amery, Heather
Bazov, Pavel
Huovi, Hannele
Illoinen, Eeva

Satumatka maailman ympäri
Malakiittilipas: Ural-vuorten tarinoita
Vladimirin kirja
Tsaarin poika

Nettilinkkejä
Venäjän kielen alkeismateriaalia
Venäjän koulujärjestelmä
Tietoa maasta
Tietoa maasta ja kulttuurista

Kissa Harmaaotsa: venäläisiä kansansatuja
Krylovin faabeleita
Kasimir lentää isän luo
Kaukana omalta maaltaan
Venäläisiä kansansatuja
Jäinen valtakunta
Kuinka hanhi jaetaan
Alas taikavirtaan
Fedja-setä – kirjat
Rasavilli Jasu
Ihmeseppiä ja tsaarinpoikia
Tsaarin kuriiri

http://jnor.joensuu.fi/index.php?2064
http://www.oph.fi/download/127391_venajan_koulutusjarjestelma.pdf
fi.wikipedia.org/wiki/Venäjä
http://www.venajaseura.com/venaja-tieto/tapakulttuuri
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3. KIINA
YLEISTÄ
Pinta-ala: Kiina on pinta-alaltaan maailman kolmanneksi suurin valtio, se on 28 kertaa suurempi kuin Suomi.
Asukasluku: Kiina on väkiluvultaan maailman suurin valtio, joka viides maapallolla elävä ihminen on kiinalainen.
Pääkaupunki: Peking, joka on Kiinan kolmanneksi suurin kaupunki. Siellä on asukkaita lähes neljä kertaa niin paljon
kuin Suomessa.
Rahayksikkö: yuan, 1 yuan = 10 jiao =100 fen
Valtiomuoto: Kansantasavalta, Kiinassa on presidentti.
Tiesitkö, että yksi nykyajan seitsemästä ihmeestä, Kiinan muuri, rakennettiin alun perin kiinalaisten suojaksi pohjoisen
paimentolaisheimoja vastaan. Uusimpien tutkimusten mukaan sen rakentaminen aloitettiin 475–221 ennen
ajanlaskumme alkua ja lopetettiin Ming-dynastian aikana 1600-luvulla. Muurin todellinen pituus on ollut yli 20 000
kilometriä. Se on siis ollut noin 18 kertaa Suomen pituinen. Alkuperäisestä muurista on jäljellä enää vain hyvin pieni
osa. Muurin keskikorkeus on 9 metriä ja sen harja on 5,5 metriä leveä.
ELÄIMIÄ
Näitä Kiinan luonnossa esiintyviä eläimiä voi nähdä Suomessakin:
• hirvi, ilves, karhu, kurki, tiainen
Näihin Kiinassa tavattaviin eläimiin ei sen sijaan Suomen luonnossa törmää:
• apinat (mm. karhumakaki, lumiapina), myskihirvi, jakki, kiinanjättisalamanteri
Uhanalaisia eläimiä:
• Jättiläispandoja arvioidaan elävän luonnonvaraisena Kiinassa noin 1600 yksilöä. Eläintarhoissa ympäri
maailmaa pandoja on noin 200 kappaletta. Ne syövät lähes yksinomaan bambua.
• Kiinanjokidelfiini on lähes sokea valaslaji. Jotkut tutkijat ovat vakuuttuneita siitä, että laji on jo kuollut
sukupuuttoon, sillä kiinanjokidelfiineitä ei viimeisessä laskennassa havaittu ainuttakaan yksilöä.
• Kiinanalligaattori elää pienellä alueella Jangtse-joen alajuoksulla Shanghain lähistöllä. Luonnossa niitä elää
vain noin 200 yksilöä.
• Kiinantiikereitä elää luonnossa enää vain noin 20 yksilöä ja sen arvioidaankin pian kuolevan sukupuuttoon.
Eläintarhoissa ja tutkimuskeskuksissa kiinantiikereitä on kuutisenkymmentä.
Tiesitkö, että isopanda on Kiinan kansallinen symboli, ja sen kuvaa käytetään mm. Kultapandat-kultakolikoissa, joita
on painettu vuodesta 1982 lähtien. Kolikot ovat erittäin suosittuja keräilykohteita. Pandaa käyttää tunnuksessaan
myös maailman luonnonsuojelujärjestö WWF.
URHEILU
Perinteisesti suosittuja urheilulajeja ovat
• pöytätennis, jalkapallo, koripallo, sulkapallo ja wushu-taistelulajit, joita on Kiinassa satoja.
Erittäin suosittu kuntoilumuoto on
• taiji. Varsinkin vanhemmat kiinalaiset kerääntyvät aamuisin puistoihin harrastamaan tätä varjonyrkkeilyksi
kutsuttua erittäin hidasliikkeistä lajia.
Suosittuja ovat myös
• shakki, kiinanshakki ja monet muut lautapelit.
Tiesitkö, että Kiinan pääkaupungissa Pekingissä järjestettiin kesäolympialaiset vuonna 2008. Isäntämaa voitti
ylivoimaisesti eniten kultamitaleja, yhteensä 51. Toisena mitalitaulukossa oli Yhdysvallat (36 kultamitalia) ja
kolmantena Venäjä (23 kultamitalia). Suomi sijoittui mitalitaulukossa sijalle 44.
Vaikka pöytätennis on Kiinan kansallisurheilulaji, se ei alun perin ole kotoisin Kiinasta vaan Englannista.
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KOULU
Yleissivistävä koulutus on Kiinassa maksutonta, mutta vanhemmat maksavat osan koulukirjoista. Opetussuunnitelma
ja oppikirjat päätetään kansallisesti, mutta paikalliset muutokset ovat joskus mahdollisia. Vanhemmat voivat valita
myös maksullisen yksityiskoulun.
• Esiopetusta annetaan lastentarhoissa ja se on tarkoitettu 3–6-vuotiaille lapsille. Opetus on vapaaehtoista ja
maksullista. Vain noin 28 % lapsista osallistuu esiopetukseen, ja suurin osa heistä asuu kaupungeissa.
• Ala-aste (luokat 1–6) aloitetaan 5–6 vuoden iässä.
Oppiaineet luokilla 1–3: etiikka ja yhteiskuntaoppi, kiinan kieli, matematiikka, liikunta, kuvaamataito ja
musiikki.
Oppiaineet luokilla 4–6: edellisten lisäksi vieras kieli, yleensä englanti, ja tiede.
• Yläasteella (luokat 7–9) uusia oppiaineita ovat fysiikka, kemia, biologia, historia, maantieto sekä terveystieto.
Jokaisen lukukauden ja -vuoden päätteeksi koululaiset suorittavat oppiainekohtaiset tentit. Oppiaineiden
lisäksi arviointiin kuuluu oppilaan moraalinen, ideologinen ja poliittinen itsearviointi sekä luokkatoverin ja
opettajan antama arviointi.
Kouluvuosi jakautuu kahteen lukukauteen. Koulu alkaa 1. syyskuuta, talvilomaa vietetään tammi–helmikuussa ja
kesälomaa heinä–elokuussa. Kiinalaislasten koulupäivät ovat pitkiä. Koulu alkaa yleensä jo klo 7.30 aamulla, ja se
saattaa kestää jopa klo 17 asti. Puolilta päivin on ruokatauko, joka koulusta riippuen kestää kaksikin tuntia. Oppilaat
voivat joko ostaa koulusta eväspaketin tai syödä koulun ulkopuolella.
Oppilaat käyttävät koulupukua, jonka vanhemmat ostavat koululta.
RUOKA
Kiinalaiset kokoontuvat yleensä kolme kertaa päivässä ruokapöytään. Kiinassa ei kuitenkaan tehdä eroa eri aterioiden
välillä, vaan samoja ruokalajeja saatetaan tarjota vuorokaudenajasta riippumatta. Kiinalaisessa ruokakulttuurissa on
suuria alueellisia eroja. Niinpä ei olekaan olemassa ”tyypillistä” kiinalaista aamiaista, lounasta tai päivällistä.
Kiinalaiseen aamiaiseen eivät kuulu murot tai voileivät. Juomana on usein tee, ja ruoka on keitettyä, friteerattua tai
höyrytettyä. Aamiaispöytään saattaa kuulua vaikkapa annos nuudeleita.
Lounas syödään puolilta päivin ja päivällinen klo 18 jälkeen. Kiinalaisella aterialla ei yleensä juoda ruokajuomia. Keitto
on ainut nestemäinen ruoka pöydässä, ja se nautitaan aterian lopuksi, eikä alkukeittona kuten Suomessa. Kiinalaiseen
ruokapöytään eivät myöskään kuulu makeat jälkiruuat, maitotuotteet tai peruna, jonka Kiinassa korvaavat riisi ja
nuudelit. Ruoka on valmiiksi pilkottu pieniksi paloiksi, jotta se on helppo syödä puikoilla. Haarukkaa ja veistä ei
Kiinassa käytetä.
Tiesitkö, että Kiinassa lautaseltaan saattaa löytää vaikkapa käärmettä, sammakkoa, skorpioneja tai koiranlihaa.
Syömäpuikot kehitettiin tuhansia vuosia sitten Kiinassa. Niitä käytetään Kiinan lisäksi Japanissa, Koreassa ja
Vietnamissa.
KIINALAISIA JUHLIA
Uusivuosi
Kiinalaisten suurin juhlapäivä on kiinalainen uusivuosi eli kevätjuhla. Kiinalaista uuttavuotta ei kuitenkaan juhlita
silloin, kun Suomessa vaihtuu vuosi, vaan vasta tammikuun lopussa tai helmikuun aikana. Tämä johtuu siitä, että
kiinalaiset viettävät juhlapyhiään perinteisen kuukalenterin mukaan, eikä se vastaa Suomessa käytössä olevan
aurinkokalenterin päivämääriä. Uutenavuotena perheet kokoontuvat yhteen vähintään kymmenen ruokalajin
aterialle. Erityisesti pienet lapset odottavat kovasti kevätjuhlaa, sillä silloin sukulaiset antavat heille punaisia
kirjekuoria, joissa on hieman rahaa. Lisäksi lapsilla ja opiskelijoilla on tuohon aikaan lähes kuukauden mittainen loma
koulusta. Aikuiset pääsevät lomalle 4–5 päiväksi. Juhlaan kuuluu yhdessäoloa perheen kanssa, uudenvuodenohjelmien
katselua televisiosta, hyvää ruokaa, paljon punaista väriä sekä tietysti ilotulitteita. Raketeista ja paukkupommeista
lähtevän metelin tarkoituksena on hätistellä pahat henget pois kotien lähettyviltä.
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Yksi kiinalaisen uudenvuoden tärkeimmistä symboleista on lohikäärme, joka on mystinen yhdistelmä useita eri
eläimiä. Länsimaisissa tarustoissa lohikäärme edustaa yleensä pahuutta ja ilkeyttä, ja lohikäärmeet kuvataan
verenhimoisiksi pedoiksi, joita vastaan ritarit taistelivat pelastaessaan prinsessoja linnojen torneista. Itämainen
lohikäärme edustaa sen sijaan voimaa, hyvyyttä, hyvää onnea ja yliluonnollisia voimia, ja se on ystävällinen ja älykäs.
Sen suussa, leuan alla tai kynsissä oleva helmi antaa sille sen yliluonnolliset voimat. Uudenvuoden juhlintaan kuuluu
siis olennaisena osana lohikäärmekulkueita, tanssia ja ilotulituksia. (Anna-Reetta Eskola, Ida Välimaa)
Lyhtyjuhla
Lyhtyjuhlaa vietetään 15. päivänä uudestavuodesta, jolloin on ensimmäinen uudenvuodenjälkeinen täysikuu. Se
päättää kiinalaisten uudenvuoden juhlinnan. Kodit koristellaan monivärisillä paperilyhdyillä ja juhlaan kuuluu tanssia,
esityksiä ja ilotulituksia.
Puhtaan kirkkauden juhla
Puhtaan kirkkauden juhlaa vietetään meidän kalenterimme mukaan huhtikuun alussa. Juhlan tarkoituksena on
muistaa esi-isiä, joten sitä voisi verrata Suomessa loppuvuodesta vietettävään vainajien muistopäivään. Juhlaa
kutsutaan myös hautojen lakaisun juhlaksi, sillä sen kunniaksi haudat siivotaan ja kunnostetaan kesää varten.
Haudoille viedään kukkia, ruokaa ja juomia ja vainajien muistoksi poltetaan muistopaperia ja sielurahaa. Koska juhlaa
vietetään keväällä, silloin juhlitaan myös luonnon heräämistä henkiin. Monet viettävätkin päivän leijoja lennättämällä
ja luonnosta nauttimalla.
Lohikäärmeveneiden juhla
Lohikäärmeveneiden juhlaa vietetään Kiinassa kuukalenterin viidennen kuun viidentenä päivänä, meidän
kalenterissamme kesäkuussa. Juhlapäivä on maassa yleinen vapaapäivä, ja siihen kuuluu soutukilpailuja
lohikäärmeveneillä. Juhlaruokana nautitaan pyramidinmuotoisia bambunlehdistä ja riisistä tehtyjä zongzi-kääröjä.
Keskisyksyn juhla
Keskisyksyn juhlaa vietetään lokakuussa, kuukalenterin mukaan kahdeksannen kuun 15. päivänä. Kauan sitten
kiinalaiset juhlivat päivää uhraamalla kakkuja kuun hengelle, mutta nykyään päivä on yleinen vapaapäivä ja sitä
vietetään perheen parissa kuukakkuja syöden.
Tiesitkö, että Kiinassa on epäkohteliasta avata saamansa lahjapaketti antajan nähden.
KIINALAINEN HOROSKOOPPI
Kiinalaisessa kalenterissa on kaksitoista kuukautta aivan kuten meilläkin, mutta kalenterissa on myös kaksitoista
vuotta. Jokainen vuosi on nimetty jonkin eläimen mukaan, ja se toistuu aina kahdentoista vuoden välein.
Kiinalaiset uskovat, että jokaisella eläimellä on oma luonteensa ja että syntymävuosi kertoo jotakin myös ihmisen
luonteesta.
KIINALAISEN KALENTERIN ELÄIMET
rotta
härkä
tiikeri
jänis
lohikäärme
käärme
hevonen
lammas
apina
kukko
koira
sika

LUONNE
nopea, kunnianhimoinen, älykäs
rehellinen, kärsivällinen, ahkera
rohkea, vahva, uskalias
onnekas, ystävällinen, rauhallinen
voimakas, luja
rauhallinen, viisas, tyylikäs
itsenäinen, hauska
taiteellinen, lämminsydäminen
onnellinen, innokas, itseensä
luottava
ystävällinen ja ahkera seikkailija
uskollinen, lämminsydäminen,
antelias
uljas, avulias, anteeksiantava
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SYNTYMÄVUOSI
1960, 1972, 1984, 1996, 2008
1961, 1973, 1985, 1997, 2009
1962, 1974, 1986, 1998, 2010
1963, 1975, 1987, 1999, 2011
1964, 1976, 1988, 2000, 2012
1965, 1977, 1989, 2001, 2013
1966, 1978, 1990, 2002, 2014
1967, 1979, 1991, 2003, 2015
1968, 1980, 1992, 2004, 2016
1969, 1981, 1993, 2005, 2017
1970, 1982, 1994, 2006, 2018
1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Tiesitkö, että punaista väriä pidetään Kiinassa onnenvärinä. Siitä syystä esim. lohikäärmeen vuonna syntyneiden tulisi
pukeutua lohikäärmeen vuonna punaiseen, jotta heidän vuodestaan tulisi hyvä.
KIELI

(Anna-Reetta Eskola, Ida Välimaa)

Kiina on maailman puhutuin kieli. Maan virallinen kieli on mandariinikiina, jota puhuu noin 70 % kiinalaisista. Kaikki
eivät kuitenkaan tule toimeen tällä kielellä, vaan maassa puhutaan myös lukuisia murteita, jotka ovat niin kaukana
toisistaan, että periaatteessa ne ovat omia kieliään. Eri murteita puhuvat kiinalaiset eivät ymmärrä toisiaan – aivan
kuten mekään emme voi ymmärtää vaikkapa ruotsia tai espanjaa, ellemme ole niitä varta vasten opiskelleet. Kiinaa
kirjoitetaan kuitenkin samalla tavalla joka puolella maata, joten kiinalaiset voivat ymmärtää toisiaan ainakin paperilla.
Kiinan kirjoituskulttuuri on ainutlaatuinen koko maailmassa. Se on myös vanhin edelleen käytössä oleva
kirjoitusjärjestelmä. Kiinan kouluissa lapsille ei jaeta aapisia, sillä kiinan kielessä ei ole aakkosia. Sitä kirjoitetaan
kirjoitusmerkeillä, ja jokaisella sanalla on oma merkkinsä. Kiinalaislapset eivät siis opettele lukemaan sanoja kirjain
kirjaimelta, vaan he opettelevat kokonaisten sanojen kirjoitusmerkkejä ulkoa yksi kerrallaan. Merkkejä opetellaan
vielä yläasteella ja lukiossakin.
Kiinan kielen perinteinen kirjoitussuunta oli ylhäältä alas ja oikealta vasemmalle, mutta nykyisin kieltä kirjoitetaan
samassa suunnassa kuin esimerkiksi suomea, siis vasemmalta oikealle ja ylhäältä alas. Kiinan äänteitä voidaan
kirjoittaa myös meille tutuilla kirjaimilla. Sitä kutsutaan pinyin-järjestelmäksi. Kiinalaiset itse eivät käytä sitä, mutta sen
avulla ulkomaalaisten on helpompi oppia kiinan kieltä.
Kiinan kielen sanoilla on jokaisella oma sävelensä. Sävelkorkoja eli tooneja on neljä erilaista, ja on tärkeää oppia
tunnistamaan ne. Jos erehtyy sävelkorosta, sanan merkitys voi muuttua aivan toiseksi ja äidistä voi tulla hevonen tai
vanhasta kirjasta rotta.
Tiesitkö, että Kiinan kielessä on yli 50 000 erilaista kirjoitusmerkkiä. Kaikkia niitä ei kuitenkaan tarvitse opetella, sillä
noin 3000 merkkiä riittää siihen, että pystyy lukemaan sanomalehtiä ja kirjoja.
KIINALAISET NIMET

(Anna-Reetta Eskola, Ida Välimaa)

Kiinalaisessa nimessä sukunimi kirjoitetaan aina ennen etunimeä, ja se on yleensä yksitavuinen. Sukunimiä on Kiinassa
vain muutama sata erilaista, ja niistäkin käytetään vain pientä osaa. Saattaa olla, että jossain kylässä kaikilla on sama
sukunimi. Etunimi voi olla joko yksi- tai kaksitavuinen. Kiinassa ei ole nimipäiväkalenteria, josta vanhemmat voisivat
valita nimen lapselleen, vaan vanhemmat voivat valita minkä tahansa kirjoitusmerkin lapselleen nimeksi. Niinpä
Kiinassa tytön nimi voi olla vaikkapa Jiamei – Kaunis luumu, Qiuju – Syksyn krysanteemi tai Jing – Hiljainen.
Poika voi olla nimeltään Jun – Totuus, Yongrui – Ikuisesti onnekas tai Xiaobo – Pikku painija.
KIINALAISIA NIMIÄ
Pojat

xiǎo hóng (myös tytön nimi)
xiǎo míng
bīng bīng (myös tytön nimi)
bō bō
xing xing
huá ān (myös tytön nimi)

Tytöt

róng róng
huì líng
lì lì
jing wén
lán lán
měi měi
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KEKSINNÖT
Kiinasta ovat lähtöisin monet keksinnöt, esimerkiksi
• paperi
• kompassi
• kirjapainotaito
• ruuti
• haarukka
• syömäpuikot

•
•
•
•
•

jäätelö
leija
sateenvarjo
shakki
ilotulitusraketit

Tiesitkö, että leija keksittiin noin 3000 vuotta sitten. Leijoja käytettiin muun muassa viestintävälineinä, välimatkojen
mittaamiseen ja tuuliolojen testaamiseen.
TEHTÄVIÄ JA TOIMINNALLISUUTTA
(Anna-Reetta Eskola, Ida Välimaa)
Kompassin valmistus
Kompassin valmistamiseen tarvitset seuraavat välineet:
•
•
•
•
•

magneetti
pitkä teräsneula
pieni kulho, jossa on vettä
palanen korkkia tai vaahtomuovia
teippiä.

Leikkaa korkista tai vaahtomuovista palanen, jonka jokainen sivu on noin 1,5 cm pitkä. Sivele seuraavaksi teräsneulaa
magneetilla ainakin 40 kertaa silmäpäästä kohti neulan terävää päätä. Kiinnitä sen jälkeen neula korkinpalaan tai
vaahtomuoviin. Aseta korkki tai vaahtomuovinpala kulhoon kellumaan. Neulan pohjoisnapa kääntyy nyt kohti
pohjoista. Vastakkaisessa suunnassa on tietysti etelä, ja sivuilla ovat itä ja länsi. Voit tarkistaa ilmansuunnan
halutessasi oikealla kompassilla.
Kirjekuorien valmistus
Uudenvuodenperinteisiin kuuluu, että naimisissa olevat antavat naimattomille sukulaisilleen rahalahjoja, jotka
kätketään punaiseen kirjekuoreen. Luokassa voidaan askarrella erilaisia kirjekuoria siten, että jokainen oppilas
valmistaa oman kirjekuorensa ja koristelee sen, jonka jälkeen kirjekuoreen laitetaan esimerkiksi jokin onnea tai
neuvoa tuova runo, jotka ovat myös kiinalaisessa perinteessä vahvasti läsnä.
Kirjekuorten tekemiseen tarvitaan
•
•

punaista paperia ja
keltaisia värikyniä/kultatusseja.

Kirjekuorentekotapoja on monia. Voidaan esimerkiksi avata valmis kirjekuori ja käyttää sitä kaavana. Pienille lapsille
riittää kirjekuorentyyppinen työ, jossa yksi reuna jätetään auki. Kuori koristellaan keltaisella värillä.
Ystävyyden onnentikut
Ystävyyden onnentikkuja varten tarvitaan puhdistettuja ja kuivattuja jäätelötikkuja (muutkin puutikut toki käyvät) ja
paperilappuja, jotka voidaan liimata tikkuun. Tarkoituksena on, että jokaiseen tikkuun liimataan ystävälle jokin
mukava tervehdys. Toisen puolen voi vaikka maalata vai muuten koristella.
Lohikäärmeen häntä -peli
Lapset menevät jonoon siten, että jokainen asettaa kätensä edessä olevan olkapäille. Jonon ensimmäinen lapsi on
lohikäärmeen pää ja viimeinen lohikäärmeen häntä. Lohikäärmeen pään tehtävänä on yrittää koskettaa lohikäärmeen
häntää. Keskellä olevat lapset yrittävät kaikin tavoin yrittää estää päätä toteuttamasta tehtäväänsä. Jono on pidettävä
koko ajan ehjänä! Kun pää saa kosketettua häntää, valitaan pääksi ja hännäksi uudet lapset.
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KIINALAISIA SANANLASKUJA
(Anna-Reetta Eskola, Ida Välimaa)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ollaksesi onnellinen ja tyytyväinen laske mitä hyvää olet saanut – älä rahojesi määrää.
Hillitse hetkellinen vihanpuuska – vältyt sadan päivän surulta.
Hyväkään muisti ei ole yhtä hyvä kuin hiukkanen mustetta.
Ilo pidentää ikää, suru aiheuttaa sairauksia.
Jos et tiedä tietä edessäsi, kysy neuvoa vastaantulevilta.
Korvaan kuiskatut sanat voivat kaikua tuhansien kilometrien päähän.
Minkä kuulet, unohdat. Minkä näet, muistat. Minkä teet, opit.
Pitkäkin matka täytyy aloittaa yhdellä askeleella.
Kun olet kärsivällinen, silkkipuun lehdestä tulee silkkipuku.
Älä seiso veden ääressä ja odota kalan hyppäävän syliisi. Mene kotiin ja puno verkko.
Suunnittele vuotesi keväällä ja päiväsi aamunkoitteessa.

Sananlaskuja voidaan käyttää aamunavauksessa keskustelun pohjana. Oppilaat voivat keksiä omia sananlaskujaan.
Voidaan myös miettiä, onko suomen kielessä vastaavia sananlaskuja. (Esim. Ilo pidentää ikää. – Nauru pidentää ikää.)
KIRJALLISUUTTA
Tietokirjallisuus

Kertomakirjallisuus

Arkikuvia Kiinasta
Li Hua: tyttö, joka halusi olla poika
Muinaisajan Kiina
Suuri kilpailu, Kiinalaisen eläinradan tarina
Apinakuninkaan matkassa Kiinan kulttuuriin
Kiina: maa ja sen kansa
Historialliset kulttuurit: Kiina
James, Oliver
China
Kauranen, Sonja
Kiina: Zhongguo
Pitkänen, Matti A. Kiinan lapset
Pu Ji
Olin Kiinan keisari
Sanders, Tao Liu
Lohikäärmeitä ja kuolemattomia
So, Sungwan
Yikang’s Day: from Dawn to Dusk in a Chinese
City
Waterlow, Julia
China
Wu, Emily
Kuin höyhen myrskytuulessa: kiinalaistytön
tarina

Amelin, Michel
Aro, Elina
Gleit, Maria
Grant, Michael
Grindley, Sally
Jiang, Ji Li

Kiinan pikku keisari
Kiinanlyhdynkuja 7
Kiinalaistyttö Sa Tu Sai
Ansa
silkkipääsky
Punainen huivi: kiinalaistytön tarina
Kiinalaisia kertojia: valikoima Kiinan kirjallisuutta
Kiinalaisia kertomuksia
Korman, Gordon Keisarin koodi
Li, Kunwu – Ôtie, P. Minun Kiinani
McCaughrean, G Tuulien testaaja
Nevill, E. Mildred Ah-Fu: kiinalainen jokipoika
Novik, Naomi
Jadevaltaistuin
Salokorpi, Sinikka Joulupukki ja Kiinan ihmeet
Sata satua Kiinasta
Turunen, Virpi
Kaa-poika ja Kii-poika: Vinkki-kirjat 6

Blackwood, D.
Boase, Wendy
Casey - Wilson A.
Haapaniemi L.
Hammond J.

Nettilinkkejä
Monipuolinen linkkisivusto
Tietoa Kiinasta

http://kiinaseura.lasipalatsi.fi/
http://fi.wikipedia.org/wiki/Kiina

4. ESPANJA
YLEISTÄ
Pinta-ala: Espanja on pinta-alaltaan maailman 51. suurin maa. Se on 1,5 kertaa suurempi kuin Suomi.
Asukasluku: Espanjassa asuu 8 kertaa enemmän ihmisiä kuin Suomessa.
Pääkaupunki: Madrid, jossa asuu viisi kertaa enemmän ihmisiä kuin Helsingissä.
Rahayksikkö: euro
Valtiomuoto: Parlamentaarinen monarkia, Espanjassa on kuningas.
ELÄIMET
Näitä Espanjan luonnossa esiintyviä eläimiä voi nähdä Suomessakin:
• susi, ilves, karhu, metsäkauris.
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Näihin Espanjassa tavattaviin eläimiin ei sen sijaan Suomen luonnossa törmää:
• kameleontti, mangusti, sivettikissa, flamingo.
Uhanalaisia eläimiä:
• iberianilves, joka on yksi maailman harvinaisimmista kissaeläimistä.
Tiesitkö, että Espanja on lintuharrastajien erityissuosiossa, sillä se sijaitsee lintujen Afrikan ja Euroopan välisellä
muuttoreitillä. Espanjassa on myös Euroopan suurin flamingojärvi, jossa pesii vuosittain yli 5000 flamingoa.
URHEILU
Perinteisesti suosittuja urheilulajeja ovat
• jalkapallo, koripallo, tennis, pyöräily, käsipallo, ralliautoilu, F1.
Suosiotaan ovat viime vuosina kasvattaneet
• laskettelu, rugby.
Pelota on baskien kansallispeli, jota on pelattu Espanjassa jo yli 800 vuotta. Sitä pidetään maailman nopeimpana
pallopelinä. Kataloniassa suosittuja ovat taitovoimailijat, castelleros, jotka muodostavat jopa kuusikerroksisia
ihmistorneja.
Tiesitkö, että Espanjassa, Barcelonassa, järjestettiin kesäolympialaiset vuonna 1992. Eniten mitaleita (112) voitti
Yhdistynyt joukkue, jossa kilpailivat Venäjän lisäksi yhdeksän entisen Neuvostoliiton neuvostotasavaltaa. Toisena
olivat Yhdysvallat (108) ja kolmantena Saksa (82). Isäntämaa sijoittui mitalitaulukossa sijalle 6 (22 mitalia) ja Suomi oli
29. viidellä mitalillaan.
KOULU
Yleissivistävä koulutus on Espanjassa maksutonta, mutta oppikirjat on yleensä kustannettava itse. Lukuvuosi alkaa
syyskuun puolivälissä ja päättyy kesäkuun lopussa. Kouluvuosi jakaantuu kolmeen lukukauteen. Joulun aikaan
oppilailla on lomaa kaksi viikkoa ja pääsiäisenä viikko.
• Esiopetusta annetaan alle kouluikäisille. Se on vapaaehtoista ja 3–6-vuotiaille ilmaista.
• Ala-aste (luokat 1-6) aloitetaan sinä vuonna, kun lapsi täyttää kuusi vuotta.
Oppiaineita ala-asteella: ympäristöoppi, espanjan kieli ja kirjallisuus, matematiikka, vieras kieli (yleensä
englanti), kuvaamataito, liikunta, musiikki ja katolinen uskonto.
• Yläaste (luokat 7-10)
Oppiaineet yläasteella: matematiikka, espanjan kieli ja kirjallisuus, luonnontieto, yhteiskuntaoppi, vieras kieli
(yleensä englanti), liikunta, käsityö/kuvaamataito, katolinen uskonto
Ala-asteella koulupäivä on 9.30–16.30. Päivällä on kahden tunnin lounastauko, jolloin osa oppilaista menee kotiinsa ja
toiset jäävät kouluun, jossa he syövät maksullisen kouluruuan. Kouluruoka koostuu kolmesta ruokalajista. Alkuruokana
on yleensä keitto, pääruokana liharuoka ja jälkiruokana hedelmä. Yläasteella koulupäivä on noin 8.30–14.30.
RUOKA
Aamiainen

Espanjalaiseen aamiaiseen kuuluu kuppi maitokahvia tai kaakaota tai lasi tuoremehua, pieni makea
leivonnainen/paahtoleipää/leipää ja marmeladia. Lapset voivat syödä myös muroja.

Lounas

Lounas on päivän tärkein ateria. Se syödään yleensä klo 13.30 ja 15.30 välillä ja se sisältää alkuruuan,
pääruuan ja jälkiruuan. Espanjassa syödään paljon kalaa ja äyriäisiä sekä kasviksia. Ruokapöydässä on
aina vaaleaa leipää.

Päivällinen

Päivällinen syödään Espanjassa myöhään, vasta klo 21–22 aikaan illalla.

Tiesitkö, että espanjalainen kaakao on niin paksua ja suklaista, että sitä voi melkein syödä lusikalla.
ESPANJALAISIA JUHLIA
Uusivuosi
Uudenvuodenperinteisiin kuuluu Espanjassa viinirypäleiden syönti. Kun kello alkaa aattoyönä lyödä kahtatoista,
ihmiset laittavat joka lyönnillä suuhunsa yhden viinirypäleen. Sillä, joka onnistuu syömään kaikki kaksitoista rypälettä,
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uskotaan olevan onnea ja menestystä tulevan vuoden jokaisena kuukautena. Jotta rypäleiden syöminen sujuisi
helpommin, ne kuoritaan jo etukäteen ja niistä poistetaan siemenet.
Loppiainen 6.1.
Joulupukin sijaan Itämaan tietäjät Melchor, Gaspar ja Baltasar jakavat espanjalaislapsille lahjoja, ei jouluna vaan
loppiaisena. Loppiaisaattona Itämaan tietäjien kulkueet kiertelevät kaupungeissa ja kylissä, ja lapset voivat esittää
vielä viime hetken lahjatoiveitaan. Tietäjät eivät tule koteihin lahjoja jakamaan, vaan lahjat ilmestyvät yön aikana
olohuoneisiin.
Isänpäivä 19.3.
Pääsiäinen
Semana Santa, pyhä viikko, on Espanjassa erittäin tärkeä juhla. Nimestä voi päätellä, että pääsiäisen juhlinta kestää
siellä kokonaisen viikon. Tärkeä osa juhlintaa ovat pääsiäiskulkueet, joissa käydään läpi piinaviikon tapahtumia.
Kulkueet eivät ole kirkon organisoimia, vaan niiden toteutuksesta vastaavat erityiset veljeskunnat. Ensimmäisinä
kulkueessa kävelevät ristiä ja suuria kynttilöitä kantavat nasaretilaiset (nazarenos). Heidän jäljessään tulevat
katumuksentekijät (penitentes) ja kantajat (costaleros), jotka kantavat jopa useiden tonnien painoisia pyhäinkuvia.
Suurimpien pyhäinkuvien kantamiseen tarvitaankin satoja kantajia. Kulkueessa on mukana myös surumusiikkia
soittava orkesteri. Kulkueen jäsenet ovat pukeutuneet hupullisiin kaapuihin, joiden väri vaihtelee paikkakunnittain
veljeskunnan mukaan. Pääsiäinen on katolisessa Espanjassa hyvin uskonnollinen juhla, eivätkä puput, tiput ja
suklaamunat kuulu siihen samalla tavalla kuin meillä.
Äitienpäivä
Espanjassa äitienpäivää vietetään toukokuun ensimmäisenä sunnuntaina.
Espanjan kansallispäivä 12.10.
Espanjan kansallispäivä on Espanjan suojelupyhimyksen (Virgen del Pilar) ja espanjalaisuuden päivä. Kansallispäivänä
maan pääkaupungissa Madridissa on sotilasparaati, jota myös kuningasperhe on seuraamassa. Ilmavoimien koneet
lentävät kaupungin yli ja jättävät jälkeensä punakeltaisen savuvanan.
Joulu
Espanjassa ei vietetä joulua samalla tavalla kuin meillä, sillä joulupukki ei kuulu perinteiseen espanjalaiseen jouluun.
Jouluaattona syödään perheen kesken juhla-aterialla kalkkunaa, lammasta tai porsaanpaistia sekä erilaisia äyriäisiä ja
kalaa. Jouluyönä monet osallistuvat katolisen kirkon joulumessuun. Joulukoristeet ilmestyvät katukuvaan ja koteihin
joulukuun alussa. Monessa kodissa joulupuuna on mänty tai sypressi. Joulun alla ihmiset käyvät ihailemassa suuria
jouluseimiä, joita on kaupungintaloilla, liikkeiden ikkunoissa ja esim. ostoskeskuksissa.
Tiesitkö, että elokuun viimeisenä keskiviikkona Valencian maakunnassa vietetään tomaattijuhlaa. Silloin kymmenet
tuhannet ihmiset saapuvat Buñolin kaupunkiin heittelemään toinen toisiaan tomaateilla.
KIELI
Espanja on kiinan, englannin ja hindin jälkeen maailman neljänneksi puhutuin kieli ja Espanjan lisäksi virallinen kieli 21
maassa. Se kuuluu romaanisiin kieliin ja on siten läheistä sukua portugalille, italialle ja ranskalle. Varsinkin portugalin
tai italian taito helpottaa espanjan oppimista.
Esimerkkejä:
suomi
kissa
vanha
talo
Espanja

espanja
gato
viejo
casa
España

portugali
gato
velho
casa
Espanha
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italia
gatto
vecchio
casa
Spagna

Espanjan kielessä on muutamia meille vieraita aakkosia ja välimerkkejä
• ll
ääntyy [ʎ ] tai [jj]
• ñ
ääntyy [ɲ] tai [nj]
• ¡
käytetään huudahduksen alussa
• ¿
käytetään kysymyslauseen alussa
Espanjan lisäksi maassa puhutaan muitakin kieliä.
• aragon, Koillis-Espanjassa, puhujia noin 10 000
• asturian kieli, Pohjois-Espanjassa, puhujia puolisen miljoonaa
• baski, Pohjois-Espanjassa, puhujia yli miljoona
• galego eli galician kieli, Galician alueella, puhujia 3-4 miljoonaa
• katalaani, maan itärannikolla, puhujia 7-10 miljoonaa
Suomeen kieleen on espanjasta lainattu mm. sanat karamelli (el caramelo) ja paraati (la parada).
Tiesitkö, että Kanarian saariin kuuluvalla La Gomeran saarella on silbo-nimisen kielen taitajia. Silboa ei puhuta, vaan
vihelletään. Kieli muistuttaa linnunlaulua, ja sen avulla voidaan viestiä jopa kolmen kilometrin päähän. Silbon kieltä voi
opiskella saaren kouluissa. Sitä voi kuunnella osoitteessa www.silbogomero.com.es.
ESPANJALAISIA NIMIÄ:
Pojat
Francisco
Manuel
Javier
Antonio
Pablo
José María
Jesús
David
Juan
Carlos

Tytöt
María
Laura
Lucía
Ana
Carmen
Marta
Pilar
Raquel
Sofía
Sara

Tiesitkö, että espanjalaisilla on kaksi sukunimeä, joista ensimmäinen on isän sukunimi ja toinen äidin. Naimisiin
mennessään naiset eivät yleensä ota miehensä sukunimeä, joten perheessä äidin ja isän sukunimet ovat lähes aina
erilaiset.
José on miehen nimi ja María naisen, mutta nämä kaksi nimeä voidaan Espanjassa yhdistää siten, että miehen nimenä
on José María ja naisen María José.
TEHTÄVIÄ JA TOIMINNALLISUUTTA
Myllytontun pupupäähine
Tarvitset
•
•
•

valkoista ja vaaleanpunaista kartonkia,
liimaa ja
nitojan.

Leikkaa valkoisesta kartongista 5cm leveä ja 60cm pitkä kaistale. Liimaa tai nido
kaistaleen päät yhteen niin, että siitä tulee pään ympäri sopiva panta. Leikkaa
valkoisesta kartongista kaksi 7cm leveää ja 20cm pitkää suikaletta ja muotoile ne
korviksi. Leikkaa vaaleanpunaisesta kartongista kaksi pienempää korvaa. Liimaa
vaaleanpunaiset korvapalat valkoisten päälle ja kiinnitä pantaan.
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Myllytontun pääsiäismobile
Tarvitset
• punaista kartonkia,
• askartelusilmiä,
• liimaa,
• askartelutikkuja/mehupillejä ja
• lankaa.
Leikkaa kartongista mallin mukaisia kaarevareunaisia kolmioita ja liimaa
niihin silmät. Sido hahmot langan avulla askartelutikkuihin/mehupilleihin.
Katso kuvan mallia.
El ratón y el gato - Kissa ja hiiri
Tähän leikkiin tarvitaan vähintään kymmenen pelaajaa, joista yksi valitaan kissaksi ja yksi hiireksi. Loput pelaajista
menevät piiriin ja ottavat toisiaan kädestä. Hiiri lähtee juoksemaan kissaa karkuun puikkelehtimalla käsien alta piiristä
ulos ja takaisin sisään. Kissa yrittää saada hiiren kiinni seuraamalla samaa reittiä. Piirissä olijat voivat halutessaan
yrittää estää kissaa seuraamasta hiirtä. Jos hiiri väsyy juoksemiseen, se voi asettua seisomaan piirissä seisovan
pelaajan eteen, jolloin tästä tulee hiiri. Peli päättyy, kun kissa saa hiiren kiinni.
KIRJALLISUUTTA
Tietokirjallisuus
Beck Jeanine
Buchholz Elke

Irizarry Carmen
Lehtosaari Heidi
Senker Cath

Kertomakirjallisuus
Abeya Elisabet
Amery Heather

Mi casa: First Spanish
Francisco de Goya: Elämä ja
tuotanto
Pablo Picasso: Elämä ja
tuotanto
Espanja: maa ja sen kansa
Espanja
Spain

Cervantes Saavedra, Miguel de
Gardella, M. Angels
Carranza Maite
Lindo, Elvira
Lluch Josep
Mathieu, Renada
Nicolaysen, Marit
Vinyes Jordi
Sanchez-Silva Jose-Maria

Isona minusta tulee
Satumatka maailman
ympäri
Don Quijoten seikkailut
Espanjalaisia satuja
Puun tarina
Noitien taistelu – trilogia
Villirilli Manolito
Isukki, joka hukkasi äänen
Aasi, joka nielaisi kuun
Väinö ja rotta Kanarialla
Pyhä Yrjänä ja lohikäärme
Poika ja Valas

Nettilinkkejä
Tietoa Espanjasta ja maan kulttuurista
Tietoa Espanjasta
Espanjan kielen alkeita lapsille

http://www.donquijote.org/culture/spain/
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/spain/index_fi.htm
http://fi.wikipedia.org/wiki/Espanja
http://www.bbc.co.uk/schools/primaryspanish/

5. EGYPTI
YLEISTÄ
Pinta-ala: Egypti on pinta-alaltaan maailman 30. suurin maa. Se on noin kolme suurempi kuin Suomi. Noin 80 % maan
pinta-alasta on asumatonta aavikkoa.
Asukasluku: Egyptissä asuu yli 15 kertaa enemmän ihmisiä kuin Suomessa.
Pääkaupunki: Kairo, jonka asukasluku on 1.5 kertaa suurempi kuin koko Suomen.
Rahayksikkö: Egyptin punta, yksi punta on sata piasteria.
Valtiomuoto: Tasavalta, Egyptissä on presidentti.
Tiesitkö, että Egyptin halki virtaa Niili, joka kisaa Amazon-joen kanssa maailman pisimmän joen tittelistä.
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ELÄIMET
Näitä Egyptin luonnossa eläviä eläimiä voi nähdä Suomessakin:
• pääskynen, kurki, joutsen, haukka.
Näitä Egyptissä eläviä eläimiä ei sen sijaan Suomessa näe vapaana luonnossa :
• hietakissa, niilinkrokotiili, egyptinmangusti (tunnetaan myös nimellä faaraorotta), hyeena, skorpioni.
Uhanalaisia eläimiä:
• mendesinanantiloopit, joita elää vapaana luonnossa enää noin 500 yksilöä,
• nubianalppikauris,
• valkogaselli, joka oli aikaisemmin Saharan yleisin gasellilaji mutta josta on tullut metsästyksen takia erittäin
uhanalainen, ja
• valkobeisat, joita elää vapaana luonnossa noin 1000 yksilöä. Laji hävisi luonnosta 1970-luvulla, mutta sen
kanta on saatu elvytettyä.
Tiesitkö, että Egyptissä elää lähes neljäkymmentä käärmelajia, joista seitsemää pidetään myrkyllisenä.
Kameli
(Iina Myllymäki, Annika Perkiö, Maarit Virtanen)
Kamelien sukuun kuuluu yksikyttyräinen dromedaari ja kaksikyttyräinen kameli. Molempia kamelilajeja käytetään
hyötyeläiminä. Dromedaarit ovat yleisiä ratsueläimiä ja kuormajuhtia Pohjois-Afrikassa ja Lähi-idässä, kun taas
kaksikyttyräinen kameli on suosittu Aasiassa. Dromedaari on nopeana ja kestävänä juoksijana parempi ratsueläin,
kaksikyttyräinen taas parempi kuormajuhta, sillä se jaksaa kantaa kevyesti yli 250 kg:n painoisia taakkoja pitkiä
matkoja. Kamelin korkeus on jopa yli 200 cm ja se painaa noin 300 – 600 kg. Keskimäärin kameli elää on noin 40 – 50
vuotta. Väritykseltään kameli on ruskea, hiekanvärinen tai musta.
Tiesitkö, että kamelin kyttyrä on rasvakudosta, josta kameli saa energiaa silloin, kun ravintoa on vaikea saada.
Kyttyränsä ansiosta kameli pystyy elämään jopa 5 – 7 päivää vähällä ruualla ja vedellä menettämättä normaalia
suorituskykyään. Yleinen uskomus, että kameli varastoi vettä kyttyräänsä, ei siis pidä paikkaansa.
PYRAMIDIT
(Iina Myllymäki, Annika Perkiö, Maarit Virtanen)
Pyramidi on maasta tai kivestä tehty ylöspäin kapeneva, geometrisen pyramidin muotoinen suuri rakennelma.
Muinaiset egyptiläiset rakensivat pyramideja faaraoiden haudoiksi ja temppeleiksi. Egyptin kuuluisimmat pyramidit,
Gizan pyramidit, rakennettiin n. 2600 – 2500 eaa. Pyramidiryhmään kuuluvat faaraoiden Khufun, Khafren ja
Menkauren hautamuistomerkit. Suurimmat Gizan pyramideista ovat olleet alun perin korkeudeltaan lähes 150
metrisiä.
URHEILU
Perinteisesti suosittuja urheilulajeja ovat
• jalkapallo, koripallo, käsipallo, squash ja tennis.
Suosiotaan ovat viime vuosina lisänneet
• sukellus, golf ja ratsastus.
Tiesitkö, että Egyptin jalkapallomaajoukkue on voittanut Afrikan mestaruuden seitsemän kertaa.
KOULU
Yleissivistävä koulutus on Egyptissä maksutonta. Oppivelvollisuus päättyy 15 vuoden iässä. Lukuvuosi alkaa syyskuun
puolivälin jälkeen ja päättyy kesäkuun lopussa. Vuoden vaihteessa on kahden viikon talviloma.
•
•
•

esikoulu, vapaaehtoinen ja maksullinen 4–6-vuotiaille
ala-aste (luokat 1–6) aloitetaan 6-vuotiaana
valmistava aste (luokat 7–9)
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Vaikka Egyptissä on oppivelvollisuus, 13 % tytöistä ei käy koulua. Ala-asteella tytöt ja pojat käyvät yleensä samaa
koulua, valmistavasta asteesta eteenpäin tytöillä ja pojilla on omat koulunsa. Lähes kaikissa kouluissa käytetään
yhtenäistä koulupukua. Tavallista on, että luokissa on yli 30 oppilasta. Kokeita ei pidetä pitkin vuotta, vaan lukukauden
päättökokeet pidetään ennen talvi- ja kesälomaa.
Luokilla 1–3 opiskellaan arabian kieltä, matematiikkaa, uskontoa ja luonnontietoa.
Luokilla 4–6 opiskellaan lisäksi englantia, maantietoa, historiaa, kuvaamataitoa ja tietotekniikkaa.
Luokilla 7–9 opiskellaan arabian kieltä (kielioppi ja kirjallisuus) englantia, ranskaa, maantietoa, historiaa,
yhteiskuntaoppia, fysiikkaa, kemiaa, biologiaa, matematiikkaa ja uskontoa.
Kouluruoka ei ole ilmaista, mutta köyhistä perheistä tulevat lapset saavat maksutta esim. maitoa, keksejä tai esim.
palan piirasta.
RUOKA
Yhteinen ateria on perheelle tärkeä niin arkena kuin juhlana. Isä aloittaa aina aterian, joka maaseudulla syödään usein
lattialla istuen. Egyptiläisen ruokakulttuurin ominaispiirteitä ovat runsaat ruokalajit, joita grillataan, keitetään ja
paistetaan rasvassa. Myös salaatit ja keitot ovat suosittuja. Vieraiden oletetaan maistavan kaikkia ruokalajeja.
Aamiainen

Egyptiläinen aamiainen on kevyt; siinä on esim. favapapuja, leipää, teetä tai kahvia.

Lounas

Lounas on päivän pääateria, ja se nautitaan iltapäivällä, usein vasta n. klo 15–17. Tyypillisiä
lounasruokia ovat linssit, riisi, paistetut sipulit, papukakut, kikherneet ja kana.

Päivällinen

Koska lounas syödään Egyptissä myöhään, päivällisen sijaan nautitaan kevyt iltapala. Usein iltapalalla
saatetaan syödä lounaalta jäänyttä ruokaa.

EGYPTILÄISIÄ JUHLIA
Joulu
Egyptissä on pieni koptikristittyjen vähemmistö, joka viettää joulua 7.1. Juhlaan kuuluu yhdessäoloa, keskiyön
jumalanpalvelus ja juhla-ateria.
Profeetta Muhammedin syntymäpäivä
Muslimimaissa vietetään profeetan syntymäpäivää islamilaisen kalenterin kolmannen kuukauden 12. päivänä.
Juhlintaan kuuluvat paraatit.
Sham El- Naseem

(Iina Myllymäki, Annika Perkiö, Maarit Virtanen)

Sham El-Naseem, kevään juhla, tarkoittaa kirjaimellisesti “haistella tuulta”, ja se viittaa kevään saapumiseen. Juhlaa
vietetään ortodoksipääsiäistä seuraavana maanantaina, ja sillä on juhlistettu jo 4500 vuoden ajan hedelmällisyyttä.
Juhlaväki pukeutuu yleensä kirkkaisiin väreihin, ja juhlan aikana maalataan ja koristellaan munia, jotka myös viittaavat
hedelmällisyyteen ja uuteen alkuun. Alun perin juhlapäivän aikana muinaiset egyptiläiset uhrasivat jumalilleen
suolattua kalaa, sipulia ja salaatteja. Päivän aikana monet juhlijat kävelevät Niilin rannalla tai soutavat jokea pitkin
tuulesta nauttien, millä uskotaan olevan monia myönteisiä vaikutuksia terveyteen. Päivän ruokailua aletaan
valmistella jo aamulla, ja ruoka syödään yleisesti puistoissa, viheralueilla, eläinpuistoissa tai Niilin varrella pikniktyylisesti. Perinteisiä ruokia juhlassa ovat feseekh (perinteisesti valmistettua kelttikalaa), salaatti, kevätsipulit ja
värjätyt kananmunat. Juhlaa juhlivat sekä kristityt että muslimit, ja sitä pidetäänkin enemmän kansallisena juhlana
kuin uskonnollisena tapahtumana.
Ramadan
Ramadan on islamilaisen kalenterin yhdeksäs kuukausi, ja sen aikana vietetään uskonnollista paastoa. Ramadanin
aikaan terveet aikuiset muslimit syövät vain auringonlaskun ja -nousun välisenä aikana. Lapset harjoittelevat paastoa
muutaman tunnin päivässä.
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Eid Al-Fitr
Eid Al-Fitr on paaston päätösjuhla. Kolme päivää kestävä juhla aloitetaan rukouksella ja se omistetaan almujen
antamiselle ja sukulaisten ja tuttavien luona vierailulle.
KIELI
Egyptissä puhutaan arabiaa, joka on maailman viidenneksi puhutuin kieli. Se on virallinen kieli 25 maassa. Arabiaa
kirjoitetaan arabialaisella kirjaimistolla oikealta vasemmalle ja ylhäältä alas. Kielessä on 29 kirjainta.
Esimerkkejä arabialaisista kirjaimista:

ﺍ
ﺏ
ﺱ
ﻕ

kirjaimen nimi

ääntyminen

alif

/a:/

baː

/b/

si:n

/s/

qa:f

/q/
EGYPTILÄISIÄ NIMIÄ
Pojat
Youssef
Ibrahim
Yehia
Hassan (Kaunis)
Gamal (Komea)
Islam
Karim
Tareq
Khaled (Ikuinen)
Walid

Tytöt
Doha (Auringonnousu)
Suha (Tähti)
Rowan (Paratiisin joki)
Farah (Ilo)
Nada (Kaste)
Farida (Ainutlaatuinen)
Shehab (Tähdenlento)
Marina
Irene
Amira (Prinsessa)

TEHTÄVIÄ JA TOIMINNALLISUUTTA
Köydenveto
Köydenvetoa ovat egyptiläislapsetkin pelanneet jo vuosisatoja. Sitä voi leikkiä myös ilman köyttä. Maahan piirretään
viiva, pelaajat ottavat toisiaan käsikynkästä ja joukkueet asettuvat jonoon viivan molemmin puolin. Se joukkue, joka
saa ensimmäisenä vedettyä toisen viivan yli, on voittaja.
Leimasinpainannalla toteutettu piknikliina
(Iina Myllymäki, Annika Perkiö, Maarit Virtanen)
Tarkoituksena on valmistaa käsityönä luokan yhteinen piknikliina. On myös mahdollista, että jokainen oppilas
toteuttaa oman yksilöllisen, pienemmän ruokailuliinan. Tehtyä liinaa/liinoja voidaan käyttää toteutettaessa luokan
oma kevään juhlan pikniktapahtuma. Tapahtuma voidaan pitää ulkosalla, jos koulun lähipuitteet niin sallivat, mutta
sen toteuttaminen onnistuu myös vaikka oman luokan lattialla.
Leimasimina voi käyttää esimerkiksi sipulin puolikasta, perunasta leikattuja kuvioita, lankoja ja nyörejä ja erilaisia puun
palasia tai kasvien lehtiä. Oikeastaan vain mielikuvitus on rajana ja kaikkea voi kokeilla.
Tarvikkeet:
1. Vaaleaa pohjakangasta, esim. puuvillaa. Jos käytät tummaa pohjakangasta, on painovaiheessa käytettävä
peittovärejä (tai tavallisten värien sekaan sekoitettavaa peittopastaa) tavallisten painovärien sijaan.
2. Kankaanpainantavärejä ja tuputussieniä värien levittämiseen leimasimille.
3. Erilaisia leimasimina toimivia esineitä/materiaaleja kuten sipuleita, perunoita, kasvien lehtiä, puun palasia ja
erilaisia lankojen ja nyörien pätkiä.
4. Jätesäkkejä tai sanomalehtiä suojaamaan työtasoja, joilla kankaanpainanta tapahtuu.
5. Ohutta vanua tms. pehmusteeksi painopöydälle suojapaperien ja -muovien alle.
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6.
7.
8.

Esiliinat tai jätesäkeistä leikatut suojaessut oppilaille.
Sakset, puukko ja kaulin.
Tyhjiä papereita ja leivinpaperia.

Painaminen sipulilla/perunalla/puun palalla
1. Leikkaa peruna puoliksi. Jos haluat, voit kaivertaa tai leikata puolikkaan johonkin muuhun muotoon, tai
käyttää sellaisenaan.
2. Levitä tuputussienellä painoväriä perunan kuviopintaan.
3. Käytä valmista kuviota leimasimena.
Painaminen kasvin lehdellä/narun pätkällä
1. Levitä tuputussienellä väriä lehden tai narun toiselle puolelle.
2. Aseta lehti tai naru väripuoli alaspäin kankaalle.
3. Aseta lehden tai narun päälle puhdas paperi ja kaulitse kaulimella varovasti tämän päältä.
HUOM! Jotta painojäljestä tulee pesunkestävä, on tuotteen annettava kuivua täysin kuivaksi, jonka jälkeen väri
kiinnitetään kankaaseen silittämällä tuote suojakankaan tai leivinpaperin läpi. Silitys kolmella pisteellä, jos vain
pohjakangas kestää sen.
Vinkki: Neulahuovutuksella huovutettu pääsiäismuna on myös helposti toteutettava pieni askartelutyö, johon
tarvitset vain huovutusneuloja tai -neulaimia, styrox-munia ja huovutusvillaa.
KIRJALLISUUTTA
Tietokirjallisuus

Kertomakirjallisuus

Boase, Wendy
Faaraoiden Egypti
Bolton, Anne
Pyramids and Mummies
Brunton, Paul
Egyptin salaisuuksien jäljillä
The Children’s illustrated encyclopedia of the ancient world
Chisholm, Jane
Who built the pyramids?
Chrisp, Jane
Egyptin mysteerit
Deary, Terry
Karmea totuus egyptiläisistä
Eldash Khaled
Boushra’s day: from dawn to dusk in an
Egyptian city
Ganeri, Anita
Mummies and Ancient Egypt
König Viviane
Mitä tiedät Egyptistä?
Maailman seitsemän ihmettä: suuret muistomerkit ja niiden
rakentaminen
Malam, John
Muumiot ja muinaisen Egyptin salaisuudet
Mellett, Peter
Pyramidit
Mique, Pierre
Näin elettiin muinaisessa Egyptissäl,
Ross, Stuart
Muinainen Egypti: ikuisen elämän valtakunta
Tyldesley, Joyce
Egypti
Muumioiden mysteerit
Ventura, Piero
Tutankhamon: Egyptin farao ja haudan aarteet

Daly, Audrey
Jacq, Christian
Kerr, P.B.
Kinnunen, Tommi
Kimselius, Kim
Mäkinen, Jukka
Mörö, Mari
Pitkänen, Matti

Egyptin prinssi: Mooseksen tarina
Niilin poika
Lampun lapset: Faaraon haudan vangit
Vernerin matka maailmalle
Faaraon kirous
Naurava sfinksi
Joeliinan karavaanikomppi
Faaraoiden perilliset
Egyptiläislapsia
Prinssi, joka tiesi kohtalonsa: vanha egyptiläinen satu
Riordan, Rick
Liekehtivä valtaistuin
Punainen pyramidi
Shayan, Sirkka
Mira ja skarabeen salaisuus
Stine, R.L
Muumion kirous
Stine, R.L
Mitä mielessä, muumio?
Umansky, Kaye
Timanttijahti Egyptissä

Nettilinkkejä
Tietoa Egyptistä
Egyptin historiaa lapsille

http://fi.wikipedia.org/wiki/Egypti
http://egypt.mrdonn.org/

6. JAPANI
YLEISTÄ
Pinta-ala: Japani on pinta-alaltaan vain hieman suurempi kuin Suomi.
Asukasluku: Japanissa asuu lähes 24 kertaa enemmän ihmisiä kuin Suomessa.
Pääkaupunki: Tokio, jossa asuu yli kaksi kertaa niin paljon ihmisiä kuin Suomessa.
Rahayksikkö: Jeni, joka ei jakaannu pienempiin yksiköihin.
Valtiomuoto: Perustuslaillinen monarkia, Japanissa on keisari.
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Tiesitkö, että Japani koostuu yli kolmestatuhannesta saaresta. Suurin osa maan pinta-alasta on vuoristoa. Japanissa on
yli 75 aktiivista tulivuorta. Korkein niistä on Fuji -tulivuori, joka sijaitsee vajaa 100 kilometriä pääkaupungista Tokiosta
lounaaseen. Se on japanilaisille pyhä vuori, jonka huipulle moni haluaa kiivetä. Japanilainen sanalasku
sanookin: ”Hän, joka ei kiipeä Fuji-vuorelle vähintään kerran on tyhmä. Hän, joka kiipeää Fuji-vuorelle useammin kuin
kerran, on vielä tyhmempi."
ELÄIMET
Näitä Japanin luonnossa esiintyviä eläimiä voi nähdä Suomessakin:
• karhu, supikoira, kettu ja peura.
Näitä Japanissa eläviä eläimiä ei sen sijaan Suomessa näe vapaana luonnossa:
• japaninmakaki -apina, japaninjättisalamanteri ja iriomotenkissa, jota tavataan pelkästään Iriomoten saarella.
Uhanalaisia eläimiä:
• boninsaartenlenkko (lepakko), okinawanokahiiri, japaninunihiiri, beriginisohylje ja Aasian mustakarhu.
Japani sijaitsee merkittävällä lintujen muuttoreitillä. Siellä elää yli 600 erilaista lintulajia.
Tiesitkö, että japaninmakakeja kutsutaan myös lumiapinoiksi. Ne ovat maailman pohjoisimpana elävä apinalaji. Ne
pesevät ruokansa vedessä, osaavat erotella riisinjyvät hiekasta ja lämmittelevät talvella kuumissa lähteissä.
URHEILU
Perinteisesti suosittuja urheilulajeja ovat
• sumopaini, joka on Japanin kansallisurheilulaji, judo, karate, kendo ja jujutsu.
Suosiotaan ovat viime vuosina lisänneet
• jalkapallo, joka on 2000-luvulla noussut maan suurimmaksi lajiksi ja baseball, joka on katsojamäärien
perusteella maan suosituin urheilulaji.
Sumopaini
• 1500 vuotta vanhan lajin juuret ovat shintolaisuuden seremonioissa.
• Laji on hyvin arvostettu, mikä ilmenee esimerkiksi siten, että sumopainijoilla on oikeus käyttää
samuraisotilaan nutturakampausta.
• Parhaat sumopainijat ovat suosittuja kansallissankareita.
• Sumo-ottelu kestää usein vain muutamia kymmeniä sekunteja, harvoin minuuttia pidempään; huomattavasti
pidempi aika kuluu ennen ja jälkeen ottelua suoritettaviin rituaaleihin.
Tiesitkö, että Japanissa on järjestetty olympiakisat kolme kertaa: kesäkisat Tokiossa 1964 ja talvikisat Sapporossa
vuonna 1972 ja Naganossa vuonna 1998.
KOULU
Japanissa yleissivistävä koulutus on ilmaista, mutta kouluruoka on maksullista. Valtiollisten ja kunnallisten koulujen
rinnalla toimii maksullisia yksityiskouluja. Yläasteelta lähtien oppilaiden on pidettävä koulupukua.
•
•
•

Esiopetusta annetaan 3–6-vuotiaille lastentarhoissa.
Ala-aste (luokat 1–6) aloitetaan 6-vuotiaana.
Oppiaineet ala-asteella: matematiikka, luonnontieto, yhteiskuntaoppi, musiikki, kuvaamataito, liikunta ja
kotitalous.
Yläaste (luokat7-9)
Oppiaineet yläasteella: äidinkieli, englanti, matematiikka, matematiikka, tiede, fysiikka, kemia, biologia,
yhteiskuntaoppi, maantieto, historia, liikunta, kotitalous, musiikki ja kuvaamataito.

Ala-asteella koulupäivä alkaa klo 8.30 ja päättyy noin klo 15.00. Oppitunnit kestävät 40–45 minuuttia, ja niiden välissä
on 5–10 minuutin tauko. Ruokatauko kestää 40–60min. Yläkoululaisten koulupäivä jatkuu n. klo 17.00 asti.
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Koululuokassa on 30–40 oppilasta. Useimmissa kouluissa oppilaat ovat vastuussa koulun tilojen siivoamisesta. Koulu
aloitetaan sinä vuonna, jolloin lapsi täyttää kuusi vuotta. Lukuvuosi alkaa huhtikuussa ja päättyy maaliskuussa, ja se on
jaettu kolmeen lukukauteen.
Tiesitkö, että japanilaislasten kesäloma on vain vähän yli kuukauden pituinen, ja myös lomaksi annetaan yleensä
läksyä.
RUOKA
Aamiainen

Tyypillinen japanilainen aamiainen on kulho riisiä ja miso-keittoa, sekä lisukkeena esim. kalaa, kanaa,
munakasrulla, kuivattua merilevää tai hapatettuja papuja (natto).

Lounas

Lounas syödään n. klo 11.30–14.00. Usein lounaaksi nautitaan eväitä tai syödään
työpaikkaruokalassa. Lounasruokaan kuuluu tavallisesti nuudeleita tai riisiä ja lihaa tai kalaa.

Päivällinen

Päivällinen on päivän pääateria, ja se syödään n. klo 18–19. Aterialla on aina kulhollinen
riisiä ja sen lisäksi vihanneksia, lihaa tai kalaa. Ruokajuomana nautitaan vettä tai kylmää teetä.

Ruoka syödään puikoilla, myös keitto. Keitosta poimitaan kiinteä aines puikoilla ja neste ryystetään suoraan
kulhosta. Ryystäminen ei Japanissa ole epäkohteliasta. Veistä ei japanilaisessa ruokapöydässä tarvita, sillä ruoka
pilkotaan jo valmistusvaiheessa pieniksi paloiksi. Lusikkaa sen sijaan käytetään joskus, vaikkakin harvoin.
Bento on japanilainen eväslaatikkoon pakattu lounas. Se voidaan valmistaa kotona tai ostaa valmiina kaupasta,
kioskista, ravintolasta tai bento-automaatista. Bento sisältää riisiä, kalaa tai lihaa ja kasviksia.
Tiesitkö, että monet japanilaiset aterioivat matalan pöydän ääressä lattialla istuen. Talvella pöydän alla saattaa olla
lämmitin, joka pitää jalat lämpiminä. Myös joissakin ravintoloissa istutaan lattialla.
JAPANILAISIA JUHLIA
Uusivuosi 1.1.
Uusivuosi on yksi vuoden tärkeimmistä juhlista Japanissa. Koti siivotaan perusteellisesti ja koristellaan
uudenvuodentoivotuksilla. Uudenvuodenjuhlintaan kuuluu runsas juhla-ateria perheen ja sukulaisten kesken. Lapsille
annetaan pienessä värikkäässä kuoressa rahalahja.
Setsubun
Helmikuun alussa Japanissa vietetään setsubunia, kevään alkamisen juhlaa. Siihen kuuluu soijapapujen heittely, joka
symboloi pahojen henkien karkottamista.
Hinamatsuri 3.3.
Hinamatsuri on tyttöjen nukkejuhla, jota juhlitaan koristelemalla koti arvokkailla nukeilla.
Hanami
Hanami, kirsikankukkajuhla, on yksi Japanin merkittävimmistä kansanjuhlista. Juhlinta alkaa maaliskuussa etelästä ja
päättyy toukokuun alussa Hokkaidon saarelle pohjoiseen. Japanilaiset seuraavat kukinnan edistymistä television
kukintatiedotuksista. Kun kukinta on parhaimmillaan, japanilaiset kerääntyvät puiden alle syömään ja viettämään
aikaa perheen ja ystävien kanssa.
Kodomo no Hi 5.5.
Toukokuussa vietetään päivää, joka alun perin oli poikien päivä mutta jota nykyään nimitetään lasten päiväksi. Silloin
lennätetään leijoja ja karpin kuvalla koristeltuja tuulipusseja.
Tanabata 7.7.
Tanabata on tähtijuhla, joka perustuu kiinalaiseen ja japanilaiseen kansantaruun. Koti koristellaan värikkäin
paperikoristein ja bambunoksille ripustetaan runoja ja toiveita. Sendaissa järjestetään kolmipäiväiset Tanabatafestivaalit, jotka ovat maankuulut.
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Natsumatsuri
Kesäjuhlia vietetään heinäkuun lopussa/elokuun alussa. Silloin ihaillaan ilotulituksia ja nautitaan katukeittiöiden
antimista. Kaikki voivat osallistua perinteiseen katutanssiin, bon odoriin.
Keiro no Hi
Syyskuussa vietetään ”Kunnioita vanhuksia” -päivää. Se on vapaapäivä, joka vietetään isovanhempien seurassa.
Lehdissä ja televisiossa haastatellaan maan vanhimpia asukkaita.
Shichi-go-san
Marraskuussa juhlinnan kohteina ovat kolme- ja seitsenvuotiaat tytöt ja kolme- ja viisivuotiaat pojat. Luvut 3, 5 ja 7
ovat japanilaisessa perinteessä onnennumeroita.
Keisarin syntymäpäivä 23.12.
Keisarin syntymäpäivä on yleinen vapaapäivä. Keisarillisen palatsin edessä on silloin juhlaparaati ja keisarillinen perhe
tervehtii kansalaisia palatsin parvekkeelta.
Joulu
Joulu ei ole perinteinen japanilainen juhla, sillä Japanin väestöstä vain pieni osa on kristittyjä. Joulunviettoon ei liity
uskontoa kuten meillä Suomessa, mutta monet antavat silloin lahjoja ja koristelevat kotinsa joulukoristein.
Jouluruokana syödään kanaa ja kakkua.
Tiesitkö, että huhtikuun lopussa/toukokuun alussa japanissa vietetään kultaista viikkoa. Viikon aikana juhlitaan
Showan päivää (Keisari Hirohiton päivä), perustuslain voimaantulemisen päivää, vihreyden päivää ja lastenpäivää.
Kouluista on silloin vapaata, ja monet perheet käyttävätkin viikon lomailuun ulkomailla tai kotimaassa.
KIELI
Japani on maailman yhdeksänneksi puhutuin kieli, ja se on virallinen kieli Japanissa ja yhdessä Palaun saarivaltion
osavaltiossa. Japanin kielessä ei ole kirjainaakkosia, vaan siinä käytetään kolmea erilaista merkkijärjestelmää.
Hiraganat ja katakanat ovat tavuaakkosia, joissa molemmissa on 46 merkkiä, kanjit ovat kiinasta peräisin olevia
sanamerkkejä, joita on kielessä kymmeniä tuhansia. Ala-asteella opetetaan 1006 kanji-merkkiä, yläasteella 939. Nämä
riittävät esim. sanomalehtien lukemiseen.
Esimerkkejä hiragana-merkeistä:
か ka

き ki

く ku

け ke

こ ko

ケ ke

コ ko

Esimerkkejä katakana-merkeistä:
カ ka

キ ki

ク ku

Japanin kielestä suomeen tulleita sanoja ovat esim. karaoke, manga, anime, sumo, judo, ninja, origami, tsunami.
JAPANILAISIA NIMIÄ
Pojat
Tomoya
Tatsuhiro
Taisei
Souta
Kaito
Hikari
Asahi
Yamato

Tytöt
Hinata
Sakura
Miku
Aoi
Miyu
Rin
Mitsuki
Yui

Japanissa sukunimi sanotaan ennen etunimeä.
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Tiesitkö, että Japanissa on tavallista merkitä kirjeen ja kortin osoitetietoihin yläriville vastaanottajan kotimaa, sitten
asuinkaupunki, sen jälkeen katuosoite ja vasta viimeiselle riville vastaanottajan nimi. Aivan päinvastaisessa
järjestyksessä siis kuin Suomessa on tapana.
TEHTÄVIÄ JA TOIMINNALLISUUTTA
Karppi
Tarvitset:
• paksua paperia, kartonkia tai pahvia
• sanomalehtiä, aikakauslehtiä, mainoksia, värillistä paperia
• kreppipaperia
• nauhaa tai narua
• liimaa
• värikyniä tai tusseja
• niittaaja
Leikkaa A4-kokoinen kala mallin mukaan. (Monistepohja 2) Leikkaa lehdistä värikkäitä, halkaisijaltaan noin 3-4cm
palloja ja liimaa ne molemmin puolin kalaa suomuiksi. Koristele kalan pää, evät ja pyrstö. Leikkaa kreppipaperista
erivärisiä n. 20cm pitkiä nauhoja ja kiinnitä ne pyrstöön. Tee kalan päähän rei’ittimellä reiät nauhaa varten. Värikkäät
karpit voi ripustaa nauhasta esim. puun oksiin 5.5. vietettävän lastenjuhlan kunniaksi.
Origami
Origami tarkoittaa japanilaista paperintaittelua. Perinteisin japanilainen origamiaihe on kurki.
Origamioppaita
Kojima, Kaori
McCrea, Lilian
Ono, Mari

Kaorin askartelukirja 1, Origami
Origami: Metsän eläimiä
Origamia lapsille

Oshikura Manju
Tätä leikkiä varten maahan piirretään iso ympyrä. Pelaajat asettuvat selin toisiinsa kasvot kehää päin ja alkavat
selällään työntää muita pelaajia ulos kehästä. Viimeinen kehään jäänyt on voittaja.
KIRJALLISUUTTA
Tietokirjallisuus

Kertomakirjallisuus

Aranzi, Aronzi
Bähren, Ralf
Elvin, Emmet
Hart, Christopher
Helander, Eila

Söpöä, japanilaisia pehmoleluja
Tokyo clash: japanilaista popkulttuuria
Draw manga
Kids draw manga
Kulttuurien käsikirja
Hiroshiman lapset
Hoare, Sophy
Japani: maa ja sen kansa
Jalkapallon MM-kisat 2002: etelä-Korea, Japani
Japani: pienoishakuteos Japanista
Kardy, Glenn
Kana de manga: helppo ja hauska tapa oppia
”japanilaiset aakkoset”
Kjär, Jan
Mangan taikaa: avain japanilaiseen kuvakieleen
Kobayashi, Junji
Astro Boy
Korpiola, Kyösti
Judo, aikido, karate
Lehtinen, Jari
Animen aika: japanilaisen animaation historia
Macdonald, Fiona Ancient Japan
Mallat, Heikki
Dozo: japanin kieltä ja kulttuuria
Niiniketo, Auvo
Ju-jutsu: itsepuolustuksen perusta
Rubin, Ken
Tulivuoret ja maanjäristykset
Walther, A.
Japani: Nihon

Bradford, Chris
Nuori samurai -sarja
Cesco, Federico de Tokion valot.
Delikouras, Aleksi FatalNinja -sarja
Harakan aarre ja muita lintusatuja
Hayashi, Akiko
Lähdetään retkelle
Minä tahdon mukaan
Imaizumi Goichi
Japanilaisisa satuja
Kauneimmat eläinsadut
Korpinen Tuulikki Japanilaisia satuja
Kultakala
Liksom, Rosa
Neko
Lintumaa, Kaija
Kultapilli ja hopeatorvi. Satuja vieraista maista
Miyazawa, Kenji
Ravintola Hirveä
Mori, Kyoko
Shizukon tytär
Nakazawa, Keiji
Hiroshiman poika
Nipponin satusetä kertoo: Valikoima japanilaisia satuja
Yoshimoto, Banana Kitchen
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NETTILINKKEJÄ
(Tanja Kivineva)
http://www.tampere.fi/material/attachments/t/5qp1i7bbQ/tupsutu.pdf
http://www.japania.org/
http://www.suomi-japani.net/
http://fi.wikipedia.org/wiki/Japani
www.fi.emb-japan.go.jp
http://oppiminen.yle.fi/japanin_maantieto
www.japaniin.fi

7. ITALIA
YLEISTÄ
Pinta-ala: Italia on pinta-alaltaan vain hieman Suomea pienempi maa.
Asukasluku: Italiassa asuu yli 10 kertaa enemmän ihmisiä kuin Suomessa.
Pääkaupunki: Rooma, jonka asukasluku on puolet koko Suomen asukasluvusta.
Rahayksikkö: euro
Valtiomuoto: tasavalta, Italiassa on presidentti.
Tiesitkö, että Italia on saappaanmuotoinen maa. Siksi sitä kutsutaankin Suomessa joskus ”saapasmaaksi”.
ELÄIMET
Näitä Italian luonnossa esiintyviä eläimiä voi nähdä Suomessakin:
• murmeli, siili, karhu, susi ja kärppä.
Näitä Italiassa eläviä eläimiä ei sen sijaan Suomessa näe vapaana luonnossa:
• villivuohi, pyreneittenvuohi, villikissa (metsäkissa) ja Apenninessä elävä appeninenkellosammakko.
Uhanalaisia eläimiä:
• mufloni (villilammas) ja kaitanokkakuovi.
Italian maantieteellinen sijainti, sen ilmasto ja pinnanmuodostus ovat ihanteelliset eläimille. Sieltä onkin löydetty
lähes 60 000 eri eläinlajia.
Tiesitkö, että Italiassa esiintyy 4777 vain Italiassa elävää eläinlajia.
URHEILU
Perinteisesti suosittuja urheilulajeja ovat
• jalkapallo, joka on Italian suosituin urheilulaji, F1, pyöräily ja laskettelu.
Paljon harrastajia on mm.
• koripallolla, lentopallolla, tenniksellä, rugbylla ja purjelautailulla.
Tiesitkö, että Italiassa on järjestetty olympiakisat kolme kertaa: kesäkisat Roomassa 1960 ja talvikisat Cortina
d’Ampezzossa vuonna 1956 ja Turinissa vuonna 2006. Italia on mitalien valossa olympiakisojen kaikkien aikojen
kuudenneksi menestynein valtio. Kultamitalien määrässä se sijoittuu USA:n ja Neuvostoliiton jälkeen kolmanneksi.
KOULU
Italiassa peruskoulutus on ilmaista, mutta valtiollisten ja kunnallisten koulujen rinnalla toimii suuri joukko maksullisia
yksityiskouluja. Alakoulussa oppikirjat ovat ilmaisia, mutta keskikoulussa oppilaiden on ostettava ne itse.
•
•

Esiopetusta annetaan 3–6-vuotiaille päiväkodeille, ja se on vapaaehtoista.
Alakoulu (luokat 1–5) aloitetaan 5–6-vuotiaana.
Alakouluissa on käytössä kaksi vaihtoehtoista järjestelmää:

51

•
•

1. Kahta luokkaa kohden on kolme opettajaa tai kolmea luokkaa kohden neljä opettajaa. Oppilaiden
viikkotuntimäärä on 27–30.
2. Yhtä luokkaa kohden on kaksi opettajaa. Oppilaiden viikkotuntimäärä on 40.
Oppiaineet alakoulussa: italia, matematiikka, englanti, luonnontieto, historia, maantieto, teknologia, liikunta,
kuvaamataito, musiikki, IT ja katolinen uskonto.
Keskikoulu (luokat 6-8)
Oppiaineet keskikoulussa: uskonto, italia, englanti, toinen vieras kieli, historia, maantieto, luonnontieto,
matematiikka, teknologia, IT, kuvaamataito, musiikki ja liikunta.
Ylempi toinen aste (1. vuosi pakollinen kaikille).

Koulupäivä kestää yleensä kahdeksasta yhteen. Normaalisti myös lauantai on koulupäivä. Kouluruokailu järjestetään
niille lapsille, joiden koulupäivä on poikkeuksellisesti normaalia pidempi. Yläkoulun päätteeksi järjestetään kirjalliset ja
suulliset kokeet. Arvosteluasteikko on ”välttävä”, ”hyvä”, ”erittäin hyvä” ja ”erinomainen”.
Lukuvuosi kestää syyskuun puolivälistä kesäkuun puoliväliin. Joululoma kestää kaksi viikkoa, pääsiäisloma viikon ja
kesäloma 12–13 viikkoa.
RUOKA
Aamiainen

Tyypillinen italialainen aamiainen on kuppi maitokahvia ja keksejä tai makea leivonnainen.

Lounas

Lounas syödään yleensä klo 13 jälkeen. Se on useille päivän pääateria, ja monet perheet
kerääntyvätkin kotiin nauttimaan sen yhdessä. Alkuruokana on usein pastaa, esimerkiksi spagettia tai
tagliatellea. Pääruokana on esimerkiksi lihaa tai kalaa sekä vihanneksia tai salaattia. Jälkiruokana on
arkisin usein hedelmä.

Päivällinen

Päivällinen syödään myöhään, yleensä klo 21 jälkeen. Se on kevyempi kuin lounas, pöydässä saattaa
olla keitto, salaatti, kylmiä leikkeleitä, juustoja, vihanneksia ja hedelmiä.

Tiesitkö, että nykyisen Italian alueella tehtiin pizzoja jo ennen ajanlaskumme alkua. Nykyaikainen pizza kehitettiin
Italiassa 1800-luvulla. Vuonna 1889 Italian kuningatar Margherita vieraili Napolissa, ja hänen kunniakseen valmistettiin
pizza, jossa oli Italian lipun värit: punainen (tomaatti), valkoinen (mozzarellajuusto) ja vihreä (basilika). Nykyään Pizza
Margherita on tunnetuimpia pizzoja maailmalla.
ITALIALAISIA JUHLIA
Uusivuosi 1.1.
Uudenvuodenjuhlintaan kuuluvat Italiassa ystävät, hyvä ruoka ja ilotulitukset. Juhlaperinteisiin kuuluu myös antaa
ystäville makeita lahjoja, esimerkiksi makeisia ja viikunoita.
Loppiainen 6.1.
Loppiainen päättää joulunajan, ja se on italialaislasten innokkaasti odottama juhla, sillä silloin La Befana, loppiaisnoita,
kiertelee kyliä ja kaupunkeja ja jakaa lahjoja. Lapset lähettävät ennen loppiaista La Befanalle lahjatoivomuksiaan, aivan
kuten me joulupukille.
Laskiaskarnevaalit
Laskiaiskarnevaalit kuuluvat katoliseen perinteeseen. Juhlintaan kuuluvat Italiassa näyttävät kulkueet ja naamiot.
Kouluissa lapset viettävät naamiaisia ja syövät erityisiä karnevaaliherkkuja, joita ovat esimerkiksi castagnole, pienet
sokeroidut munkit ja frappe, sitruunanmakuiset öljyssä paistetut leivonnaiset.
Pääsiäinen
Pääsiäistä edeltävällä viikolla, varsinkin pitkäperjantaina ja pääsiäislauantaina, kaupunkien kaduilla on näyttäviä
pääsiäiskulkueita, aivan kuten Espanjassa. Jeesusta ja Mariaa esittävät patsaat ovat kulkueissa näyttävästi esillä.
Perinteisessä pääsiäispöydässä on lammasta, artisokkaa ja erityistä pääsiäisleipää, joka vaihtelee alueittain.
Pääsiäismaanantai on iloinen juhlapäivä, jolloin järjestetään tansseja ja konsertteja, ja ihmiset viettävät aikaansa
ystävien kanssa hauskaa pitäen.
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Vappu 1.5.
Vappu on Italiassa työn juhla, ja se on kaikille yhteinen vapaapäivä. Isoissa kaupungeissa järjestetään silloin paraateja
ja konsertteja. Ilmapallot ja serpentiinit eivät kuulu italialaisen vapun viettoon.
Kansallispäivä 2.6.
Kansallispäivän virallinen juhlinta on Roomassa, ja juhlintaan kuuluvat sotilasparaati ja ilmavoimien ylilento.
Neitsyt Marian taivaaseen ottamisen päivä 15.8.
Tämä katolinen juhlapäivä on yleinen vapaapäivä, ja koska se osuu samaan aikaan lomakauden alkamisen kanssa,
monet ihmiset matkaavat suurista kaupungeista vuorille tai meren rannalle päivää viettämään. Juhlintaan kuuluvat
musiikki, ruoka ja ilotulitukset.
Pyhäinpäivä 1.11.
Pyhäinpäivänä viedään kukkia haudoille ja käydään kirkossa.
Tiesitkö, että joka vuosi pääsiäisenjälkeisenä sunnuntaina Fermignanon kaupungissa järjestetään suuret
sammakkokisat, Palio della Rana. Perinnepukuihin pukeutuneet osallistujat työntävät pieniä kottikärryjä, joissa on
sammakko. Jos sammakko hyppää kärryistä, kilpailijan on pyydystettävä se, laitettava se takaisin kärryille ja jatkettava
juoksuaan. Ensimmäisenä sammakko kyydissään maaliviivan ylittävä kilpailija on voittaja.
AREZZON KESKIAIKAISET TURNAJAISET
Joka vuosi juhannuksen aikaan, kesäkuun toiseksi viimeisenä sunnuntaina, sekä lomakauden loppupuolella, syyskuun
ensimmäisenä sunnuntaina, Toscanan maakunnassa sijaitsevassa Arezzon kaupungissa järjestetään keskiaikaiset
turnajaiset, Giostra del Saracino. Turnajaisilla on Arezzossa pitkät perinteet, sillä tiedetään varmasti, että kaupungissa
järjestettiin turnajaisia jo yli 600 vuotta sitten. Osallistujia tapahtumassa on yhteensä noin 250. Osa heistä on
pukeutunut sotilaiksi, osa on soittajia, osa taituroi lippujen kanssa, ja mukana on luonnollisesti myös keskenään
kisaavia ritareita. Turnajaiset ovat suuri kansanjuhla, jota seurataan televisiosta ja jota selostetaan kuin
urheilutapahtumaa ikään.
Tiesitkö, että koska turnajaisissa ritarit olivat pukeutuneet haarniskaan, heitä ei taistelun tiimellyksessä ollut helppo
erottaa toisistaan. Siitä syystä jokaisella ritarilla oli haarniskassaan, kilvessään ja lipussaan oma vaakunansa, josta
kaikki saattoivat hänet tunnistaa. Koska kaikki eivät osanneet lukea, vaakunoissa käytettiin kuvia.
KIELI
Kuten espanja, portugali ja ranska, kuuluu italiakin romaanisiin kieliin. Se on virallinen kieli Italiassa ja San Marinossa,
ja sillä on virallisen kielen asema myös Sveitsissä, Vatikaanivaltiossa sekä osassa Sloveniaa ja Kroatiaa. Suomeen on
italian kielestä lainattu esimerkiksi sanat kassa, altto, passi ja makaroni.
ITALIALAISIA NIMIÄ
Pojat
Francesco
Alessandro
Andrea
Matteo
Lorenzo
Mario
Riccardo
Luca
Gabriele
Davide
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Tytöt
Giulia
Sara
Sofia
Martina
Chiara
Alessia
Emma
Anna
Francesca
Elisa

TEHTÄVIÄ JA TOIMINNALLISUUTTA
Kuninkaanlinna
Tähän leikkiin tarvitaan vähintään neljä pelaajaa. Yksi pelaajista on hallitsija. Muut pelaajat asettuvat riviin hallitsijaa
vastapäätä n. 10–20 metrin päähän. Pelaajat huutavat: ” Kuningatar, kuningatar (kuningas, kuningas) kerro meille,
montako askelta linnaasi!” Hallitsija vastaa esim. ”Neljä karhun/apinan/kissan/hämähäkin askelta.” Pelaajat ottavat
neljä askelta matkien sitä eläintä, joka ohjeessa sanottiin. Ensimmäinen, joka ehtii linnaan, on seuraava hallitsija.
Vaakuna

(Sari Mattila, Marjo Hakojärvi, Suvi Ali-Rantala)

Oppilaat suunnittelevat itselleen oman vaakunan. (Monistepohja 3) Ennen tehtävän
toteuttamista voidaan keskustella ryhmässä, löytyykö esimerkiksi lasten sukunimistä
asioita, joita voisi käyttää oman vaakunan suunnittelussa. Vaakunapohja jaetaan neljään
yhtä suureen osaan, ja joka neljännekseen piirretään kuva, joka kertoo lapsesta jotain,
esim. lapsen omakuva, harrastus, lempipaikka, lempieläin jne.

KIRJALLISUUTTA
Tietokirjallisuus
Dixon, Philip
Graham, Ian
Gravett, C.
Gravett, C.
Hindley, J.
Kattelus, Mervi – Viikari, Kati
Leech, Michael
Tankard, Fiona

Ritarit ja linnat
Italy
Keskiajan ritarit
Ritarit
Ritarit ja ritarilinnat.
Italia
Italia: maa ja sen kansa
Italy

Kertomakirjallisuus
Collodi, Carlo
Funke, Cornelia
Gatti, Attilio

Pinoccio
Rosvoruhtinas
Saranga, viidakon poika

Guareschi, Giovanni
Hoffman, Mary
Kimselius, Kim
Laurence Caroline
Lindgren, Astrid
Mari, Silvana de
Remes, Ilkka
Sortland, Bjørn

Isä Camillo – kirjat
Naamioiden kaupunki
Tähtien kaupunki
Kukkien kaupunki
Paluu Pompeijiin
Ostian koirat
Pompejin merirosvot
Vesuviuksen salaisuudet
Kati Italiassa
Viimeinen haltia
Kirottu koodi
Silmätyksin

Nettilinkkejä:
Tietoa Italiasta

Arezzon turnajaiset
Italialaisia leikkejä

http://fi.wikipedia.org/wiki/Italia
http://formin.finland.fi
http://www.maatieto.net/files/32/italia.pdf
http://www.lifeinitaly.com
http://www.study-in-italy.it/
http://www.youtube.com/watch?v=5zCu15HNqTA
http://www.ehow.com/

8. RANSKA
YLEISTÄ
Pinta-ala: Ranska on noin puolitoista kertaa suurempi kuin Suomi.
Asukasluku: Ranskassa asuu yli 10 kertaa enemmän ihmisiä kuin Suomessa.
Pääkaupunki: Pariisi, jonka asukasluku on vajaa puolet koko Suomen asukasluvusta.
Rahayksikkö: euro
Valtiomuoto: tasavalta, Ranskassa on presidentti.
Tiesitkö, että Pariisin maamerkki Eiffel-torni avattiin yleisölle jo yli sata vuotta sitten vuonna 1889. Se on 324 metriä
korkea, ja jos haluaa kiivetä huipulle, on jaksettava kavuta 1665 porrasta. Vilkkaaseen kesäaikaan jono torniin on niin
pitkä, että ihmiset joutuvat odottamaan vuoroaan monta tuntia.
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ELÄIMET
Näitä Ranskan luonnossa tavattavia eläimiä voi nähdä Suomessakin:
• metsäkauris, karhu, susi, kettu, mäyrä ja orava.
Näitä Ranskassa eläviä eläimiä ei sen sijaan Suomessa näe vapaana luonnossa:
• gemssi, delfiini ja genetti eli sivettikissa.
Uhanalaisia eläimiä:
• munkkihylje, joita arvioidaan elävän vapaana luonnossa enää vain noin 400–500 yksilöä.
• vesikko, joita elää Ranskassa noin 200–500 yksilöä. Suomesta vesikkokanta hävisi jo 1950-luvulla.
Tiesitkö, että siihen aikaan, kun Ranskassa vielä hallitsi kuningas, delfiini (ranskaksi dauphin) oli kruununprinssin ja
hänen puolisonsa tunnus. Kruununprinssiä kutsuttiin nimellä dauphin (poikadelfiini) ja hänen puolisonsa oli dauphine
(tyttödelfiini).
URHEILU
Suosituimpia urheilulajeja Ranskassa ovat
• jalkapallo, tennis, koripallo, golf, rugby ja pyöräily.
Ranskassa syntyneitä, maailmallekin levinneitä urheilulajeja ovat
• kuulapeli petanque (petankki), joka on Ranskan 10. suosituin kilpaurheilulaji ja yksi suosituimmista vapaaajanpeleistä kautta Ranskan.
• parkour, joka on kehitetty Pariisissa 1980-luvulla.
Tiesitkö, että Ranskassa on järjestetty olympiakisat peräti viisi kertaa: Kesäolympialaiset Pariisissa 1900 ja 1924, ja
talviolympialaiset Chamonix’ssa 1924, Grenoblessa 1968 ja Albertvillessa 1992. Ranska on yksi olympiahistorian
menestyneimmistä maista; se on kaikkien aikojen mitalitilastossa viidentenä. Ylivoimaisesti eniten mitaleja maa on
saanut miekkailussa.
Ranskan ehkä kuuluisin urheilutapahtuma on pyöräilykilpailu Tour de France – Ranskan ympäriajo. Kolmeviikkoinen
kisa ajetaan kesä-heinäkuussa, ja ajoreitin pituus on 3497 kilometriä. Matka on yhtä pitkä kuin jos ajaisi polkupyörällä
Helsingistä Utsjoelle, sieltä takaisin ja vielä kerran Utsjoelle!
KOULU
Ranskassa peruskoulutus on ilmainen, mutta kouluruokailu on maksullista. Koulupukua ei valtion kouluissa ole.
•
•
•

Esiopetusta järjestetään 3–5- vuotiaille, usein koulujen yhteydessä, ja se on vapaaehtoista.
5 vuotta kestävä alakoulu aloitetaan 6- vuotiaana.
Oppiaineet alakoulussa: ranska, matematiikka, yhteiskuntaoppi, luonnontieto, vieras kieli.
Yläkoulu kestää 4 vuotta.
Oppiaineet yläkoulussa: matematiikka, ranska, vieras kieli, historia, maantieto, yhteiskuntaoppi,
kuvaamataito, liikunta. Toisena vuonna oppilas voi valita joko latinan tai jonkun alueellisista kielistä.
Uskontoa ei ranskalaisissa kouluissa opeteta.

Koulupäivä alkaa klo 8.30, ja aamupäivän tunnit kestävät klo 11.30 asti. Aamupäivällä on vain yksi lyhyt välitunti.
Ruokatauko kestää kaksi tuntia, ja monet lapset menevätkin silloin kotiinsa syömään ja tekemään läksyjään. Osa
lapsista jää tauon ajaksi koululle. Iltapäivän oppitunnit alkavat klo 13.30 ja päättyvät klo 16.30.
Lukuvuosi alkaa syyskuun ensimmäisellä viikolla ja päättyy heinäkuun alussa. Lokakuun lopussa on vajaan kahden
viikon pyhäinpäiväloma, joululoma kestää kaksi viikkoa, samoin pääsiäisloma.
Tiesitkö, että ranskalaisilla alakoululaisilla ei ole koulua keskiviikkoisin, ja yläkoululaisillakin on silloin opetusta vain
aamupäivällä. Joissakin kouluissa sen sijaan on koulua myös lauantaisin. Toukokuussa 2012 virkaansa astunut
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presidentti François Hollande on esittänyt muutoksia tähän kouluviikon rakenteeseen. Voi siis olla, että ennen pitkää
myös Ranskassa lapset käyvät koulua maanantaista perjantaihin.
RUOKA
Aamiainen

Ranskassa lapset syövät aamiaiseksi yleensä joko muroja tai hilloleipää ja juovat maitoa tai kaakaota.
Aikuiset juovat kahvia ja syövät esim. voisarven.

Lounas

Lounas syödään puolen päivän aikoihin, ja lounastauko saattaa kestää kaksikin tuntia.

Päivällinen

Päivällinen syödään klo 19 tietämissä. Se on päivän pääateria monissa ranskalaisperheissä, ja se
nautitaan yhdessä perheen kanssa. Tavallisella perhepäivällisellä saattaa olla tarjolla useampia
ruokalajeja alkuruuasta jälkiruokaan.

RANSKALAISIA JUHLIA
Uusivuosi
Aattoiltaa vietetään tavallisesti yhdessä perheen ja ystävien kanssa hyvästä ruuasta nauttien. Erityistä juhlaherkkua
ovat hanhenmaksa ja osterit. Kaupungit eivät yleensä järjestä suuria ilotulituksia, ja esimerkiksi Pariisissa
uudenvuoden kunniaksi järjestettävät ilotulitukset on kokonaan kielletty. Sen sijaan Eiffel-torniin sytytetään upeat
juhlavalot.
Mardi Gras – laskiainen
Naamiot ja näyttävät kulkueet ovat osa ranskalaista laskiaisjuhlaa. Laskiaisherkkuihin kuuluvat beignet’t, friteeratut
leivonnaiset, jotka muistuttavat meidän kotoisia munkkejamme mutta joissa yleensä on täyte.
Pääsiäinen
Kirkonkellot soivat Ranskassa läpi pääsiäisen kutsuen ihmisiä messuun. Ainoastaan pitkäperjantaina ja sitä seuraavana
lauantaina niitä ei soiteta. Kellojen kerrotaan silloin käyvän Roomassa, josta ne tuovat lapsille tuliaisiksi suklaamunia.
Munia voi puistoihin ja puutarhoihin kätkeä myös pääsiäispupu. Suklaamunien etsintä onkin lapsille pääsiäisen
kohokohta. Monet kunnat ja kaupungit järjestävät puistoissaan lapsille suklaamunien etsintää.
Aprillipäivä 1.4.
Ranskassa lapset leikkaavat aprillipäivänä paperista kaloja ja kiinnittävät niitä salaa ystäviensä selkään. Ihmisiä
jekutetaan aivan kuten meilläkin, mutta jekun paljastuttua ei huudeta ”Aprillia, aprillia!” vaan “Poisson d’avril!”,
”Huhtikuun kala!”
Äitienpäivä
Äitienpäivää vietetään Ranskassa toukokuun viimeisenä sunnuntaina. Jos päivä osuu helluntaille, se siirtyy kesäkuun
ensimmäiselle sunnuntaille.
Isänpäivä
Isänpäivää juhlitaan Ranskassa kesäkuun kolmantena sunnuntaina.
Kansallispäivä 14.7.
Ranskan kansallispäivää vietetään Bastiljin valloituksen kunniaksi. Bastilji (ransk. Bastille) oli alun perin Pariisin
puolustusta vahvistamaan rakennettu linnoitus. Myöhemmin se toimi myös vankilana. 14.7.1789 kuninkaan
syrjäyttämistä vaatineet kansalaiset valloittivat sen ja vapauttivat kaikki vangit. Valloitus käynnisti Ranskan
vallankumouksen, ja kuningas vangittiin. Kansallispäivänä järjestetään sotilasparaati Pariisin keskustassa, ilmavoimien
lentokoneet lentävät Pariisin yli ja juhlan kunniaksi järjestetään tansseja ympäri Ranskaa.
Joulu
Aattoyönä monet ranskalaiset käyvät keskiyön joulumessussa, ja vasta sen jälkeen nautitaan jouluateria.
Joulupöydässä voi olla esimerkiksi kalkkunaa, hanhea, hanhenmaksaa, verimakkaraa, ostereita ja kastanjoita. Joulun
ehdottomasti suosituin jälkiruoka on jouluhalko, halonmuotoinen suklainen joulukakku. Joulupukki tuo lahjoja
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jouluyönä. Lapset laittavat pukkia varten esille kenkänsä, joihin he sitten odottavat lahjoja. Nykypäivän lahjat taitavat
kyllä olla liian suuria kenkiin laitettaviksi! Tärkeä joulukoriste kodeissa on jouluseimi.
Loppiainen
Loppiainen päättää joulunajan Ranskassa. Silloin juhlitaan ”Kolmea kuningasta” eli Itämaan tietäjiä ja syödään
kuninkaiden kakkua – ”Galette des rois”. Se on voitaikinasta valmistettu matala kakku, jonka täytteenä on
mantelikreemiä ja joka usein koristellaan kruunulla. Piiraan sisälle kätketään pieni muovinen hahmo. Kakkupalastaan
hahmon löytävä kruunataan kuninkaaksi paperikruunulla.
KIELI
Ranskan kieli on romaaninen kieli ja siten sukua espanjalle, portugalille ja italialle. Se on maailman 10. puhutuin kieli,
ja sillä on virallisen kielen asema 28 maassa. Ranskankielisessä tekstissä törmää aksentteihin ja merkkeihin, joita
suomen kielessä ei käytetä.
• zéro
• très
• l’hôtel
• naïf
• garçon
Ranskan kielestä on suomeen lainattu esimerkiksi sanat terassi, marinoida, kulissi ja essee.
RANSKALAISIA NIMIÄ
Pojat
Nathan
Noah
Lucas
Mathis
Louis
Théo
Jules
Gabriel
Enzo
Maxime

Tytöt
Emma
Chloé
Clara
Camille
Manon
Léa
Sarah
Inès
Zoé
Jade

TEHTÄVIÄ JA TOIMINNALLISUUTTA
Kansallispäivän tuulipussi
Tarvitset:
• valkoista kartonkia tai paksuhkoa paperia (A4),
• sinistä, valkoista ja punaista kreppi- tai silkkipaperia,
• värikyniä ja
• narua.
Jaa paperi pystysuunnassa kolmeen yhtä leveään osaan ja väritä vasen kaistale siniseksi, oikea punaiseksi ja jätä
keskimmäinen valkoiseksi. Rullaa paperi sylinterin muotoon ja kiinnitä reunat teippaamalla, liimaamalla tai nitomalla.
Leikkaa kreppipaperista erivärisiä suikaleita ja liimaa tai nido ne tuulisukan alareunaan. Tee rei’ittimellä neljä reikää
tuulisukan yläreunaan. Leikkaa narusta kaksi noin 30 cm pituista pätkää ja sido ne tuulisukan yläreunan reikiin
”kahvoiksi”. Sido vielä ”kahvat” yhteen pidemmällä narunpätkällä. Ripusta tuulisukka koristeeksi esim. puun oksaan tai
lennätä sitä leijan tavoin.
Pesän vaihto
Maahan piirretään iso ympyrä ja ympyrän kehälle “pesiä” yksi vähemmän kuin pelissä on pelaajia. Pesät numeroidaan
yhdestä eteenpäin. Yksi pelaajista menee ympyrän keskelle ja sanoo kaksi lukua, esim. 3 ja 7. Näistä pesistä pelaajien
on lähdettävä liikkeelle ja vaihdettava pesää keskenään poistumatta ympyrästä. Keskellä oleva pelaaja yrittää ottaa
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heidät kiinni. Kiinni jääneestä pelaajasta tulee seuraava kiinniottaja. Peliä voidaan pelata myös niin, että kiinniottaja
on sokkona.
Siksak-ruutuhyppely
Ruutuhyppely on suosittua myös Ranskassa, ja siitä on useita eri versioita. Siksakissa maahan
piirretään mallin mukainen ruutukuvio. Pelaaja heittää merkkinsä (litteän kiven, napin, kolikon tms.)
ensimmäiseen ruutuun. Sen jälkeen hän hyppää yhdellä jalalla järjestyksessä ruutuihin 1-8 varoen
osumasta viivalle. Kääntöalueelle pelaaja hyppää kahdella jalalla, kääntyy hyppäämällä ja palaa
samaa reittiä takaisin. Tultuaan ruutuun, jossa hänen pelimerkkinsä on, hän poimii sen, yhä yhdellä
jalalla seisten, ja jatkaa alkuun. Seuraavaksi hän heittää merkkinsä ruutuun numero kaksi jne. Jos
merkki osuu viivalle tai vierii ruudusta ulos, hyppyvuoro vaihtuu. Hyppyvuoro vaihtuu myös silloin, jos pelaaja
horjahtaa ulos ruudusta, koskee maahan kahdella jalalla (lukuun ottamatta kääntöaluetta) tai koskettaa viivaa.
KIRJALLISUUTTA
Tietokirjallisuus

Amery, Heather
Fisher, Teresa
Lamrell, Klay
Lifshitz, Danielle
Maailma nyt: Ranska ja Etelä-Eurooppa
Talvisaari, Leena
Thompson, Ruth
Viikari, Kati

Kertomakirjallisuus

Arnaud-Valence, Suzy
Aulnoy, Madame d’
Berna, Paul
salaisuus
Bonzon, Paul-Jacques
Brunhoffr, Jean de
Bujor, Flavia
Cenac, Claude
Clement, Catherine
Druon, Maurice
Dumas, Alexandre

Durbiano, Lucie
Fombelle, Timothée de
Gavalda, Anna
Guillot, Rene
Haahti Taina

Tuhat sanaa ranskaksi
France
Vanhemmilta kielletty Pariisi: kaikki, mitä aina olet halunnut tietää
Ranska: maa ja sen kansa
Jussi Pariisissa: matkakertomus
My first French word book
Ranska
Lechermeier, Phillippe
Martin, Paul – Boisteau, Manu
Montheihet, Hubert
Morand, Claude
Lindgren, Astrid
Luciani, Brigitte – Tharlet, Eve

Kätketyt prinsessat
Kauhukartano – sarja
Ammattina kummitus
Vili ja krokotiili
Kati Pariisissa
Herra Mäyränen ja rouva
Repolainen
Perrault, Charles
Perrault (Suuret
satuklassikot)
Saint-Exupéry, Antoine de
Pikku Prinssi
Sand, George
Poika ja kimalainen
Sempé, Jean-Jacques - Cosqinny, Rene Nikke –sarja
Tison, Annette – Taylor, Talus
Barbababa –kirjat
Tournier, Michel
Robinson ja Perjantai
Verne, Jules
Maailman ympäri 80
päivässä
Vigan, Delphine de
No ja minä

Pariisin vihreä
Kreivittären satukirja
Päättömän hevosen
Kuusi kaverusta – sarja
Babar-kirjat
Ennuskiven mahti
Tassut kohti seikkauilua
Theon matka
Tistu viherpeukalo
Kolme muskettisoturia
Monte Criston kreivi
Aarre
Tobi Lolness –kirjat
35 kiloa toivoa
Valkoharja
Villieläinten heimo
Ron Tulinen

Näiden lisäksi Osaan lukea itse –sarjassa ja Tähtilukija-sarjassa on
julkaistu useiden ranskalaiskirjailijoiden lastenkirjoja

Sarjakuvia

Ahmed Ahne
Asterix
Lucky Luke
Piko ja Fantasio

Nettilinkkejä

Monipuolista tietoa lapsille
Tietoa koulusta
Eiffel-torni lapsille
Ranskan kieliseikkailu

http://www.ambafrance-uk.org/Look-at-France-Two-very-close
http://www.frenchentree.com
en.wikipedia.org/wiki/Education_in_France
http://www.tour-eiffel.fr/la-tour-des-enfants.html
http://www2.edu.fi/franceaventures/
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9. RUOTSI
YLEISTÄ
Pinta-ala: Ruotsi on vajaa puolitoista kertaa suurempi kuin Suomi.
Asukasluku: Ruotsissa asuu melkein kaksi kertaa enemmän ihmisiä kuin Suomessa.
Pääkaupunki: Tukholma, jonka asukasluku on noin puolitoista kertaa suurempi kuin Helsingin.
Rahayksikkö: kruunu, yksi kruunu on sata äyriä.
Valtiomuoto: perustuslaillinen monarkia, Ruotsissa on kuningas.
Tiesitkö, että Ruotsin pääkaupunki Tukholma on rakennettu 14 saarelle. Saarelta toiselle johtaa 56 siltaa.
ELÄIMET
Ruotsin eläimistö on hyvin samankaltainen kuin meillä Suomessa, joten näitä Ruotsin luonnossa tavattavia eläimiä voi
nähdä Suomessakin:
• hirvi, peura, kettu, jänis ja majava
Tätä Ruotsissa elävää eläintä ei sen sijaan Suomessa näe vapaana luonnossa:
• myskihärkä, jonka alkuperäiseen elinalueeseen Ruotsi ei kuulu. Sitä on kuitenkin istutettu Norjaan, josta se
on levinnyt pienelle alueelle Ruotsiin ja kanta on siellä elinvoimainen.
Ruotsissa uhanalaisia eläimiä:
• euroopanlehtisammakko, hietasisilisko ja pyöriäinen.
Tiesitkö, että hirvi on Ruotsin kansalliseläin. Ruotsissa elää maailman tihein hirvikanta, noin 250 000 yksilöä. Se on yli
kaksi kertaa enemmän kuin Suomessa.
URHEILU
Harrastajamäärissä poikien ja miesten suosituimmat urheilulajit ovat
• jalkapallo, salibandy, golf, jääkiekko ja ammunta.
Harrastajamäärissä tyttöjen ja naisten suosituimmat urheilulajit ovat
• voimistelu, jalkapallo, ratsastus, yleisurheilu ja golf.
Tiesitkö, että Tukholmassa järjestettiin olympialaiset vuonna 1912. Isäntämaa Ruotsi sai kisoissa eniten mitaleja, 65,
mutta sijoittui silti mitalitaulukossa vasta toiseksi, sillä USA:lla oli enemmän kultamitaleja. Kolmantena taulukossa oli
Iso-Britannia, ja Suomi sijoittui neljänneksi. Suomi ei vielä vuonna 1912 ollut itsenäinen valtio, mutta sillä oli kuitenkin
oma joukkue. Suomen suuriruhtinaskunnan joukkueella oli avajaisissa Finland-kyltti ja se marssi Venäjän joukkueen
takana.
KOULU
Oppivelvollisuus koskee kaikkia 7–16- vuotiaita, ja opetus ja oppimateriaalit kouluissa ovat ilmaisia. Myös
kouluruokailu on Ruotsissa maksutonta. Lukuvuosi jakaantuu syys- ja kevätlukukauteen. Kouluvuosi alkaa elokuun
puolivälin jälkeen ja päättyy kesäkuun puolessavälissä. Marraskuun alussa on viikon syysloma, joululoma kestää 2–3
viikkoa ja helmikuun lopussa on viikon talviloma.
•
•
•
•

Esiopetusluokka (6–7-vuotiaille) on vapaaehtoinen, mutta suurin osa ruotsalaislapsista käy sen.
Ala-aste (luokat 1–3)
Keskiaste (luokat 4–6)
Yläaste (luokat 7–9)

Ydinaineita on kahdeksan, ja niitä opiskellaan läpi peruskoulun. Niitä ovat ruotsi, englanti, matematiikka,
luonnontieto, yhteiskuntaoppi, uskonto, liikunta ja taidekasvatus. Ylemmillä luokilla oppilaat opiskelevat lisäksi
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historiaa, maantietoa, fysiikkaa, kemiaa, biologiaa, käsityötä ja kotitaloutta. Lisäksi monet oppilaat opiskelevat
englannin lisäksi jotain toista vierasta kieltä. Koulupäivä alkaa koulusta riippuen klo 8–9 ja päättyy 13–14. Ylimpien
luokkien oppilaiden koulupäivä on usein pidempikin. Ruokatauon pituus vaihtelee kouluittain, mutta on yleensä 30
min.
Tiesitkö, että ruotsalaislapset saavat ensimmäisen todistuksensa vasta 6. luokalla. Arvosteluasteikko on A, B, C, D, E JA
F. A on paras ja F on hylätty.
RUOKA
Aamiainen

Päivän ensimmäinen ateria muistuttaa hyvin paljon suomalaista aamiaista.. Se voi pitää sisällään esim.
voileipää, viiliä, muroja, kaura- tai mannapuuroa, maitoa, mehua, teetä tai kahvia.

Lounas

Lounas syödään Ruotsissa puolilta päivin, aivan kuten Suomessakin.

Päivällinen

Päivällinen syödään myöhään iltapäivällä, noin klo 17 aikoihin.

Suomalainen ja ruotsalainen ruokakulttuuri ovat hyvin samanlaisia. Kummassakin maassa syödään lihapullia,
pyttipannua, hernekeittoa, viiliä, kiisseliä, pannukakkua, näkkileipää, korvapuusteja ja omenapiirakkaa. Ruotsalaisia
erikoisuuksia ovat Falunin makkara, hapansilakat ja mustakeitto, jonka pääainekset ovat lihaliemi ja veri.
Tiesitkö, että Suomessa ja Ruotsissa juodaan kahvia eniten koko maailmassa.
RUOTSALAISIA JUHLIA
Uusivuosi
Uudenvuoden juhlinta Ruotsissa muistuttaa kovasti meidän omia juhliamme. Ihmiset kerääntyvät hyvän ruuan ääreen
ja vuosi vaihtuu ilotulitteiden räiskeessä.
Pääsiäinen
Pääsiäinen on Ruotsissa perhejuhla. Juhlaan kuuluvat pääsiäisnoidat, värikkäin höyhenin koristellut koivunoksat,
keltaiset narsissit ja suklaamunat. Pääsiäispäivällisellä syödään perinteisesti lammasta. Mämmiä ei Ruotsissa syödä.
Vappu
Vappuna ruotsalaiset sytyttävät kokkotulia ja laulavat Pyhän Valpurin kunniaksi. Vapunaatto on liputuspäivä, sillä
silloin vietetään myös kuningas Kaarle XVI Kustaan syntymäpäivää.
Kansallispäivä 6.6.
Ruotsalaiset juhlivat kansallispäiväänsä ilman virallisia paraateja. Tukholmassa Skansenin ulkoilmamuseossa
järjestetään viralliset kansallispäiväjuhlat, jonne kuningasperhekin osallistuu. Monet ruotsalaiset viettävät juhlapäivää
piknikillä.
Juhannus
Juhannus on ruotsalaisten tärkein kesäjuhla. Silloin kaupungit tyhjenevät, sillä mahdollisimman moni haluaa viettää
keskikesän juhlaa mökillään tai maaseudun rauhassa. Juhlintaan kuuluvat juhannussalot, joiden ympärillä ihmiset
tanssivat perinteisiä tansseja. Juhlaruokaa ovat silli ja uudet perunat.
Rapujuhlat, elo-syyskuu
Rapujuhlat ovat perinteinen ruotsalainen juhla, jota vietetään myös Suomessa, varsinkin ruotsinkielisillä alueilla.
Juhlan aiheena ovat kaikessa yksinkertaisuudessaan rapujen syönti. Rapujuhlien ruokapöytään kuuluvat rapujen lisäksi
esim. vaalea leipä, katkaravut, Västerbotten-juusto, perunat, silli ja lihapullat. Ateriointi kestää kauan, sillä olennainen
osa juhlintaa ovat myös lukuisat laulut, joita lauletaan yhdessä herkuttelun lomassa. Rapujuhlien koristeisiin kuuluvat
värikkäät paperilyhdyt ja muut rapuaiheiset paperikoristeet.
Korvapuustipäivä 4.10.
Tämä päivä on pyhitetty korvapuustille!
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Lucian päivä 13.12.
Lucian päivää vietetään kouluissa, päiväkodeissa ja monilla työpaikoillakin, ja juhla on tuttu myös Suomessa.
Perinteisiin kuuluu Lucia-neito, joka kynttiläkruunullaan tuo valoa vuoden pimeimpään aikaan. Lasten Lucia-kulkueissa
on mukana myös tonttuja ja tiernapoikia. Lucia-päivän herkkuja ovat s-kirjaimen muotoiset sahramipullat, Lussekatter.
Joulu
Ruotsissa lapset saavat lahjansa meille tuttuun tapaan jo jouluaattona. Joulupöydässä on monenlaisia kalaherkkuja,
lihapateeta, kinkkua, lihapullia, punajuurisalaattia, sillisalaattia, janssoninkiusausta ja lipeäkalaa. Joulukoristeista
perinteisimpiä ovat olkipukit.
Tiesitkö, että ruotsalaisilla on oma joulupukkinsa, jota he kutsuvat joulutontuksi, Jultomten. Tonttu asuu
Tonttumaassa, Tomteland, Keski-Ruotsissa, ja sinne ruotsalaislapset lähettävätkin lahjatoivomuksensa.
KIELI
Ruotsin kieli on läheistä sukua norjalle, tanskalle, islannille ja Färsaarilla puhuttavalle fäärille. Se on virallinen kieli
Ruotsissa ja Suomessa. Ruotsista on tullut paljon lainasanoja suomen kieleen, joidenkin arvioiden mukaan yli 4000.
Niitä ovat esimerkiksi posti (post), pankki (bank), kortti (kort), tuoli (stol), moottori (motor). Ruotsin kielen kirjainta ”å”
käytetään vain ruotsin, norjan ja tanskan kielissä. Se äännetään samalla tavalla kuin suomessa o.
RUOTSALAISIA NIMIÄ
Pojat
Lucas
Oscar
Hugo
Elias
Oliver
Filip
Alexander
Emil
Linus
Simon

Tytöt
Emma
Maja
Julia
Ida
Linnéa
Hanna
Ella
Ebba
Amanda
Sara

TEHTÄVIÄ JA TOIMINNALLISUUTTA
Koira ja luu
Yksi pelaajista valitaan koiraksi, muut kyyristyvät piiriin. Koira hiipii piirin ulkopuolella ja piilottaa ”luunsa” (tikku tms.)
yhden pelaajan taakse. Kun piirissä olija huomaa koiran jättäneen luun hänen taakseen, hän nappaa sen ja juoksee
piirin ympäri yrittäen ehtiä takaisin omalle paikalleen ennen koiraa, jonka on juostava piirin ympäri vastakkaiseen
suuntaan. Jos hän onnistuu, koira joutuu piilottamaan luunsa uudelleen, jos taas koira ehtii ensin, hävinneestä
pelaajasta tulee uusi koira.
Rapujuhlien sankari
Tarvitset:
A4 – kokoista paperia
punaista sormiväriä
mustaa väriä
Tämä työ on sotkuista puuhaa, varaa siis tarpeeksi suojapaperia, vettä ja
pyyhkeitä lähettyville. Kasta vasen jalkapohjasi punaiseen väriin ja paina
jalkasi paperille. Jalkapohjasi muodostaa ravun vartalon. Tee sitten käsilläsi
ravulle sakset. Maalaa sen jälkeen punaisella värillä viivat saksista
vartaloon ja viimeistele työ maalamalla mustalla värillä ravuille ”viikset”.

61

KIRJALLISUUTTA
Tietokirjallisuus

Gripe, Maria

Salaisuus varjossa
…ja metsän valkeat varjot
Hissillä neljänteen kerrokseen
Hebert, Noomi
Hevossarja
Jacobsson,-Olsson Lasse –kirjat
Zeina ja Nalle – sarja
Bert-kirjat
Iida-Liisa – kirjat
Johansson, Kerstin Näkymätön Elina
Lagerlöf, Selma
Nils Holgerssonin ihmeellinen matka
Lindgren, Astrid
Nilsson– Brœgger Popcorn ja Rapsu
Nilsson-Brännström Tsatsiki – sarja
Sundvall, Viveca
Mimmi-lehmä – sarja
Svedelid, olov
Korttelijengi - sarja
Thor, Annika
Saari meren keskellä
Lumpeenkukkalampi
Meren syvyyksissä
Thydell, Johanna Katon kokoinen tähtitaivas
Trenter, Laura
Tuli on irti!
Wahl, Mats
Lumi peittää jäljet
Näkymätön
Ruotsia idiooteille

Amery, Heather
Tuhat sanaa ruotsiksi
Björk, Christina
Astrid Lindgrenin lapsuuden maailma
Ehlers, Chad
Sverige
Fryxell, Anders
Kertomuksia Ruotsin historiasta
Kotona: Carl Larssonin maalauksia
Larsson Carl
Lapsia, Minun isäni
Minun perheeni
Minä: kirja hyvästä ja pahasta
Onnellinen elämä
Sunnuntaikuvia
Ljuggren, Kerstin Lastenkirjailija Astrid Lindgren
Kertomakirjallisuus
Böckman, Heddi
Cras, Bengt-Åke
Dahlbäck, Helena
Edwardsn, Åke
Garton, Måns

Sandra – kirjat
Lätkäjengi-sarja
PK Pantterit – sarja
Julia – sarja
Samuraikesä
Lohikäärmekuu
Eva ja Adam – kirjat
Meidän oma futisjengi – sarja

NETTILINKKEJÄ
Yleistietoa Ruotsista
Tietoa koulujärjestelmästä
Astrid Lindgrens värld
Junibacken

http://sv.wikipedia.org/
http://www.visitsweden.com/
http://www.skolverket.se/
http://www.alv.se/
http://www.junibacken.se/

10. SAKSA
YLEISTÄ
Pinta-ala: Saksa on pinta-alaltaan vain hieman Suomea suurempi.
Asukasluku: Saksassa asuu 15 kertaa enemmän ihmisiä kuin Suomessa.
Pääkaupunki: Berliini, jonka asukasluku on lähes kuusi kertaa suurempi kuin Helsingin.
Rahayksikkö: euro
Valtiomuoto: Liittotasavalta, Saksassa on presidentti ja liittokansleri.
Tiesitkö, että Saksassa on yli 25 000 linnaa? Etelä-Saksassa sijaitseva Neuschwansteinin linna on ollut esikuvana
Disneyn Prinsessa Ruususen linnalle.
ELÄIMET
Näitä Saksan luonnossa tavallisia eläimiä voi nähdä Suomessakin:
• kettu, orava, siili ja joutsen.
Näitä Saksassa eläviä eläimiä ei sen sijaan näe Suomessa vapaana luonnossa:
• pesukarhu, gemssi ja villisika, joka on yleinen eläin Saksassa, mutta esiintyy Suomessa erittäin harvalukuisena
vain Etelä-Suomessa.
Uhanalaisia eläimiä:
• vesikko, eurooppalainen metsäkissa ja mustavalas.
Tiesitkö, että Saksan kansalliseläin on rosvokotka.
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URHEILU
Perinteisesti suosittuja urheilulajeja ovat
• jalkapallo, käsipallo, tennis, laskettelu ja moottoriurheilu (F1).
Vapaa-aikanaan saksalaiset itse
• pyöräilevät, uivat, lenkkeilevät ja harrastavat vaellusta.
Tiesitkö, että Saksassa on järjestetty olympialaiset kolme kertaa? Kesäolympialaiset järjestettiin vuonna 1936
Berliinissä ja vuonna 1972 Münchenissä ja talviolympialaiset vuonna 1936 Garmisch-Partenkirchenissä. Berliinin
kesäkisoissa 1936 Saksa voitti eniten mitaleita (89) ja Suomi saavutti viidennen sijan 19 mitalilla. Kaikkien aikojen
mitalitilastossa Saksa (BDR ja DDR) on toisena Yhdysvaltojen jälkeen.
KOULU
Yleissivistävä koulutus on Saksassa maksutonta, samoin oppimateriaalit. Saksan osavaltiot saavat itse päättää lomaajoistaan, ja siksi mitään yhtenäistä koko maata koskevaa lukuvuosisuunnitelmaa ei ole. Kouluvuosi alkaa osavaltiosta
riippuen elo-syyskuussa ja päättyy kesä-heinäkuussa. Lokakuun lopussa on syysloma, jonka pituus vaihtelee
muutamasta päivästä kahteen viikkoon. Joululoma on pari viikkoa, samoin pääsiäisloma. Joissakin osavaltioissa on
lisäksi helmikuussa lyhyt talviloma ja toukokuussa viikon helluntailoma.
• Esiopetusta annetaan päiväkodeissa (Kindergarten) 3–6-vuotiaille. Se on vapaaehtoinen ja maksullinen.
• Peruskoulu (luokat 1–4) aloitetaan sinä vuonna, jolloin lapsi täyttää 6 vuotta.
Monissa osavaltioissa peruskouluun luetaan myös luokat 5–6, ns. orientaatioaste.
Oppiaineet peruskoulussa: saksa, matematiikkaa, kansalaistaito/luonnontieto, liikunta, musiikki ja
kuvaamataito.
• Alempi toinen aste (vrt. Suomen yläkoulu) on jaettu kansalaiskouluun, reaalikouluun ja lukioon, joista oppilas
valitsee oman suuntautumisvaihtoehtonsa.
1. Lukio, Gymnasium, tähtää korkeakouluopintoihin.
Oppiaineet lukiossa: saksa, englanti, matematiikka, ranska/latina, luonnontieto (fysiikka, kemia,
biologia), maantieto, historia ja yhteiskuntaoppi, uskonto, musiikki ja liikunta.
2. Reaalikoulusta, Realschule, voi jatkaa joko lukion yläasteelle tai ammattiopintoihin.
Oppiaineet reaalikoulussa: saksa, matematiikka, maantieto, historia ja yhteiskuntaoppi,
luonnontieto (kemia, fysiikka, biologia), englanti, taideaineet (kuvaamataito/musiikki/käsityö),
uskonto ja liikunta.
3. Kansalaiskoulusta, Hauptschule, pyritään yleensä ammattiopintoihin.
Pakolliset oppiaineet kansalaiskoulussa: saksa, matematiikka, englanti, luonnontieto, historia ja
yhteiskuntaoppi, maantieto, uskonto ja liikunta. Näiden lisäksi on runsaasti valinnaisia aineita, esim.
ammattiaineita ja tietotekniikkaa.
Arvosteluasteikko on 1-6.
• 1
erinomainen
• 2
kiitettävä
• 3
hyvä
• 4
tyydyttävä
• 5
välttävä
• 6
hylätty
Oppituntien pituus on yleensä 45 minuuttia, ja tuntien välillä on 5-10 min. tauko. Päivän aikana on yksi pitkä välitunti.
Luokilla 1–4 koulupäivä alkaa n. klo 8 ja päättyy klo 13. Vanhemmilla oppilailla koulu jatkuu vielä lounastauon jälkeen
n. klo 15–16 asti. Kouluruoka ei ole Saksassa ilmaista.
RUOKA
Aamiainen

Saksassa syödään aamupalaksi leipää ja sämpylöitä, jotka usein haetaan tuoreina aamulla leipomosta
ja joiden päälle levitetään marmeladia tai suklaata. Saksalaiseen aamupalaan voi myös kuulua
makkaraa, juustoa, mysliä ja hedelmiä.
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Lounas

Lounas syödään Saksassa usein kahdentoista ja yhden välillä, ja siihen kuuluu liharuoka, perunaa ja
vihanneksia.

Iltapala/
päivällinen

Perinteisesti Saksassa on syöty päivällisen sijaan kevyt iltapala, esim. leipää, leikkeleitä ja salaattia.
Nykyään yhä useammissa perheissä syödään kuitenkin päivän pääateria vasta illalla.

Saksalaiseen ruokaperinteeseen kuuluvat bratwurst-makkarat, hapankaali, knödelit (keitetyt liha- tai taikinapallot) ja
späzle-nuudelit. Kuuluisia leivonnaisia ovat omenapiirakka (Apfelstrudel) ja Schwarzwaldin kirsikkakakku. Saksa on
myös kuuluisa lukuisista erilaisista juustoistaan. Maito ei kuulu aikuisten ruokajuomiin.
Tiesitkö, että Saksassa on yli 1500 erilaista makkaralaatua. Nallekarkit (Gummibären) ovat kotoisin Saksasta.
Ensimmäiset nallekarkit valmistettiin 1922 nimellä Tanssikarhut (Tanzbären).
SAKSALAISIA JUHLIA
Uusivuosi
Uudenvuoden juhlintaan kuuluvat Saksassa, aivan kuten meillä Suomessakin, juhlat ja ilotulitukset. Perinteisiin
uudenvuodenherkkuihin kuuluvat porsaanliha, hapankaali, karppi, linssikeitto ja hernekeitto. Uudenvuoden aattona
ystäville saatetaan antaa pieniä onnea tuovia lahjoja, esim. marsipaanista tehtyjä onnenpossuja, suklaaleppäkerttuja
ja onnenlantteja.
Kolmen kuninkaan juhla 6.1.
Kolmen kuninkaan juhla, meidän loppiaisemme, päättää saksalaisten joulunajan. Koristeet kerätään pois ja jouluvalot
sammutetaan. Silloin voi nähdä Tähtilaulajia (vrt. Tiernapojat) kiertämässä talosta taloon laulamassa.
Fasching
Fasching päättää karnevaaliajan. Ihmiset pukeutuvat naamiaisasuihin, ja kaduilla voi ihailla värikkäitä kulkueita.
Perinteinen Fasching-herkku on munkki. Me Suomessa syömme samoihin aikoihin laskiaispullaa.
Pääsiäinen
Saksalaislasten pääsiäisen vietossa tärkeä rooli on pääsiäispupulla, joka lasten iloksi piilottaa sekä heidän itsensä
maalaamia pääsiäismunia että suklaamunia. Pääsiäissunnuntaina lapsilla onkin juhlapäivä, kun he etsivät piilotettuja
munia sisältä talosta ja ulkoa puutarhasta. Pääsiäisen koristeisiin kuuluvat puput ja pääsiäismunat sekä
pääsiäislampaat. Myös saksalaislapset koristelevat oksia pääsiäiseksi. Ne ovat kuitenkin vain koristeita, eikä niitä
käytetä virpomiseen, kuten Suomessa. Pohjois-Saksassa on tapana polttaa pääsiäistulia.
Helatorstai/Isänpäivä – touko/kesäkuussa
Helatorstaina Saksassa vietetään Isänpäivää.
Vappu
Toukokuun ensimmäisenä päivänä varsinkin Saksan eteläosissa pystytetään keskeiselle paikalle koristeltu vappusalko
(Maibaum), jonka ympärillä tanssitaan ja juhlitaan. (vrt. Ruotsin juhannussalko)
Koulunaloitus – elo/syyskuu
Koulualoitus on Saksassa lapselle suuri juhlapäivä. Jokaisella lapsella on kouluun tullessaan tuuttimainen koulupussi,
Schultüte, joka on täynnä pieniä lahjoja, makeisia, kyniä, pieniä kirjoja jne. Koulupussiperinne on jo 200 vuotta vanha.
Koulupäivän jälkeen perhe saattaa mennä juhla-aterialle yhdessä, ja illalla monissa perheissä pidetään vielä juhlat,
joihin kutsutaan sukulaisia ja tuttavia. Pieni koululainen saa ensimmäisenä koulupäivänään yleensä paljon lahjoja.
Kansallispäivä 3.10.
Saksan kansallispäivää vietetään Saksojen yhdistymisen kunniaksi, ja sitä on juhlittu vuodesta 1990. Virallisten juhlien
pitopaikka vaihtelee vuosittain, sillä ne järjestetään kulloinkin liittoneuvoston puheenjohtajana olevan osavaltion
pääkaupungissa.
St. Martin - Martinpäivä 11.11.
Martinpäivää vietetään Pyhän Martin kunniaksi. Hän oli 300-luvulla elänyt Rooman armeijan sotilas, joka antoi
palelevalle kerjäläiselle puolet viitastaan. Seuraavana yönä hän näki näyn, jonka mukaan kerjäläinen oli ollut Jeesus.
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Hän erosi armeijasta ja alkoi tehdä lähetystyötä. Martinpäivä on nykyään erityisesti lasten juhlapäivä. Siihen kuuluvat
lyhtykulkueet ja Martinpäivän tulet sekä erilaiset leivonnaiset. Martinpäivän ruokapöytää kuuluu perinteisesti hanhi.
Päivä on erityinen juhlapäivä myös kaikille Martin-nimisille pojille, sillä he saavat silloin lahjoja. Saksassa ei muuten
ole tapana viettää nimipäiviä.
Pyhän Nikolauksen päivä 6.12.
Nikolauksen päivän aattona lapset puhdistavat kenkänsä ja asettavat ne yöksi ovensa eteen. Yön aikana Pyhä Nikolaus
tulee täyttämään kengät pienillä lahjoilla, jos lapset ovat olleet kilttejä. Tuhmat lapset saavat kenkiinsä risuja.
Perinteisiä lahjoja ovat makeiset, piparit tai pienet lelut. Kaupoista voi myös ostaa punaisia Nikolaus-saappaita, joita
myydään tyhjinä tai valmiiksi täytettyinä. Päivää voi verrata meidän pikkujouluumme.
Joulu
Joulunaika alkaa Saksassa jo hyvissä ajoin ennen joulua, kun kaupungeissa ja kylissä avataan joulutorit. Myyntikojuissa
on kaupan paikallisia herkkuja, pipareita, glögiä (Glühwein), paahdettuja kastanjoita ja manteleita, puuleluja ja
monenmoisia joulukoristeita. Lisäksi toreilla on yleensä lapsille karuselli ja muuta puuhaa. Suurissa kaupungeissa on
useita eri joulutoreja, ja jotkut niistä ovat niin suosittuja, että niihin on sisäänpääsymaksu. Joulutorit houkuttelevat
myös paljon matkailijoita Saksaan joulun alla. Adventtiaikaan kuuluu myös adventtikranssi. Se on havuista
sidottupöytäkoriste, jossa on neljä kynttilää. Jokaisena adventtisunnuntaina sytytetään yksi kynttilä.
Aivan kuten meillä, myös Saksassa jouluaatto on päivä, jota lapset odottavat innolla. Silloin nimittäin Joulupukki tai
Jeesus-lapsi tuo lapsille lahjoja. Jeesus-lapsi kuuluu katoliseen perinteeseen ja pääasiassa siis eteläisen Saksan joulun
viettoon. Kumpikin käy salaa jättämässä lahjat kuusen alle, Jeesus-lapsi ilmoittaa käynnistään kelloa kilistämällä.
Kummallekin voi lähettää ennen joulua lahjatoivomuksia, sillä myös Jeesus-lapsella on Saksassa oma
joulupostitoimistonsa.
Saksalaisessa joulussa on paljon meille tuttua. Joulukalenteri on peräisin Saksasta, samoin joulukuusi ja monet sen
koristeet sekä lukuisat meille tutut joululaulut. Saksassa leivotaan pipareita kuten meilläkin ja koti koristellaan
kynttilöin. Perinteinen saksalainen joulukoriste on Räuchermännchen, pieni puinen savu-ukko, jonka sisälle sytytetään
jouluntuoksuinen suitsuke.
Tiesitkö, että Jeesus-lapsi saa vuosittain satojatuhansia lahjatoivomuskirjeitä lapsilta ympäri maailmaa.
KIELI
Saksan kieli on germaaninen kieli aivan kuten ruotsi ja englanti. Se on Euroopan puhutuin ja maailman 11. puhutuin
kieli, ja se on kuudessa valtiossa virallinen kieli. Saksan kielen aakkosissa meille vieraita ovat ü, joka ääntyy kuten
suomen y, ja ß, joka ääntyy kuten suomen s.
Grimmin veljekset
Jakob ja Wilhelm Grimm syntyivät Saksassa 1700-luvun loppupuolella. He olivat kiinnostuneita kielestä ja sen ilmiöistä,
ja he kirjoittivatkin mm. laajan saksan kielen kieliopin ja sanakirjan. Heidät tunnetaan kuitenkin saduistaan, joita
luetaan yhä tänäkin päivänä. Sadut eivät itse asiassa ole veljesten itsensä kirjoittamia, vaan ne ovat vanhoja
kansansatuja, joita he muokkasivat ja kirjoittivat uudelleen.
Tunnetuimpia Grimmin satuja ovat Punahilkka, Tuhkimo, Lumikki, Hannu ja Kerttu, Bremenin soittoniekat, Hamelnin
pillipiipari ja Saapasjalkakissa. Grimmin veljesten satukokoelmaan sisältyy myös Prinsessa Ruusunen, josta
ranskalainen Charles Perrault julkaisi ranskankielisen version jo vuonna 1697.
SAKSALAISIA NIMIÄ
Pojat
Ben
Lukas
Jonas
Luca
Aleksander

Tytöt
Marie
Laura
Sophia
Lena
Lea

Felix
Finn
Maximilian
Paul
Julian
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Emma
Mia
Anna
Sarah
Hanna

TEHTÄVIÄ JA TOIMINNALLISUUTTA
Schultϋte
(Milla Rukakoski)
Tarvitset:
• sakset
• nitojan
• silkkipaperia
• nauhaa
• liimaa
• kartonkia
• koristeita mielesi mukaan.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Leikkaa kartongista ympyrä  tarvitset siitä neljäsosan.
Levitä liimaa toiselle pitkälle suoralle sivulle.
Rullaa kartonki varovasti kartioksi.
Koristele mielesi mukaan.
Nido tai liimaa silkkipaperia kartion yläosaan.
Täytä Schultϋte makeisilla ja koulutarvikkeilla.
Leikkaa nauhasta pätkä ja solmi se silkkipaperin ympäri.
Suljettuasi paketti, tee vielä kaunis rusetti.
Nauti valmiista työstä!

Blindekuh – Sokko
Versio 1
Maahan piirretään iso ympyrä, jonka sisällä kaikkien pelaajien on pysyttävä. Yksi pelaajista valitaan sokoksi ja hänen
silmänsä sidotaan liinalla. Sokon on sovitussa ajassa saatava kiinni mahdollisimman monta pelaajaa.
Versio 2
Kun sokko onnistuu saamaan toisen pelaajan kiinni, hänen on käsillään tunnustelemalla tunnistettava kiinni saatu
pelaaja. Jos hän onnistuu, tästä tulee uusi sokko. Jos taas ei, vanha sokko jatkaa, kunnes hän tunnistaa kiinni saamansa
pelaajan.
Versio 3
Kiinni saatu pelaaja sanoo: ”Piip, piip!”, ja Sokko yrittää tunnistaa hänet äänen perusteella.
KIRJALLISUUTTA
Tietokirjallisuus
Amery, Heather
Arnold, Helen
Deutsch? Ja, bitte.
Jacoby, Edmund
Jörö-Jukka ja sen historia
Matschke, Alexandra
Morris-Wright
Pluckrose, Henry
Stickland, Paul

Tuhat sanaa saksaksi
Postcards from Germany
Himmel, Hölle, Blindekuh
Saksa
Germany
Germany
Pauls erste Sachen,
kuvasanakirja

Kertomakirjallisuus
Bonsels, W.
Maija Mehiläinen
Boyne, John
Poika raidallisessa pyjamassa
Busch, Wilhelm
Maks ja Morits ja muita kertomuksia
Funke, Cornelia
Me vauhtikanat
Vauhtikanat luokkaretkellä
Lohikäärmeellä ratsastaja

Funke, Cornelia

Ende, Michael
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Musteloitsu
Mustesydän
Reckless – Kiveen kadonnut
Rosvoruhtinas
Tarina vailla loppua
Momo
Mielinkielinliemi

Hoffmann H.
Janosch
Moers, Walter
Moers, Walter

Jörö-Jukka
Suuri Panamakirja
Huviretki hukkateille
Hurja matka halki yön
Kapteeni sinikarhun 13½ elämää
Rumo Alimaailmassa
Rumo Ylämaailmassa

Uinuvien kirjojen kaupunki
Pullman, Philip
Kellopeli
Sommer-Bodenburg, Angela
Pikku vampyyri –sarja

NETTILINKKEJÄ
Tietoa jouluperinteistä

http://www.lr-online.de/serien/weihnachten/weihnachtenwelt/Von-Adventskranz-bis-Kartoffelsalatdeutsche-Weihnachtstraditionen;art86202,2273768,0
Yleistietoa Saksasta
http://www.germanplaces.com/de/deutschland/
Monipuolista tietoa esim. ruokakulttuurista
http://www.goethe.de/ins/ie/prj/scl/thm/ess/de179806.htm
Saksan kieltä ja kulttuuria lapsille
http://www.ukgermanconnection.org/kids-home-uk

11. BRASILIA
YLEISTÄ
Pinta-ala: Brasilia on maailman viidenneksi suurin valtio. Suomi mahtuisi Brasilian sisään 25 kertaa.
Asukasluku: Brasiliassa asuu 37 kertaa enemmän ihmisiä kuin Suomessa.
Pääkaupunki: Brasília, jonka asukasluku on vajaa puolet koko Suomen asukasluvusta.
Rahayksikkö: real. Yksi real on 100 centivoa.
Valtiomuoto: liittotasavalta, Brasiliassa on presidentti.
Tiesitkö, että Brasilian symbolina pidetään Rio de Janeiron Kristus Vapahtaja -patsasta, joka pystytettiin 700 metriä
korkean Corcovado-vuoren huipulle vuonna 1931. Patsas on lähes 40 metriä korkea. Vuonna 2007 se valittiin yhdeksi
nykyajan seitsemästä ihmeestä.
ELÄIMET
Koska Brasilia sijaitsee päiväntasaajan molemmin puolin, sen ilmasto ja luonto poikkeavat suuresti Suomesta.
Brasiliassa on enemmän erilaisia eläimiä kuin missään muualla maailmassa: yli 500 nisäkäslajia, noin 1800 lintulajia ja
sammakkolajejakin yli 500 erilaista. Käärmelajeja on noin 250, ja 70 niistä on myrkyllisiä. Erilaisia hyönteisiä arvioidaan
olevan miljoonia. Tiedetään varmasti, että Amazonin sademetsissä on paljon sellaisia eläinlajeja, joita ei vielä ole
löydetty.
Vaikka Brasiliassa on esimerkiksi kettuja, oravia ja kärppiä, ne ovat eri lajeja kuin suomalaismetsien asukit. Meille
tuttua oravaa ei sademetsissä voi nähdä, mutta sen sijaan sen sukulainen keltakurkkuorava on osassa maata melko
yleinen. Joitain meille tuttuja eläimiä Brasiliassa kuitenkin on, esimerkkeinä valkohäntäpeura ja rusakko.
Brasilian sademetsissä on noin 30 apinalajia, esimerkiksi hämähäkkiapina, silkkiapina, kynsiapina, mölyapina ja
kierteishäntäapina. Isoja kissaeläimiä ovat esim. jaguaari, tiikerikissa ja oselotti. Muita nisäkkäitä ovat esim.
nenäkarhu, villapussirotta ja laiskiainen.
Brasiliassa uhanalaisia eläimiä ovat esim.
• brasiliankoskelo, joita elää luonnossa 250 yksilöä,
• mustaotsatiti- apina, joka elää Brasilian kaakkoisosassa ja
• indigoara, papukaijalintu joka elää erittäin pienellä alueella maan itäosassa.
Tiesitkö, että brasilianvaeltajahämähäkki on maailman myrkyllisin hämähäkki. Brasilian kansalliseläin on
liekkivatsarastas.
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URHEILU
Brasilian kansallisurheilulaji on jalkapallo, jota pelataan kautta maan kaikkialla, jalkapallostadioneilla, kentillä ja
kaduilla. Brasilia on voittanut jalkapallon maailmanmestaruuden viisi kertaa. Rio de Janeiron Maracanājalkapallostadion pitää hallussaan katsojamäärän maailmanennätystä. Uruguayta vastaan käydyssä ottelussa oli
katsojia lähes 200 000, enemmän kuin Turussa on asukkaita!
Jalkapallon ohella suosittuja urheilulajeja ovat lentopallo, jossa Brasilia on voittanut kaksi olympiakultamitalia, judo,
uinti, lainelautailu ja Formula 1, jonka maailmanmestaruuden on voittanut kolme brasilialaista kuljettajaa.
Capoeira on Brasiliasta maailmalle levinnyt liikuntamuoto. Se on kamppailulajin, tanssin ja fyysisen pelin yhdistelmä,
jota pelataan afrobrasilialaisen musiikin tahdissa. Suomessakin on nykyisin jo useita capoeirakouluja.
Tiesitkö, että vuosi 2014 on brasilialaisten jalkapallofanien unelmavuosi, sillä silloin maassa järjestetään jalkapallon
maailmanmestaruuskisat. Vuonna 2016 Brasiliassa järjestetään maan historian ensimmäiset olympiakisat.
KOULU
Oppivelvollisuus koskee kaikkia 6–16-vuotiaita, ja valtion ja kuntien ylläpitämissä kouluissa annettava opetus ja
oppimateriaalit ovat ilmaisia. Julkisten koulujen rinnalla on myös yksityisiä kouluja, joissa opetus on maksullista.
Yksityiskouluissa oppilaat käyttävät koulupukua.
• Esiopetus on vapaaehtoista, ja vain vähän yli puolet esikouluikäisistä osallistuu siihen.
• Perusaste (luokat 1–9) on kaikille pakollinen, ja se aloitetaan sinä vuonna, jolloin lapsi täyttää kuusi vuotta.
 Perusaste I, luokat 1–5, opetuksesta vastaa luokanopettaja.
 Perusaste II, luokat 6–9, opetuksesta vastaavat aineenopettajat.
1. luokalla keskitytään lukutaidon oppimiseen. Luokilla 2–5 oppilaat opiskelevat portugalia, matematiikkaa, historiaa,
maantietoa, luonnontietoa, kuvaamataitoa ja liikuntaa. Luokilla 6–9 aloitetaan lisäksi vieraan kielen opiskelu. Yleensä
ensimmäinen vieras kieli on englanti tai espanja. Monissa kouluissa on myös tietokoneopetusta.
Koska lapsia on paljon, koulua käydään usein vuoroissa. Ensimmäinen vuoro alkaa jo klo 7 aamulla ja päättyy klo 12, ja
toinen vuoro on klo 13–17. Oppilas osallistuu jompaankumpaan vuoroon, ei molempiin. Tämän lisäksi joissain
kouluissa saattaa olla ylimpien luokkien oppilaille vielä kolmaskin vuoro, joka alkaa klo 17 jälkeen. Lukuvuosi alkaa
maaliskuun alkupuolella, talviloma on heinäkuussa, ja kouluvuosi päättyy ennen joulua, jolloin alkaa kahden
kuukauden kesäloma. Kouluissa on mahdollista syödä kouluateria, jossa on esimerkiksi riisiä, papuja, lihaa, kalaa tai
kananmunaa, vihanneksia ja hedelmiä.
Tiesitkö, että varsinkin maaseudulla kaikki lapset eivät käy koulua, sillä vaikka Brasiliassa onkin oppivelvollisuus,
monet lapset joutuvat auttamaan perhettään työtä tekemällä, eivätkä siitä syystä ehdi kouluun. Niinpä joillakin
alueilla perheille maksetaan kuukausittain pieni rahasumma jokaisesta koulua käyvästä oppivelvollisuusikäisestä
lapsesta.
Ruoka
Aamiainen

Brasilialainen aamiainen on yksinkertainen: maitokahvia, teetä, kaakaota tai hedelmämehua, vaaleaa
leipää ja voita tai marmeladia sekä hedelmiä. Joskus leivän kanssa voidaan syödä myös juustoa tai
kinkkua.

Lounas

Lounas syödään puolen päivän aikaan. Sen perustana ovat riisi ja pavut, ja niiden lisänä syödään usein
vihanneksia ja salaattia.

Päivällinen

Päivällinen syödään yhdessä perheen kanssa seitsemän jälkeen illalla, ja se koostuu yleensä riisistä,
pavuista, salaatista ja vihanneksista sekä kanasta, kalasta tai naudanlihasta. Myös pastaruuat ja pizza
ovat nykyisin Brasiliassa suosittuja päivällisruokia. Jos perheellä on tapana syödä päivän pääateria jo
lounaalla, päivällinen on kevyt, esimerkiksi keittoa, salaattia tai leipää, juustoa ja leikkeleitä.

Tiesitkö, että Brasiliassa yleisesti viljeltävä jakkihedelmä on maailman suurin syötävä hedelmä. Yksi jakkihedelmä
saattaa olla jopa 90cm pituinen ja painaa lähes 40 kiloa.
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BRASILIALAISIA JUHLIA
Uusivuosi
uusivuosi ovat monelle brasilialaiselle vuoden tärkein juhla. Juhlintaan kuuluu musiikki, tanssi ja ilotulitukset.
Perinteisiin kuuluu syödä riisiä ja linssejä, joiden uskotaan tuovan vaurautta ja hyvää onnea tulevalle vuodelle.
Karnevaalit
Kuten Espanjassa ja Italiassa myös Brasiliassa järjestetään karnevaalikulkueita helmi-maaliskuussa laskiaisen aikaan.
Kuuluisimmat niistä ovat Rio de Janeiron karnevaalit, joita tuhannet turistit ympäri maailmaa saapuvat vuosittain
katsomaan. Karnevaalikadun päätapahtuma on 14 sambakoulun paraati, johon koulut valmistautuvat koko vuoden.
Karnevaalikadun katsomoon mahtuu 60 000 ihmistä seuraamaan paraatia. Saman verran kuin Rovaniemellä on
asukkaita.
Pääsiäinen
Pääsiäistä vietetään Brasiliassa katolisten perinteiden mukaisesti. Uskonnolliset kulkueet täyttävät kadut, ja ihmiset
käyvät messussa. Kulkueiden ohella pääsiäinen näkyy Brasiliassa suklaamunien ilmestymisenä kauppoihin. Monissa
tavarataloissa rakennetaan munia varten kattoon erityisiä telineitä, joihin herkut ripustetaan näyttävästi esille.
Joidenkin arvioiden mukaan Brasiliassa syödään pääsiäisen aikaan jopa 80 miljoonaa suklaamunaa.
Festas Juninas – Kesäkuun juhlat
Kesäkuussa brasilialaiset viettävät kolmen pyhimyksen juhlia: 13.6. Pyhä Antonius, 24.6. Johannes Kastaja (juhannus)
ja 29.6. Pyhä Pietari. Suurimmat juhlat järjestetään meidän juhannuksemme aikaan. Kun me vietämme keskikesän
juhlaa, Brasiliassa on keskitalvi. Siksi näitä kesäkuun juhlia kutsutaan myös nimellä keskitalven juhlat.
Itsenäisyyspäivä 7.9.
Brasilia itsenäistyi Portugalista 7.9.1822. Päivää juhlitaan sotilasparaatein ja ilmavoimien ylilennoin.
Brasilian suojelupyhimyksen päivä 12.10.
Lokakuussa vietettävänä juhlapäivänä vietetään myös lastenpäivää.
Pyhäinpäivä 1.-2.11.
Pyhäinpäivänä brasilialaiset vievät läheistensä haudoille kukkia ja kynttilöitä samaan tapaan kuin me täällä Suomessa.
Joulu
Joulunviettoon kuuluvat seimikoristeet, joulukuvaelmat ja tietysti joulupukki. Brasilialaiset uskovat, että joulupukki
asuu Grönlannissa, ja koska joulu on keskellä Brasilian kuuminta kesää, pukki saattaa joskus pukeutua kevyeen
punaiseen silkkipukuun. Perinteisiä jouluruokia ovat hedelmäviipaleilla koristeltu kalkkuna, riisi ja vihannekset.
Suosittuja jälkiruokia ovat suklaakakku, panettone(italialainen pullamainen kakku) ja hedelmäsalaatti.
Tiesitkö, että brasilialaiskodeissa ei ole oikeaa joulukuusta, vaan joulukuusi rakennetaan jouluvaloista.
KIELI
Brasiliassa puhutaan portugalia, joka on romaaninen kieli ja siten läheistä sukua ranskalle, espanjalle ja italialle.
Portugali on virallinen kieli 10 maassa, ja äidinkielenä se on maailman 7. puhutuin kieli. Meille vieraita kirjaimia ovat ҫ,
joka ääntyy kuin suomen s, ã, joka ääntyy nasaalisena a-äänteenä, ja õ, joka ääntyy nasaalisena o-äänteenä.
Brasiliassa puhuttava portugalin kieli eroaa jonkin verran Portugalin portugalista. Suurimmat erot ovat ääntämisessä,
mutta erot ovat kuitenkin niin pieniä, ettei brasilialaisilla ja portugalilaisilla ole vaikeuksia ymmärtää toisiaan.
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BRASILIALAISIA NIMIÄ
Pojat

Tytöt

Davi
Gabriel
Arthur
Lucas
Matheus
Pedro
Felipe
Daniel
Enzo

Júlia
Isabella
Maria
Manuela
Giovanna
Alice
Laura
Mariana
Isabelle

TEHTÄVIÄ JA TOIMINNALLISUUTTA
Kukkotappelu
Tähän peliin tarvitaan parillinen määrä pelaajia. Pelaajat jaetaan pareittain ja kummankin pelaajan vaatteeseen, esim.
vyötärönauhan alle, kiinnitetään kevyesti huivi. Pelaajat painavat oikean käsivartensa vartaloaan vasten ja nostavat
vasemman jalkansa maasta. Oikealla jalallaan hyppien, vain vasenta kättään käyttäen he yrittävät napata parinsa
huivin. Jos pelaaja käyttää oikeaa kättään tai astuu vasemmalla jalallaan maahan, hän häviää pelin.
Jalkapallon valmistaminen

(Leena ja Mika Ylönen)

Tarvikkeet:
• sanomalehtiä tai kangasta
• muovipusseja
• narua tai muovisuikaleita
Taustaa:
Moni meillä kaatopaikalle joutuva materiaali on arvokasta tavaraa kehitysmaissa. Tavaroiden uusiokäyttö ja kierrätys
kuuluvat jokapäiväiseen elämään: tölkki ei ole vain tölkki, vaan siitä voi taiteilla hienon peltiauton leikkeihin tai muuta
käyttökelpoista tavaraa. Toisaalta monen lapsen päivittäiseen työhön kuuluu kaatopaikoilla kiertely ja sieltä löydetyn
muovin, pahvin, metallin ja kaiken myytäväksi kelpaavan etsiminen. Muovista voi myös keriä itselleen esimerkiksi
jalkapallon, jonka pelaaminen on erittäin suosittua joka puolella maailmaa – se kuuluukin ykköslajeihin myös
kehitysmaissa. Hyvään peliin ei tarvita muuta kuin pallo sekä kavereita, joiden kanssa pelata.
Tehtävän kulku:
1. Tee sanomalehdestä/kankaasta rypistelemällä tiivis pallo.
2. Laita muovipusseja tiiviisti yksi kerrallaan pallon ympärille, kunnes se on haluamasi kokoinen.
3. Kiedo naru/muovisuikaleet pallon ympärille muutaman kerran ja solmi kunnolla. Pujota tämän jälkeen toinen
naru/muovisuikale edellisen ristikon väleistä, jotta pallo pysyy tiiviisti kasassa.
KIRJALLISUUTTA
Tietokirjallisuus
Hugh-Jones, Stephen
Morrison, Marion
Niiranen, Seppo et al.
Ojala, Raisa
Runnerström, Bengt Arne

Amazonin intiaanit
Country File Brazil
Matkakohteena Brasilia
Jeito Brasileiro
Jose, intiaanipoika Amazonin viidakosta
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Kertomakirjallisuus
Allende, Isabel
Nunes, Lygia Bojunga
Ibbotson, Eva

Petojen kaupunki
Seitsenlokeroinen laukku
Virta vie viidakkoon

NETTILINKKEJÄ
Yleistietoa maasta
Materiaalia kouluille
Capoeira

http://www.unicef.org/spanish/infobycountry/brazil_statistics.html
http://www.finlandia.org.br
http://www.brazilintheschool.org
http://www.youtube.com/watch?v=m_WUzUhzXww&feature=related

12. YHDYSVALLAT
YLEISTÄ
Pinta-ala: Yhdysvallat on pinta-alaltaan maailman kolmanneksi suurin maa. Se on lähes 30 kertaa suurempi kuin
Suomi.
Asukasluku: Yhdysvalloissa asuu 57 kertaa enemmän ihmisiä kuin Suomessa.
Pääkaupunki: Washington DC, jonka asukasluku on vähän pienempi kuin Helsingin.
Rahayksikkö: dollari ($), yksi dollari on sata senttiä.
Valtiomuoto: liittovaltio, Yhdysvalloilla on presidentti.
Tiesitkö, että lyhin matka Yhdysvaltojen halki Atlantin rannikolta Tyynenmeren rannikolle on 3782 kilometriä, yli
kolme kertaa enemmän kuin Suomen pituus etelästä pohjoiseen. Lentokoneella matka kestää kuusi tuntia, mutta
monet ihmiset ovat myös kävelleet sen! Kävelemällä matkaan kuluu aikaa puolisen vuotta.
ELÄIMET
Näitä Yhdysvaltain luonnossa tavattavia eläimiä voi nähdä Suomessakin:
• kettu ja kanadanmajava.
Näitä Yhdysvalloissa eläviä eläimiä ei sen sijaan Suomessa näe vapaana luonnossa:
• mustakarhu, karibu, puuma, pesukarhu, opossumi, harmaaorava, alligaattori ja kalkkarokäärme.
Uhanalaisia eläimiä:
• meksikonkuonoleikko, lepakko, joka elää Texasin alueella,
• jättiläiskengururotta, joka elää vain Kalifornian alueella,
• punasusi, joka hävisi luonnosta 1980-luvulla, mutta jonka kantaa yritetään elvyttää tarhoissa elävien
yksilöiden avulla. Tällä hetkellä luonnossa elää noin 100 punasutta.
Tiesitkö, että kauan sitten biisonit metsästettiin Yhdysvalloissa lähes sukupuuttoon. Eläinkanta saatiin kuitenkin
elvytettyä, ja nykyään villibiisoneita arvioidaan olevan noin 15 000 yksilöä. Biisoni on Pohjois-Amerikan suurikokoisin
nisäkäs, mutta se on yllättävän ketterä. Se pystyy juoksemaan yli 50 kilometrin tuntivauhtia ja hyppäämään lähes
kahden metrin korkeuteen.
Valkopäämerikotka on Yhdysvaltojen kansallislintu.
URHEILU
Suosituimmat joukkueurheilulajit ovat
• amerikkalainen jalkapallo, baseball, koripallo ja jääkiekko.
Suosittuja yksilöurheilulajeja ovat
• tennis, golf, frisbeegolf ja yleisurheilu.
Tiesitkö, että Yhdysvalloissa on järjestetty olympialaiset kahdeksan kertaa: kesäkisat St. Louisissa 1904, Los
Angelesissa 1932 ja 1984 ja Atlantassa 1996 sekä talvikisat Lake Placidissa 1932 ja 1980, Squaw Valleyssä 1960 ja Salt
Lake Cityssä 2002. Yhdysvallat on olympiakisojen menestynein maa. Se on voittanut yhteensä 2549 mitalia. Toisena on

71

Neuvostoliitto, 1204 mitalia ja kolmantena Iso-Britannia, jolla on 737 mitalia. Suomi on sijalla 10 yhteensä 455
mitalillaan. (Tilastossa ei ole vuoden 2012 kesäolympiakisojen mitaleita.)
KOULU
Yleissivistävä koulutus on Yhdysvalloissa maksutonta, samoin oppimateriaalit. Harvoissa kouluissa käytetään enää
koulupukua. Oppivelvollisuus päättyy joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta sinä vuonna kun nuori täyttää 18 vuotta.
Kouluvuosi alkaa yleensä syyskuun ensimmäisellä viikolla ja päättyy kesäkuun ensimmäisellä viikolla. Joululoma ja
pääsiäisloma kestävät noin kaksi viikkoa. Koulupäivä alkaa klo 8–9 ja kestää kouluasteesta riippuen 6–7 tuntia.
Aamupäivällä on yleensä yksi pitkä välitunti, mutta muuten tauot ovat lyhyitä, esim. 5 min. Ruokatauko kestää noin
tunnin. Kouluruokailu ei ole ilmaista kuten Suomessa, vaan oppilailla on mahdollisuus joko ostaa ateria
kouluruokalasta tai tuoda eväät kotoa.
• Esikoulu (kindergarten) aloitetaan 5-vuotiaana.
• Ala-aste, elementary school (luokat 1–5) aloitetaan 6-vuotiaana.
Oppiaineet ala-asteella: englanti (lukeminen, kirjoittaminen), matematiikka, luonnontieto, yhteiskuntaoppi ja
kuvaamataito.
• yläaste, middle school (luokat 6–8)
Ala-asteella aloitettujen oppiaineiden lisäksi yläasteella opiskellaan historiaa ja liikuntaa sekä joitakin
valinnaisaineita, esim. musiikkia ja draamaa. Yläasteen loppuvaiheessa oppilailla on mahdollisuus aloittaa
vieraan kielen opiskelu.
• high school (luokat 9–12)
High schoolissa oppilaat voivat hyvin pitkälle vaikuttaa itse siihen, mitä oppiaineita opiskelevat. Perusaineet,
joita kaikkien on valittava lukujärjestykseensä, ovat englanti, matematiikka, luonnontieteet,
yhteiskuntaoppi/historia/maantieto ja liikunta. Monissa kouluissa edellytetään myös yhden vieraan kielen
opiskelua.
Arvosteluasteikko on A–F
• A (9–10)
• B (8–9)
• C (7–8)
• D (5–6)
• F (4)
Tiesitkö, että joka päivä yli 25 miljoonan amerikkalaislapsen koulupäivä alkaa koulubussin kyydissä. Yhdysvalloissa on
lähes puoli miljoonaa keltaista koulubussia, jotka kuljettavat lapset aamulla kouluun ja iltapäivällä koulusta kotiin.
Koulukuljetus on perheille ilmaista.
RUOKA
Aamiainen

Aamiaisella syödään muroja, leipää, marmeladia, tuoremehua, kaakaota tai kahvia. Suosittuja
aamiaisruokia ovat myös pannukakut ja vaahterasiirappi, köyhät ritarit ja munakokkeli.

Lounas

Lounas syödään klo 12 ja 14 välillä. Lounas syödään koulussa tai työpaikalla. Tyypillinen koululounas
on esim. pastaa ja jauhelihakastiketta, papuja, hedelmä, leipää ja maitoa. Suosittuja lounasruokia ovat
myös pizza, hampurilaiset ja kananugetit.

Päivällinen

Päivällinen syödään klo 19 jälkeen. Tavallinen päivällisateria on esim. grillattu kana, perunamuusi
tai riisi, vihreät pavut ja salaatti. Suosittua ruokaa ovat myös pasta- ja grilliruuat. Ruokajuomaksi on
usein jääteetä tai limsaa.

Perinteisiä amerikkalaisia herkkuja ovat omenapiirakka, suklaamurukeksit, brownies, juustokakku ja vaahtokarkit, joita
lapset sulattavat kaakaoon tai paistavat nuotiolla.
Tiesitkö, että amerikkalaiset pitävät syödessään haarukkaa oikeassa kädessään, ja vain silloin kun he leikkaavat ruokaa
pienempiin paloihin vaihtavat sen vasempaan käteen ja ottavat veitsen oikeaan.
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AMERIKKALAISIA JUHLIA
Uusivuosi
Uudenvuoden viettoon liittyy Yhdysvalloissa juhlat ystävien ja perheen kanssa. Vuoden viimeiset sekunnit lasketaan
ääneen ja vuoden vaihtuessa ihaillaan ilotulituksia.
Pyhän Valentinuksen päivä 14.2.
Suomessa päivää vietetään ystävänpäivänä, mutta Yhdysvalloissa se on rakastavaisten päivä. Silloin lähetetään omalle
mielitietylle kortteja ja lahjoja.
Pääsiäinen
Amerikkalaislasten pääsiäiseen kuuluvat pääsiäispupu, pääsiäismunat ja pääsiäiskaramellit. Pääsiäismaanantaina
lapset rientävät etsimään pääsiäismunia, jotka pupu on yön aikana piilottanut sisälle taloon ja myös puutarhaan ja
puistoihin. Pääsiäisenä lapsille järjestetään myös pääsiäismunan vierityskilpailuja. Kuuluisin tapahtuma järjestetään
presidentin virka-asunnon, Valkoisen Talon, puutarhassa, jonne kokoontuu vuosittain yli 30 000 ihmistä juhlimaan
pääsiäistä.
Aprillipäivä 1.4.
Aprillipäivä on amerikkalaisille samanlainen jekutuspäivä kuin meillekin. ”Aprillia, aprillia!” – huudon sijaan huudetaan
”April’s fool!” – huhtikuun hölmö.
Äitienpäivä, toukokuun toinen sunnuntai
Isänpäivä, kesäkuun kolmas sunnuntai
Itsenäisyyspäivä 4.7.
Itsenäisyyspäivää juhlitaan perinteisesti paraatein, ilotulituksin, piknikein ja grillijuhlin. Juhlakoristeet ovat
Yhdysvaltojen lipun kunniaksi sinipunavalkoisia. Koska itsenäisyyspäivää vietetään keskikesällä, juhlinta tapahtuu
pääasiassa ulkona.
Halloween 31.10.
Halloween on erityisesti lasten juhla. 31.10. lapset pukeutuvat naamiaisasuihin ja lähtevät naapurustoon ”karkki tai
kepponen” -kierrokselle. Makeisia tai pieniä lahjoja antamalla naapurit välttyvät lasten tekemiltä pieniltä kepposilta.
Halloweenin kuuluvat kummitukset, luurangot, noidat ja lepakot. Kurpitsoista tehdyt hurjailmeiset lyhdyt kuuluvat
myös halloweenperinteisiin.
Kiitospäivä, marraskuun neljäs torstai
Kiitospäivän vietto juontaa juurensa lähes 400 vuoden takaa. Silloin pieni ryhmä uskonsa vuoksi kotimaassaan IsossaBritanniassa vainottuja puritaaneja halusi aloittaa uuden elämän uudella mantereella. Ensimmäinen talvi oli joukolle
ankara, sillä heillä oli pulaa ruuasta, ja niinpä monet heistä kuolivat. Keväällä uudisasukkaat saivat apua intiaaneilta,
jotka opettivat heidät viljelemään maissia, kalastamaan ja metsästämään. Syksyllä sadonkorjuun aikaan uudisasukkaat
järjestivät juhlan ensimmäisen sadon kunniaksi ja kutsuivat auttajansa mukaan juhlaan. Monet amerikkalaiset pitävät
tätä juhlaa kiitospäiväperinteen alkuna. Kiitospäivä on amerikkalaisille tärkeämpi perhejuhla kuin joulu, ja silloin
perheet ja suvut kokoontuvat yhteen pitkien välimatkojen päästä. Kiitospäivän aterialla syödään täytettyä kalkkunaa,
karpalohyytelöä, perunamuusia ja kurpitsapiirakkaa.
Joulu
Yhdysvalloissa jouluaatto on vielä aivan tavallinen arkipäivä, vaikka koululaisten joululoma onkin jo alkanut.
Aattoiltana tehdään vielä viimeiset jouluvalmistelut seuraavan päivän suurta joulujuhlaa varten. Amerikkalaiset
koristavat kotinsa runsain jouluvaloin, köynnöksin, piparminttukepein ja mistelin- ja piikkipaatsamanoksin. Joulukuusi
kuuluu useimpien kotien jouluun. Aattoiltana ennen nukkumaanmenoa lapset ripustavat esille suuria joulusukkia, ja
joulupukki tuo niihin yön aikana lahjoja. Useimpien lahjat eivät toki mahdu yhteen sukkaan, mutta ne pukki jättää
kuusen alle. Joulupukki tekee työnsä aina yön pimeydessä, joten amerikkalaislapset eivät koskaan näe häntä
kotonaan. USA:ssa lapset joutuvat odottamaan lahjoja joulupäivän aamuun asti, ja heille se onkin jouluaaton sijaan
joulunajan tärkein päivä. Joulun ruokaperinteisiin kuuluvat kalkkuna tai kinkku, perunat, karpalokastike, vihannekset,
ja salaatti. Jälkiruokana syödään esim. makeita piiraita.

73

Amerikkalaislasten on mahdollista nähdä joulupukki tavarataloissa ja ostoskeskuksissa ennen joulua. Lapset uskovat,
että pukki asuu Pohjoisnavalla, ja sinne he lähettävätkin lahjatoivomuksensa.
Tiesitkö, että helmikuun toisena päivänä amerikkalaiset viettävät murmelinpäivää, jolloin ennustetaan kevään
saapumista. Murmeli nostetaan ulos pesästään, ja jos sää on pilvinen, eikä murmelin varjoa näy, kevät tulee aikaisin.
Jos sen sijaan on aurinkoinen päivä ja murmelin varjo näkyy, sanotaan talven jatkuvan vielä kuusi viikkoa.
KIELI
Yhdysvalloissa suurin osa väestöstä puhuu englantia, mutta virallinen kieli se ei ole, sillä sellaista asemaa ei ole millään
kielellä USA:ssa. Toiseksi eniten maassa on espanjaa äidinkielenään puhuvia. Englanti on virallinen kieli 54 maassa, ja
se onkin maailman kolmanneksi puhutuin kieli. Se on myös laajimmalle levinnyt kieli, jota opiskellaan vieraana kielenä
kaikkialla maailmassa. Koska englanti on levinnyt laajalle ympäri maailmaa, siitä on myös monia eri muotoja. Puheen
perusteella voikin tunnistaa, onko puhuja esim. Yhdysvalloista, Englannista tai Australiasta.
Englannin kielestä tulee jatkuvasti uusia sanoja myös suomen kieleen. Vanhempia lainoja, esim. pihvi (beef) ja jeeppi
(jeep) pyrittiin mukauttamaan suomen omaan muotoon, mutta nykyään kieli vilisee sanoja, joita ei ole muutettu
ollenkaan, esim. cowboy, happening ja cookie.
Tiesitkö, että kun eurooppalaiset ensimmäisen kerran saapuivat nykyisen Yhdysvaltain rannikolle, maata asuttaneet
lukuisat intiaaniheimot puhuivat yli 300 eri kieltä. Nykyään kielistä on jäljellä enää runsaat 150, ja moni niistä on
katoamassa, sillä niiden puhujat ovat iäkkäitä, eikä nuoria kielen osaajia enää ole.
AMERIKKALAISIA NIMIÄ
Pojat
Jacob
Mason
William
Jayden
Noah
Michael
Ethan
Alexander
Aiden
Daniel

Tytöt
Sophia
Isabella
Emma
Olivia
Ava
Emily
Abigail
Madison
Mia
Chloe

INTIAANIT
Kristoffer Kolumbus oli genovalainen löytöretkeilijä, jonka unelmana oli löytää meritie Euroopasta Intiaan. Vuonna
1492 hän päätyi Intian sijasta nykyisille Karibianmeren saarille Amerikan mantereen edustalle. Kolumbus oli kuitenkin
vakuuttunut siitä, että oli löytänyt Intian, ja alkoi kutsua saarten asukkaita nimellä ”indios”, intiaanit. Kuolemaansa asti
hän uskoi purjehtineensa matkoillaan Intiaan.
Heimot
Kun eurooppalaiset saapuivat Pohjois-Amerikkaan yli 500 vuotta sitten, aluetta asuttivat eri intiaaniheimot (arvioiden
mukaan jopa 80–100 miljoonaa intiaania), joilla oli jokaisella omat perinteensä ja tapansa ja joilla oli myös oma
kielensä. Nykyään intiaaneja on Yhdysvalloissa noin 2.5 miljoonaa. Meille ovat elokuvista tuttuja sellaiset
intiaaniheimojen nimet kuin irokeesit, siouxit, cherokeet ja apassit.
Intiaanien elämä entisaikaan
• Tiipii oli tasankointiaanien koti, puhvelinnahasta tehty suuri teltta, johon mahtui 30–40 ihmistä.
• Puhveli oli tasankointiaanien tärkein metsästyseläin. Puhvelinnahkaa käytettiin tiipiin valmistukseen,
peitteisiin, vaatteisiin ja mokkasiineihin. Karvasta tehtiin köyttä, kavioista helistimiä ja sarvista astioita ja
lusikoita. Mitään ei haaskattu, vaan koko eläin käytettiin tarkkaan hyödyksi. Luonnollisesti se oli myös tärkeä
ravinnon lähde.
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•
•

Toteemipaalut olivat varsinkin luoteisrannikon heimoille tyypillisiä, ja ne olivat intiaanien tapa kertoa
tarinoita. Niitä voisi verrata kuvakirjaan.
Savumerkit, kuvamerkit ja tulimerkit olivat intiaanien tapoja viestiä. Intiaaneilla ei ollut kirjoitettua kieltä,
joten he kehittivät muita ei-suullisia tapoja viestiä. Savumerkit saattoivat varoittaa vaarasta tai
yksinkertaisesti kertoa, että ruoka on valmis. Kuvamerkkejä on kaiverrettu luolien seinään, kiviin ja
puhvelinnahkaan. Merkkejä käytettiin kertomaan tarinoita, mutta niitä jätettiin myös kulkureiteille esim.
varoittamaan edessä olevasta vaarasta. Tulimerkkejä käytettiin yöllä. Viestintään käytettiin myös peittoja ja
peilejä. Myös viittomia käytettiin runsaasti.

Lapset
Lapsen syntymä oli intiaaneille aina tärkeä tapahtuma, jota juhlittiin monta päivää. Sioux-intiaanit eivät antaneet
lapsilleen nimiä, vaan he käyttivät lempinimiä, jotka saattoivat muuttua lapsen kasvaessa. Pysyvä nimi saatiin vasta
vanhempana. Sioux-lapset käyttäytyivät yleensä hyvin, sillä typerän teon tehneelle saatettiin antaa lempinimi, joka
muistutti teosta, ja jota lapsen piti kantaa pitkään. Isät huolehtivat poikien opetuksesta, äidit tyttöjen.
Intiaaninimiä
Pojat
Hu’tonton
Mi’dainga
Ke’tonga
Mi’ka
Pe’degahe

Tytöt
Chon’wapeska
Rawzi
Mitain
Ta’dewin
Kashi’aka

Jylisevä Ukkonen
Leikkisä Aurinko
Mahtava Kilpikonna
Pesukarhu
Tulipäällikkö

Punainen lehti
Auringonkukka
Nouseva Kuu
Tuulen Neito
Niittyleivonen

Intiaanit nykyään
Kolmannes intiaaneista asuu nykyään reservaateissa, jotka ovat liittovaltion intiaaniheimoille varaamia alueita.
Tiesitkö, että intiaaneilta ovat peräisin riippumatto, kanootti, mokkasiinit ja lumikengät. Intiaaneja saamme myös
kiittää maissista, tomaatista ja perunasta.
TEHTÄVIÄ JA TOIMINNALLISUUTTA
Ankka, ankka, hanhi (Duck, duck, goose)
Lapset istuvat ringissä. Yksi lapsista on ”ankka”, ja hän kävelee ringin ympäri ja taputtaa jokaista istujaa päähän
sanoen samalla ”Ankka, ankka, ankka…” Kun hän sanoo ”Hanhi!”, lapsi jonka päähän hän koskee, nousee ylös ja yrittää
saada ankan kiinni. Jos ankka ehtii tyhjälle paikalle ennen kuin hänet saadaan kiinni, takaa-ajajasta tulee uusi ankka.
Intiaaninimet
Oppilaat keksivät toisilleen tai itselleen intiaanimen.
Dream Catcher – unisieppari
Unisiepparit ovat alun perin lähtöisin Ojibway-intiaaneilta. Niiden tarkoituksena on suojella lapsia pahoilta unilta ja
houkutella luokseen kauniita unia.
Tarvitset:
• pajunoksan (n.30cm)
• ohutta rautalankaa
• narua tai lankaa
• pujotettavia helmiä
• höyheniä
Taivuta oksa renkaaksi ja kiinnitä oksan päät toisiinsa pyörittämällä rautalankaa niiden
ympäri. Jos haluat, voit koristella renkaan kiertämällä sen ympäri värillistä lankaa, nahka- tai
silkkinauhaa tai paperinarua. Sido langan tai narun toinen pää renkaaseen. Pujota lankaan
muutama helmi ja kierrä lanka toiselle puolen rengasta. Pujota taas muutama helmi ja jatka,
kunnes renkaan keskelle on muodostunut verkkokuvio. Sido noin 5-10cm pituinen lanka
renkaaseen, pujota lankaan 1-2 helmeä ja solmi langan päähän höyhen. Lisää näitä renkaan
alareunaan haluamasi määrä. Unisieppari ripustetaan sängyn lähettyville.
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KIRJALLISUUTTA
Tietokirjallisuus
Arnesen, Finn
Davis, Christopher
Ingoglia, Gina
Kankaansivu, Kirsi
Rachlis, Eugene
Rantanen, Kati
Rieupeyrout, Jean-Louis
Sindt, Ulf
Stotter, Mike

Kertomakirjallisuus
Black, Holly
Collins, Suzanne
Hulpach, Vladimir
Ingalls Wilder, Laura
Kunnas, Mauri
Simon, Fransesca
Sachar, Louis
Scarry, Richard
Twain, Mark
Wrede, Patricia

Intiaanikirja
Tasankointiaanit
Kultainen villi länsi:
intiaaneja ja karjapaimenia
Yhdysvallat
Preerioiden intiaanit
Yhdysvallat
Näin elettiin villissä lännessä
Intiaanit ja cowboyt
Villi länsi

Spiderwickin kronikat
Nälkäpeli-trilogia
Intiaanisatuja
Pieni talo preerialla
Puhveli- Billin lännensirkus
Häijy Henri
Takapulpetin poika
Tom Sawyer
Lumotun metsän kronikat

Nettilinkkejä
Yleistä

Tietoa intiaaneista

Amerikkalaisia leikkejä

http://www.infoplease.com
http://www.usconsulate.org.hk
http://www.whitehouse.gov/eastereggroll
http://usa.usembassy.de
http://www.civilrights.org
http://nativeamericans.pppst.com
http://www.native-languages.org
http://www.tunturisusi.com/wildwest/intiaanit.htm
http://www.mrdonn.org
http://www.estcomp.ro

13. LAPPI
YLEISTÄ
Sijainti:
Pinta-ala:
Asukasluku:

Norjan, Ruotsin, ja Suomen pohjoisosat sekä Venäjän Kuolan niemimaa.
Suomen Lappi kattaa kolmasosan koko maan pinta-alasta.
Koko Suomen Lapin laajalla alueella on asukkaita vähemmän kuin Tampereella. Asukkaita on siis pintaalaan verrattuna erittäin vähän. Suomen pohjoisimmassa kunnassa Utsjoella on neliökilometriä kohti
vain 0.24 asukasta, kun Helsingissä luku on 2799.96.

Tiesitkö, että Suomen Lapissa ovat Suomen pisin joki, Kemijoki, Suomen korkein kohta, joka sijaitsee Halti-tunturilla
sekä Suomen kolmanneksi suurin järvi, Inarijärvi.
ELÄIMET
Karujen olosuhteiden takia Lapissa ei ole runsaasti eri eläinlajeja. Yleisin eläin on poro, joita Suomen Lapissa on noin
200 000. Petoeläimistä yleisimmät ovat ahma, karhu ja susi.
Piekana on Lapin yleisin petolintu, muita tavallisia lintuja ovat esim. kivitasku ja uunilintu. Lapin tunturialueilla asustaa
elinvoimainen tunturisopulikanta.
VÄESTÖ
Lapin alkuperäisasukkaita kutsutaan saamelaisiksi, ja heitä on Suomessa noin 7000. Yli puolet heistä asuu
saamelaisten kotiseutualueilla, joita ovat Suomen pohjoisimmat kunnat Enontekiö, Vuotso, Inari ja Utsjoki.
Saamelaiset ovat Euroopan ainoa alkuperäiskansa. Saamelaiseksi lasketaan henkilö, jonka äidinkieleksi on virallisesti
kirjattu saamen kieli.
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KOULU
Koska varsinkin Pohjois-Lapissa asutus on harvaa, koulumatkat voivat olla erittäin pitkiä. Pisin koulumatka saattaakin
olla jopa 90 km yhteen suuntaan. Vaikka valtaosa lapsista voi käydä koulua kotoaan, on myös niitä, joiden koulu on
niin kaukana, että he asuvat viikot pois kotoa. Kouluissa opiskellaan samoja aineita kuin muuallakin Suomessa.
Poikkeuksena on saamen kielen opetus, ja Norjan rajanaapurissa voi opiskella myös norjan kieltä.
Nuorgamin koulu on Suomen pohjoisin koulu, ja se sijaitsee Utsjoen kunnassa Nuorgamin kylässä. Siellä oppilailla on
mahdollisuus käydä syksyllä 2–4 viikkoa erotuskoulua. Erotuskoulussa oppilaalla on mahdollisuus olla perheensä
mukana poronerottelussa, joka kestää yleensä viikkoja. Erotuskouluun lähtee vuosittain muutama oppilas opettajansa
kanssa.
RUOKA
Lapin erikoisuuksia ovat
• poronliharuuat (esim. poronkäristys),
• kalaruuat (lohi, rautu, tammukka, siika),
• puikulaperunat,
• leipäjuusto ja
• hillat.
SAAMELAISTEN JUHLIA
Saamelaisilla on tavallisten suomalaisten juhlien lisäksi joitakin saamelaiskulttuuriin liittyviä juhlia ja liputuspäiviä.
Saamelaisten kansallispäivä 6.2.
Saamelaisten kansallispäivä on liputuspäivä.
Marianpäivä, maaliskuu
Saamelaisten perinteisiin kuului satojen vuosien ajan kokoontua kirkolle aina Marianpäivänä. Kirkkoon tultiin
pitkienkin matkojen takaa, ja siksi ihmiset saattoivat viipyä kirkonkylässä viikkoja. Marianpäiville tultiin kastamaan
lapset, käytiin ripillä, mentiin naimisiin ja siunattiin vainajat. Hettaan keräännytään yhä vielä viettämään Marianpäiviä.
Juhlat ovat kolmipäiväiset, ja ohjelmaan kuuluu kulttuuria, tanssia, kilpailuja, markkinat ja messujumalanpalvelus.
KIELI
Saamelaisten äidinkieli on saame, joka ei ole yksi kieli, vaan saamen kieliä on yhdeksän: eteläsaame, uumajansaame,
piitimensaame, luulajansaame, pohjoissaame, inarinsaame, koltansaame, kildininsaame ja turjansaame. Suomessa
puhutaan inarinsaamea, koltansaamea ja pohjoissaamea. Saamen kielellä on Suomessa vähemmistökielen asema. Se
tarkoittaa sitä, että saamelaisilla on oikeus käyttää omaa äidinkieltään, kun he asioivat viranomaisten kanssa,
esimerkiksi verotoimistossa, poliisilaitoksella jne. Saamenkielisillä on myös oikeus saada kouluopetusta omalla
kielellään.
Saamen kielissä ei ole konsonantteja Q, W ja X eikä vokaaleja Y, Å Ä ja Ö. Suomen puhutuin saamen kieli on
pohjoissaame. Siinä käytetään seuraavia meille vieraita kirjaimia: á, č, đ, ŋ, š, ŧ ja ž. Saamen kielestä suomeen ovat
tulleet mm. sanat kaamos, jänkä, tokka ja tunturi.
Tiesitkö, että Inarin kunta on Suomen ainoa nelikielinen kunta. Siellä kaikki viralliset ilmoitukset annetaan suomeksi,
pohjoissaameksi, inarinsaameksi ja koltansaameksi
SAAMELAISKULTTUURI
•

Saamelaiset saivat oman lippunsa vuonna 1986.
Lipun värit punainen, sininen, vihreä ja keltainen tulevat saamelaisten kansallispuvun väreistä. Lipun sininen
osa kuvaa kuuta ja punainen osa aurinkoa. Lipun innoittajina ovat olleet noitarumpu ja ruotsalaisen
saamelaisrunoilijan runo Aurinkopojat.
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•

Saamelaisten kansallislaulu on vuodelta 1986. Se on nimeltään ”Saamen suvun laulu”.

Kota
Kauan sitten saamelaiset asuivat riukujen varaan rakennetuissa esim. nahalla peitetyissä telttamaisissa asumuksissa,
kodissa (vrt. tiipii). Kota oli käytännöllinen, sillä asuinpaikkaa vaihdettiin aina sen mukaan, missä oli riistaa. Nykyajan
saamelaiset asuvat aivan tavallisissa taloissa, mutta pihalla saattaa monella vielä olla vapaa-ajan viettoon tarkoitettu
kota.
Poro
Poronkasvatus on saamelaisten tärkeä elinkeino. Poronomistajat antavat usein lapsilleen omia poroja, jotta lapset
oppisivat hoitamaan niitä pienestä pitäen. Porot laiduntavat vapaasti luonnossa, mutta poronomistajat tunnistavat
omat poronsa korvamerkistä, jolla kaikki keväällä syntyneet vasat aina merkitään. Koska jokaisella omistajalla on oma
merkkinsä, he pystyvät löytämään omat poronsa suurestakin laumasta. Syksyllä ja syystalvella pidetään poroerotuksia.
Silloin kaikki porot kerätään yhteen ja jaetaan aitauksiin sen mukaan, teurastetaanko poro vai ei. Poroerotuksessa
tehdään myös korvamerkki niille vasoille, jotka ovat keväällä jääneet ilman sitä.
Porot syövät kesällä koivun lehtiä, jäkälää, suokasveja, heinää ja ruohoa ja syksyllä lisäksi sieniä. Talvella poron tärkein
ravinnon lähde on jäkälä, jota se kaivaa esiin jaloillaan syvänkin hangen alta. Usein poronomistajat vievät porojen
talvilaitumille myös lisäravintoa.
Porojen merkityksestä Lapin väestölle kertoo sekin, että heillä on niille kymmeniä eri nimityksiä. Tässä esimerkkejä.
kermikkä
kosotus
nimiloppu
kesakko
musikki
kalppinokka

noin vuoden ikäinen poro
neljä vuotta täyttänyt poro
yli kuusivuotias poro
kesällä syntynyt varsa
karvanväriltään tumma poro
valkeaturpainen poro

mouhtikas
kippa
nulppo
kesukka
kisura, morri
maanija

iloisen ylpeä poro
sairas poro
sarveton poro
kesy poro
pieniä, raihnaita poroja
arka, ihmisiä karttava poro

Revontulet
Revontulet ovat kirkkaita, värikkäitä valokuvioita, joita voi joskus nähdä öisellä taivaalla. Niitä voi nähdä kaikkialla
Suomessa, mutta yleisimpiä ne ovat talvisaikaan Lapissa. Muinaiset saamelaiset uskoivat, että revontulet olivat
kuolleiden ihmisten sieluja. Siksi niitä ei saanut osoitella sormella tai arvostella.
Seidat
Seidat ovat saamelaisten pyhiä paikkoja. Seidaksi valikoituivat usein isot luonnonkivet tai erikoiset kivimuodostelmat.
Seita voi myös olla ihmisen itsensä rakentama.
Shamaanit
Shamaanit olivat tietäjiä ja näkijöitä, joilla oli kyky parantaa. Noitarumpu oli shamaanin tärkein työkalu.
Joiku
Joiku on perinteinen saamelainen laulutapa. Joiku esitetään yleensä ilman säestystä.
Tiesitkö, että Nuorgamissa kaamos, eli aika, jolloin aurinko ei nouse, kestää 51 vuorokautta. Kesällä taas aurinko
näkyy Nuorgamissa yhtäjaksoisesti 74 vuorokautta.
PERINTEISIÄ SAAMENKIELISIÄ NIMIÄ
Pojat

Áslat
Biera
Mihkku
Niillas
Jovnna
Ovllá

Tytöt

Ánne
Sárá
Biret
Risten
Máret
Elle
78

TEHTÄVIÄ JA TOIMINNALLISUUTTA
Noaidi – noita
Pihalta valitaan kaksi puuta, joista toinen on vankila ja toinen turvapaikka. Yksi pelaajista on noita, joka yrittää vangita
muut pelaajat ja viedä heidät vankilaan. Turvapaikassa olevia pelaajia ei voi ottaa kiinni. Muut pelaajat yrittävät
vapauttaa vankilassa olevat jäämättä itse kiinni.
Vasanmerkintä
Maahan piirretään ympyrä ja valitaan kaksi tai useampia pallonheittäjiä. Pallonheittäjät ovat ”poromiehiä”, joilla on
jokaisella tietynvärisiä pyykkipoikia. Muut pelaajat ovat poroja ringin sisällä. Poromiehet yrittävät osua pallolla
poroihin. Se, johon pallo osuu, tulee pois ympyrästä ja hänet merkitään poromiehen pyykkipojalla. Se poromies, joka
on saanut kerättyä eniten poroja tokkaansa, on voittaja.
Poro
Tarvitset:
• tumman- ja vaaleanruskeaa kartonkia,
• punaista, vihreää ja valkoista paperia,
• sakset ja
• liimaa.
Leikkaa kartongista aukinaista kirjekuorta muistuttava kuvio ja taita kolmio-osa
nelikulmion päälle. Leikkaa sarvet, punainen nenä ja silmät ja liimaa paikoilleen.
Porosi on valmis! Voit käyttää poroon myös valmiita kirjekuoria.
Kirjallisuutta
Tietokirjallisuus
Alatalo, Jaakko
Dressler, Fritz
Lintunen, Martti
Nieminen, Risto
Partanen, Seppo J.
Kertomakirjallisuus
Elo, Ritva
Gaski, Harald
Haakana, Anna-Liisa
Halttunen, Eevamaria
Ingman, Alfred
Kasurinen, Hanna
Kuitunen, Tuomo

Joulupukki
Joulupukki ja noitarumpu
Kurvinen, Jorma
Susikoira Roin
tunturiseikkailu
Laulajainen, Leena
Maretta ja Aikapuu
Taikarumpu kertoo: Lapin-aiheisia satuja
Leino, Marko
Joulutarina
Manninen, Kirsi
Suden arvoitus
Marjala, Annikki
Korvatunturin salaisuus
Nuorpuu, Helga
Leena Lettipää lentää
Lappiin
Parvela, Timo
Ella Lapissa
Peltoniemi, Sari
Kukka Kaalinen pulkassa
Saraspää, Seppo
Muuttohaukka
Suhonen, Ville
Tuulensieppaaja
Toiviainen, Jorma
Laaban ja herra Frisku
sekä Lapin aarre
Uurinmäki, Matti
Seikkailu Lapissa -sarja
Widmark, Martin
Noidan laulu

Pikku poron syntymäpäivä

1001 kysymystä Lapista
Lapinmaan kuusi
vuodenaikaa
Pieni kivi
Seitsemän veden joiku
Ykä Yksinäinen
Petra ja revontulet
Rimpisuon usvapatsas:
Seikkailukertomus
Pohjan periltä
Ponityttö Iida tunturissa
Vaarallinen vaellus

Nettilinkkejä
Yleistietoa Lapista
Lappilaisia ja saamelaisia kirjailijoita
Saamelaiset
Saamen kieli ja saamelaiskulttuuri

Pohjoissaamen kielen oppimateriaalia
Lisätietoa kodasta
Lisätietoa porosta
Saamelaiset lastensivut

Kunnas, Mauri

Iina-Marja’s day: from
dawn to dusk in Lapland
Lappi

http://www.laplandfinland.com
http://lapinkirjailijat.rovaniemi.fi
http://pre20031103.stm.fi/suomi/tao/julkaisut/omakieli/saamelaiset.htm
http://www.kotus.fi
http://fi.wikipedia.org/wiki/Saamelaiskielet
http://oppiminen.yle.fi/haku?str=saamen%20kieli
http://www.tunturi-lappi.fi/index.php?id=1_53
http://www4.ur.se/gulahalan/
http://www.pilvivene.com
http://users.jyu.fi/~pejutaes/julkkari/sanasto/
http://www.craftmuseum.fi/poro/index.html
http://www.samimuseum.fi/maahisweb/suomi/tarinat.html
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14. KOTIINPALUU
Lentomatka maapallon ympäri

(Peppi Tyykilä, Harri Lehtiniemi, Virpi Kariluoma)

Lentomatka maailman ympäri -aineiston omistaa Plan Suomi -organisaatio.
Materiaalia on muokattu heidän luvallaan. Osoitteessa http://www.plan.fi/fiFI/kasvattajille/oppimateriaalit/ on lisää materiaalia esiopetus- ja ala-asteikäisille
lapsille. Plan Suomi on tuottanut kansainvälisyyskasvatusmateriaaleja, joita voi tilata
opetuskäyttöön. Aineistot on tehty useiden eri yhteistyötahojen kanssa, ja ne on
tarkoitettu erityisesti koulujen, nuorisotalojen, järjestöjen, päiväkotien ja seurakuntien työvälineiksi. Materiaalit ovat
maksuttomia, ja niitä voi tilata postitusmaksun hinnalla Planin toimistolta: kotimaa@plan.fi. Postitusmaksu on 5-15 €
lähetettävän materiaalin määrästä riippuen. Lisäksi voit tilata lelu- tai valokuvanäyttelyn kotipaikkakunnallesi.
Osa 1
Tarvikkeet:
iso maailmankartta, A4-kokoista paperia ja sinitarraa.
Tehtävän kulku:
Tehtävä alkaa lentokoneiden askartelulla, jossa lapset tekevät itselleen oman pienen lentokoneen pahvista.
Seuraavaksi otetaan esiin maailmankartta ja kerrotaan tehtävästä.
Tehtävän kuvaus:
Tarkoitus on palauttaa mieliin Myllytontun matkan varrella tapaamia lapsia, jotka asuvat jossain päin maapalloa
monen sadan tai tuhannen kilometrin päässä meistä.
Aloitus:
Etsikää kartalta Suomi ja laittakaa lentokone sinne lähtöasemiin. Seuraavat vihjeet ovat vain viitteellisiä, voit itse
keksiä niitä lisää:
1. vihje: Suunnatkaa lentokone maahan, missä on aina lämmintä.
2. vihje: Maanosa ei ole Afrikka, Eurooppa eikä Aasia vaan Etelä-Amerikka. Suunnatkaa lentokone sinne.
3. vihje: Jalkapallo kuuluu maan kansallispeleihin
4. vihje: Maan nimi alkaa B-kirjaimella
5. vihje: Maa, jossa Davi asuu.
Ratkaisu: Brasilia - laskeutukaa sinne lentokoneilla
Osa 2
Mitä kerromme itsestämme ja omasta kotimaastamme eri maiden lapsille.
Tarvikkeet: liitutaulu, paperia ja kyniä.
Tehtävän kuvaus: Aluksi mietitään yhdessä, mitä haluaisimme kertoa Myllytontun maailmanympärimatkalla
tapaamille lapsille itsestämme ja omasta maastamme. Lasten kanssa voidaan myös vertailla omaa arkea ja unelmia eri
maiden lasten elämään; mitkä asiat ovat samanlaisia ja mitkä taas erilaisia. Tehtävä voidaan tehdä yhteisesti taululle,
minne kootaan kaikkien kertomukset, tai jokainen voi tehdä henkilökohtaisesti oman kertomuksensa paperille
kirjoittaen, piirtäen tai vaikka kuvia leikaten. Jokainen voi lukea oman kertomuksensa ääneen, tai tunnin vetäjä kokoaa
esille nousseet asiat yhteen.
Käärmeet ja tikapuut
Kerrataan Myllytontun matkaa noppapelin avulla (Monistepohja 5). Pelaajat heittävät noppaa vuorotellen ja siirtävät
pelinappulaansa silmäluvun osoittaman määrän. Jos pelaaja pysähtyy käärmeen päähän, hän joutuu liukumaan
käärmettä pitkin alas, jos pelinappula jää tikapuiden alapäähän, pelaaja saa kiivetä tikkaita pitkin ylös. Pysähdys
käärmeen häntään tai tikkaiden yläpäähän ei vaikuta etenemiseen.
Kuva – pelaaja sanoo, mitä kuvassa on ja mihin maahan se liittyy.
Tervehdys – pelaaja sanoo, mitä kieltä tervehdys on ja missä maassa sitä käytetään.
Pääkaupunki – pelaaja sanoo, minkä maan pääkaupunki on kyseessä.
Muut – pelaaja sanoo, mitä ruudussa oleva sana/asia tarkoittaa ja mihin maahan se liittyy.
Jos pelaaja ei muista vastausta, hänen on odotettava yksi heittovuoro.
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Ristinolla
Oppilaat jaetaan kahteen joukkueeseen. Opettaja piirtää kaksi 3x3 ruudukkoa taululle ja kirjoittaa toisen ruutuihin
esim.
• tarinoissa esiintyneiden maiden pääkaupunkeja. Saadakseen ruutuun oman merkkinsä oppilaiden on
sanottava maan nimi.
• tarinoissa esiintyneitä eläimiä/paikkoja. Oppilaiden on yhdistettävä ne oikeaan maahan.
• tarinoissa esiintyneitä juhlia. Oppilaiden on yhdistettävä ne oikeaan maahan.
Ristit ja nollat merkitään toiseen ruudukkoon.
Missä minä olen?
Opettaja leikkaa A4-paperista pituussuuntaan suikaleita ja kirjoittaa niihin seikkailussa esiintyneitä maita. Suikale
kiinnitetään oppilaan selkään esim. taittamalla sen toinen pää kaula-aukon sisään. Oppilaan on kysymällä selvitettävä,
mikä maa liuskassa on. Kysymykseen voi vastata vain Kyllä./Ei. Peliä voidaan pelata myös niin, että yksi oppilas tulee
luokan eteen, ja taululle hänen taakseen kirjoitetaan maan nimi. Oppilas kysyy tai muut antavat vinkkejä, joiden
perusteella arvaaja yrittää keksiä oikean vastauksen.
Sanatennis
Luokka jaetaan kahteen joukkueeseen. Sovitaan yhdessä aihepiiri, esim. joku Myllytontun vierailemista maista, eri
maiden juhlat jne. Lyödään kuvitteellista palloa joukkueelta toiselle ja joka lyönnillä sanotaan joku aihepiiriin liittyvä
sana.
Matkamuistoja
Työskennellään yksin, pareittain tai pienessä ryhmässä. Oppilaat saavat 2–3 minuuttia aikaa piirtää tai kirjoittaa
paperille niin monta sovittuun aihepiiriin liittyvää sanaa/asiaa kuin mahdollista.
Läpsy
Jokainen oppilas piirtää jonkin Myllytontun seikkailuista mieleen jääneen asian tai esineen. Kuvat näytetään kaikille ja
kerrotaan, miksi juuri tämä asia oli jäänyt mieleen. Sen jälkeen oppilaat istuvat isoon piiriin ja asettavat kuvan eteensä.
Yksi oppilaista valitaan läpsyksi. Hänellä on kädessään rullalle kääritty sanomalehti. (Kannattaa käyttää vain muutamaa
sivua, ettei kääröstä tule liian kova) Yksi oppilaista aloittaa sanomalla jonkin piirretyistä asioista (mieluusti yhdellä
sanalla). Läpsy yrittää läpsäistä kuvan omistajaa ennen kuin tämä ehtii sanoa uutta asiaa. Jos hän onnistuu, hän istuu
läpsäistyn paikalle ja leikki jatkuu.
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LEIKKEJÄ JA AKTIVITEETTEJA KIELITUOKIOON
Numeroleikkejä
1. Kasvavat numerot
Oppilaat luettelevat lukuja 1–10. Yksi sanotaan kyyryssä, kaksi vähän isompana, ja kun päästään kymmeneen,
kurkotetaan käsillä kattoon. Sama toistetaan 10–1.
2. Atomit
Opettaja tai oppilas sanoo lukuja sovitulla kielellä. Oppilaat muodostavat luvun kokoisia ryhmiä.
3. Huulilta luku
Oppilaat luettelevat toisilleen äänettömästi lukuja sovitulla kielellä. Pari lukee huulilta ja sanoo ”kuulemansa” luvun
ääneen.
4. Ilmanumerot
Opettaja tai oppilas sanoo sovitulla kielellä lukuja. Oppilaat piirtävät luvun sormellaan ilmaan.
5. Parinetsintäleikki
Oppilaille jaetaan numerolaput (luvut 1–10). He etsivät luokasta sen, jolla on sama numero. ”Due?” – ”Si.”/”No.”
6. Selkään kirjoittaminen
Oppilaat työskentelevät pareittain. Toinen oppilas piirtää numeron sormella parinsa selkään. Pari sanoo numerot
ääneen harjoiteltavalla kielellä.
7. Numeropatsaat
Oppilaat ovat pareittain. Opettaja sanoo numeron harjoiteltavalla kielellä ja parien on esitettävä se kehollaan.
8. Jonotetaan!
Oppilaille annetaan numerolappu (1–10). Jos ryhmä on suuri, oppilaat voivat olla pareittain tai luokka voidaan jakaa
esim. kahteen ryhmään. Oppilaiden on muodostettava numerojärjestysjono kysellen ja vastaten harjoiteltavalla
kielellä. Esim. ”Trois?” – ”Oui.”/”Non.”
9. Paikanvaihto
Oppilaille jaetaan numerolaput (1–10) siten, että jokaista lappua on vähintään kaksi kappaletta. Opettaja sanoo
numeron harjoiteltavalla kielellä, ja sen lapun omistajat vaihtavat paikkaa.
10. Muistipeli
Oppilailla on muistipelikortit, joissa toisessa on luku numerona ja toisessa sama kirjoitettuna.
11. Mikä numero?
Oppilaat työskentelevät pareittain. Toinen oppilaista heittää kahta noppaa, toinen sanoo silmäluvun harjoiteltavalla
kielellä. Jos noppien yhteenlaskettu silmäluku on yli 10, heittovuoro vaihtuu.
12. Kenen vuoro?
Oppilaat istuvat ringissä silmät kiinni. Opettaja tai joku oppilaista aloittaa sanomalla opiskeltavalla kielellä luvun yksi.
Joku oppilaista jatkaa sanomalla kaksi, seuraava kolme jne. Vastausvuorot etenevät sattumanvaraisesti. Jos useampi
oppilas vastaa samanaikaisesti, aloitetaan alusta. Jos laskussa päästään kymmeneen, jatketaan kymmenestä alaspäin.
Peliä voidaan pelata myös pienemmissä ryhmissä tai niin, että samaan aikaan vastanneet putoavat pelistä pois.
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Muita leikkejä
1. Kuuma peruna
Opettaja heittää pallon oppilaalle ja sanoo suomeksi värin, lukusanan 1–10, maan tai tervehdyksen. Oppilas vastaa
opiskeltavalla kielellä mahdollisimman nopeasti ja heittää pallon takaisin opettajalle.
2. Sana piilosilla
Opettaja leikkaa A4-paperista pituussuuntaan suikaleita ja kirjoittaa niihin maita tai värejä. Suikale kiinnitetään
oppilaan selkään esim. taittamalla sen toinen pää kaula-aukon sisään. Oppilaan on kysymällä selvitettävä, mikä sana
liuskassa on.
3. Sanasalaattia
Oppilaat istuvat tuoleilla mahdollisimman suuressa ympyrässä, yksi oppilaista seisoo keskellä. Taululle kirjoitetaan
leikissä käytettävät sanat; värejä, maita tai lukusanoja. Keskellä oleva oppilas sanoo 1–2 sanaa, ja ne oppilaat, jotka
valitsivat nämä sanat, vaihtavat paikkaa. Viereiseen tuoliin ei saa istua. Keskellä ollut oppilas yrittää saada itselleen
istumapaikan. Ilman tuolia jäänyt menee seuraavaksi piirin keskelle. Kun oppilas sanoo ”Myllytonttu!” kaikki vaihtavat
paikkaa.
4. Kim-leikki
Taululla on 8–12 aihepiiriin liittyvää sanaa/kuvaa. Sanat kerrataan yhdessä. Sen jälkeen oppilaat sulkevat silmänsä ja
opettaja ottaa yhden kuvan pois. Oppilaat vastaavat vieraalla kielellä, mikä sanoista puuttuu.
5. Haamukuva
Opettaja laittaa värikortteja, maiden lippuja tai sanakortteja riviin taululle, ja oppilaat sanovat korttien sanat yhdessä.
Opettaja poistaa rivistä yhden kortin, ja oppilaat toistavat rivin uudelleen sanoen myös puuttuvan kortin. Joka
kierroksella opettaja poistaa 1–2 korttia, mutta oppilaat toistavat koko rivin.
6. Ajatustenlukua
Oppilas ajattelee aihepiirin sanaa. Pari arvaa. ”Röd?” ”Ja.”/”Nej.”
7. Värikuningas
Oppilaat seisovat rivissä. Leikinjohtaja sanoo värin. Kaikki, joilla on yllään sanottua väriä, siirtyvät askeleen eteenpäin.
Voittaja on se, joka ensimmäisenä pääsee leikinjohtajan luo.
8. Värihippa
Oppilaat ovat rivissä, yksi valitaan hipaksi. Hippa sanoo värin ja lähtee ottamaan muita kiinni. Turvaan pääsee
koskemalla hipan sanomaa väriä. Omissa vaatteissa olevia värejä ei lasketa.
9. Muistipeli
Harjoitellaan eri aihepiirien sanoja tai sanontoja pareittain tai pienessä ryhmässä.
10. Oikein – väärin
Opettajalla/oppilaalla on väri-, numero- ja maakortteja. Hän näyttää korttia ja sanoo sanan. Jos sana ei vastaa kuvaa,
oppilaat huutavat kuorossa ”EI!” opiskeltavalla kielellä. Jos taas sana on oikein, oppilaat huutavat ”KYLLÄ!”
11. Mikä väri?
Luokka jaetaan kahteen joukkueeseen. Taululle kiinnitetään värikortteja. Kummastakin joukkueesta yksi oppilas tulee
taululle ja ottaa liidun käteensä. Opettaja sanoo värin. Oppilas, joka ensimmäisenä ympyröi oikean värikortin, voittaa
joukkueelleen pisteen. Peliä voidaan pelata myös numeroilla tai maiden nimillä.
12. Parin etsintä
Oppilaille jaetaan sana- tai kuvakortteja siten, että jokaiselle on pari. Oppilas etsii kysymällä sen, jolla on samanlainen
kortti.
13. Uusia ystäviä
Oppilaat liikkuvat luokassa musiikin soidessa taustalla. Kun musiikki taukoaa, oppilaat pysähtyvät ja kysyvät lähinnä
seisovan nimeä/ikää/asuinpaikkaa harjoiteltavalla kielellä.
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14. Myllytonttu!
Oppilaat istuvat tuoleilla mahdollisimman suuressa ympyrässä, ja heille annetaan numerolaput (luvut 1–10). Yksi
oppilaista saa Myllytonttu-kortin. Yksi oppilaista seisoo ympyrän keskellä ja hän alkaa kysyä istujien ikää sovitulla
kielellä, esim. ”Wie alt bist du?”. Jokainen vastaa korttinsa mukaan. Myllytonttukortin omistaja vastaa ”Myllytonttu!”
Silloin kaikkien on vaihdettava paikkaa, ja kysyjä yrittää saada itselleen istumapaikan. Viereiseen tuoliin ei saa istua.
Kortit jaetaan uudestaan ja ilman tuolia jääneestä tulee uusi kysyjä.
15. Mikä ei kuulu joukkoon?
Oppilaat nousevat seisomaan. Opettaja tai pelinjohtajaksi valittu oppilas luettelee sovitun aihepiirin sanoja. Kun hän
yhtäkkiä sanookin sanan, joka ei kuulu joukkoon, oppilaat istuvat. Viimeisenä istunut tai väärässä kohtaa istunut
putoaa pelistä. Muut nousevat seisomaan ja jatkavat leikkiä. Peliä voidaan pelata myös siten, että lattialla on piirissä
tuoleja, joita oppilaat kiertävät. Tuoleja on yksi vähemmän kuin pelaajia. Kun pelinjohtaja sanoo aihepiiriin
kuulumattoman sanan, kaikki istuvat. Ilman tuolia jäänyt pelaaja putoaa.
16. Kuka se oli?
Oppilaat seisovat piirissä. Yksi oppilaista on piirin keskellä huivi silmillään. Piiri pyörii, kunnes sokkona oleva oppilas
nostaa kätensä ja osoittaa sormellaan jotakin oppilasta. Sokko tervehtii oppilasta opiskeltavalla kielellä ja tämä vastaa.
Jos sokko tunnistaa vastaajan, tästä tulee uusi sokko. Muussa tapauksessa vanha sokko jatkaa. Tervehtimisen sijaan
voidaan kysyä nimeä, ikää tai asuinmaata. Nimeä kysyttäessä nimet kirjoitetaan taululle, ja oppilaat valitsevat nimensä
sieltä.
17. Ristinolla
Oppilaat jaetaan kahteen joukkueeseen. Opettaja piirtää kaksi 3x3 ruudukkoa taululle ja kirjoittaa toisen ruutuihin
• tarinoissa esiintyneitä maita. Saadakseen ruutuun oman merkkinsä oppilaiden on sanottava maan nimi
opiskeltavalla kielellä.
• värejä, lukusanoja, tervehdyksiä tai muita sanontoja.
Ristit ja nollat merkitään toiseen ruudukkoon.
18. Lempiväri
Oppilaat etsivät luokasta ne, joilla on sama lempiväri kuin heillä itsellään. He kuiskaavat värinsä toisen oppilaan
korvaan, ja jos tällä on sama lempiväri, hän vastaa myöntävästi sovitulla kielellä, ja he jatkavat yhdessä etsimistä. Jos
väri ei ole sama, vastataan kielteisesti ja jatketaan etsimistä. Lopuksi katsotaan, mikä väri on suosituin. Värin sijaan
voidaan kysyä lempimaata.
19. Parit uusiksi!
Oppilaat istuvat pareittain. Yksi pelaajista on ilman paria. Taululle kirjoitetaan suomeksi värejä ja maita ja oppilaille
jaetaan vastaavat kuvat tai sanat. Pariton oppilas aloittaa valitsemalla taululta yhden sanan ja sanomalla sen
opiskeltavalla kielellä. Oppilas, jolla on kyseinen sana, siirtyy parittoman viereen. Nyt parittomaksi jäänyt oppilas kysyy
vuorostaan. Peli päättyy, kun kaikki taululla olevat sanat on käytetty.
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VENÄJÄ
Привет! Меня зовут Марина. [privjet minja zavut marina]
Как тебя зовут? [kak tibja zavut]
меня зовут Наталья [minja zavut natalia]
Сколько тебе лет? [skolka tibje let]
Девять [devit]
Ты откуда? [ti atkuda]
Из России. [is rassi:]
Пока! [paka]
Пока! [paka]
Привет! [privjet] Hei! (tavatessa)
Ддоброе утро [dóbroje útro] Hyvää huomenta!
Здравствуй [zdravstvuj] Hyvää päivää!
Добрый вечер [dóbryj véčer] Hyvää iltaa!
До свидания [do svidánija] Näkemiin!
Пока! [paka] Hei! Nähdään!

Hei! Minun nimeni on Maria.
Mikä sinun nimesi on?
Minun nimeni on Natalia.
Kuinka vanha sinä olet?
Yhdeksän.
Mistä sinä olet kotoisin?
Venäjältä.
Hei, hei. Nähdään.
Heippa!

Спасибо [spasiba]
Пожалуйста [pažalujsta]
Извините [izvinite]
да [da]/ нет [njet]

1 один [adin]
2 два [dva]
3 три [tri]
4 четыре [tšitiri]
5 пять [pjat]

Kiitos.
Ole hyvä.
Anteeksi.
Kyllä./Ei.

6 шесть [šest]
7 семь [sem]
8 восемь [vosim]
9 девять [devit]
10 десять [desit]
Финляндия [finljándija]
Россия [rassi:a]
Китай [kitai]
Испания [ispánja]
Египет [jegipet]
Япония [japonja]
Италия [itálja]
Франция [frantsia]
Швеция [švetsja]
Германия [germanja]
Бразилия [brazílja]
США [seša]
Лапландия [laplándija]

белый [belij]
valkoinen
чёрный [tšornij]
musta
красный [krasnij]
punainen
синий [sinij]
sininen
зелёный [ziljonij]
vihreä
жёлтый [žoltij]
keltainen
оранжевый [aranživij] oranssi
коричневый [karitšnivij] ruskea
серый [serij]
harmaa
фиолетовый [fialetavij] violetti
розовый [rozavij]
vaaleanpunainen

Poikien nimiä
Aleksandr Nikita
Ivan
Danil
Maksim
Jegor
Artjom
Dmitri
Mihail
Aleksei

Tyttöjen nimiä
Anastasia
Natalia
Maria
Ksenia
Daria
Viktoria
Inna
Anna
Polina
Sofia
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Suomi
Venäjä
Kiina
Espanja
Egypti
Japani
Italia
Ranska
Ruotsi
Saksa
Brasilia
USA
Lappi

KIINA
Nǐ hǎo. Wǒ jiào lì lì.
Nǐ jiào shénme míngzi?
Wǒ jiào huì líng.
Nǐ duō dà?
Jiǔ suì.
Nǐ cóng nǎlǐ lái?
Wǒ cóng Zhōngguó lái.
Zàijiàn!
Zàijiàn!

Hei! Minun nimeni on Lì lì.
Mikä sinun nimesi on?
Minun nimeni on Huì líng.
Entä kuinka vanha sinä olet?
Yhdeksän vuotta.
Mistä sinä olet kotoisin?
Olen Kiinasta.
Hei, hei. Nähdään.
Heippa!

Nǐ hǎo. Hei! (tavatessa)
Zǎoshang hǎo! Hyvää huomenta!
Nǐ hǎo! Hyvää päivää!
Wǎnshang hǎo! Hyvää iltaa!
Zàijiàn! Näkemiin! Hei! Nähdään!

Xièxiè.
Bú kè qì.
Duìbuqī.
Yǒu./Méi yǒu.

1 一 yī
2 二 èr
3 三 sān
4 四 sì
5 五 wǔ
hēisè
hóngsè
lánsè
lǜsè
huángsè
chéngsè

zōngsè
huīsè

zĭsè
fĕnhóngsè

báisè

6 六 liù
7 七 qī
8 八 bā
9 九 jiǔ
10 十 shí
fēnlán

musta
punainen
sininen
vihreä
keltainen
oranssi
ruskea
harmaa
violetti
vaaleanpunainen
valkoinen

éluósī

zhōngguó
xībānyá
rìběn
āijí
yìdàlì
fǎguó
ruìdiǎn
déguó
bāxī
měiguó
lāpŭlán

Poikien nimiä

Tyttöjen nimiä

xiǎo hóng (myös tyttö)
xiǎo míng
bīng bīng (myös tyttö)
bō bō
xing xing
huá ān (myös tyttö)

róng róng
huì líng
lì lì
jing wén
lán lán
měi měi
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Suomi
Venäjä
Kiina
Espanja
Japani
Egypti
Italia
Ranska
Ruotsi
Saksa
Brasilia
Yhdysvallat
Lappi

Kiitos.
Ole hyvä.
Anteeksi.
Kyllä./Ei.

ESPANJA
¡Hola! Me llamo Carmen.
Y tú, ¿cómo te llamas?
Me llamo Marta.
Y ¿cuántos años tienes?
Nueve.
¿De dónde eres?
Soy de España.
¡Adiós! Hasta luego.
¡Adiós!

Hei! Minun nimeni on Carmen.
Mikä sinun nimesi on?
Minun nimeni on Marta.
Entä kuinka vanha sinä olet?
Yhdeksän.
Mistä sinä olet kotoisin?
Olen Espanjasta.
Hei, hei. Nähdään.
Heippa!

¡Hola! Hei! (tavatessa)
¡Buenos días! Hyvää huomenta!
¡Buenas tardes! Hyvää päivää! (klo 14 lähtien)
¡Buenas noches! Hyvää iltaa! (klo 21 lähtien)
¡Adiós! Näkemiin! Hei! (erotessa)
¡Hasta luego! Nähdään!

1 uno
2 dos
3 tres
4 cuatro
5 cinco
blanco
negro
rojo
azul
verde
amarillo
naranja
marrón
gris
violeta
rosa

Gracias.
De nada.
Perdón.
Sí./No.

Kiitos.
Ole hyvä. Eipä kestä.
Anteeksi.
Kyllä./Ei.

6 seis
7 siete
8 ocho
9 nueve
10 diez

valkoinen
musta
punainen
sininen
vihreä
keltainen
oranssi
ruskea
harmaa
violetti
vaaleanpunainen

Finlandia
Rusia
China
España
Japón
Egipto
Italia
Francia
Suecia
Alemania
Brasil
Estados Unidos
Laponia

Poikien nimiä
Francisco
José María
Manuel
Jesús
Javier
David
Antonio
Juan
Pablo
Carlos

Tyttöjen nimiä
María
Marta
Laura
Pilar
Lucía
Raquel
Ana
Sofía
Carmen
Sara
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Suomi
Venäjä
Kiina
Espanja
Japani
Egypti
Italia
Ranska
Ruotsi
Saksa
Brasilia
Yhdysvallat
Lappi

ARABIA
Ählän! Ana esmi Tareq.
Enta esmäk e?
Ana esmi Karim.
Andan käm sana?
Andi tesaa siniin.
Enta mineen?
Ana min Masr.
Ma el saläma.
Ma el saläma.

Hei! Minun nimeni on Tareq.
Mikä sinun nimesi on? (esmik, jos puhutaan tytölle)
Minun nimeni on Karim.
Kuinka vanha sinä olet? (andik, jos puhutaan tytölle)
Olen yhdeksän.
Mistä sinä olet kotoisin? (enti, jos puhutaan tytölle)
Olen Egyptistä.
Hei, hei. Nähdään.
Heippa!

Ählän! Hei! (tavatessa)
Sabah el kheer! Hyvää huomenta!
Nahaar saiid! Hyvää päivää!
Mäsää el kheer! Hyvää iltaa!
Ma el saläma. Näkemiin!
Ma el saläma. Hei! Nähdään!

abjad
eswad
ahmar
azraq
ahdar
asfar
burtukaali
bunni
ramaadi
banafsegi
ahmar fääteah

Sukran.
Et faddal.
Ääsef.
Naam./Lä.

1 wuahed
2 etneen
3 täläätä
4 arbaa
5 khamsa

6 setta
7 sabaa
8 tamanja
9 tesaa
10 achara

valkoinen
musta
punainen
sininen
vihreä
keltainen
oranssi
ruskea
harmaa
violetti
vaaleanpunainen

Finlanda
Russia
El siin
Espanja
El japan
Masr
Italia
Fransa
El suiid
Almania
El brasil
Ameriika

Kiitos.
Ole hyvä.
Anteeksi.
Kyllä./Ei.

Suomi
Venäjä
Kiina
Espanja
Japani
Egypti
Italia
Ranska
Ruotsi
Saksa
Brasilia
Yhdysvallat

Poikien nimiä (Aulääd)

Tyttöjen nimiä (Bänäät)

Youssef
Ibrahim
Yehenia
Hassan
Gamal

Doha
Suha
Rowan
Farah
Nada

Islam
Karim
Tareq
Khaled
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Farida
Shehab
Marina
Irene
Amira

JAPANI
Konnichiwa! Watashi wa Tomoya desu.Hei! Minun nimeni on T omoya.
Namae wa nan desu ka.
Mikä sinun nimesi on?
Sakura desu.
Minun nimeni on Sakura.
Nansai desu ka.
Entä kuinka vanha sinä olet?
Kyuusai desu.
Yhdeksän.
Doko kara kimashita ka.
Mistä sinä olet kotoisin?
Nihon kara kimashita.
Olen Japanista.
Ja, mata.
Hei, hei. Nähdään.
Mata ne.
Heippa!
Konnichiwa! Hei! (tavatessa)
Ohayō!
Hyvää huomenta!
Konnichiwa! Hyvää päivää!
Konbanwa! Hyvää iltaa!
Sayonara! Näkemiin!
Mata ne!
Hei! (erotessa)
Mata ne!
Nähdään!

Arigatō.
Dōzo.
Sumimasen.
Hai./Iie.

Kiitos.
Ole hyvä.
Anteeksi.
Kyllä./Ei.

valkoinen
musta
punainen
sininen
vihreä
keltainen
oranssi
ruskea
harmaa
violetti
vaaleanpunainen

Finrando
Supéin
Itaria
Doitsu
Roshia
Nihon
Furansu
Burajiru
Rappurando
Chuugoku
Ejiputo
Suweeden
Amerika

Suomi
Espanja
Italia
Saksa
Venäjä
Japani
Ranska
Brasilia
Lappi
Kiina
Egypti
Ruotsi
Yhdysvallat

Poikien nimiä
Tomoya
Tatsuhiro
Taisei
Souta
Kaito
Hikari
Asahi
Yamato

Tyttöjen nimiä
Hinata
Sakura
Miku
Aoi
Miyu
Rin
Mitsuki
Yui

1 一 ichí
2 二 ni
3 三 san
4 四 shi
5 五 go
shiroi
kuroi
akai
aoi
midori
kiiroi
orenji
chairo
haiiro
murasaki
pinku

6 六 roku
7 七 shichi
8 八 hachi
9 九 kyuu
10 十 juu
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ITALIA
Ciao! Mi chiamo Giulia.
E tu, come ti chiami?
Mi chiamo Andrea.
Quanti anni hai?
Nove.
Di dove sei?
Italia.
Ciao! Ci vediamo.
Ciao!

Hei! Minun nimeni on Giulia.
Mikä sinun nimesi on?
Minun nimeni on Andrea.
Kuinka vanha sinä olet?
Yhdeksän.
Mistä sinä olet kotoisin?
Olen Italiasta.
Hei, hei. Nähdään.
Heippa!

Ciao! Hei! (tavatessa ja erotessa)
Buongiorno! Hyvää huomenta!
Buongiorno! Hyvää päivää!
Buona sera! Hyvää iltaa!
Ciao! Näkemiin!
Ci vediamo! Nähdään!

1 uno
2 due
3 tre
4 quattro
5 cinque
bianco
nero
rosso
blu
verde
giallo
arancione
marrone
grigio
viola
rosa

Grazie.
Per favore.
Scusi.
Sì./No.

6 sei
7 sette
8 otto
9 nove
10 dieci
la Finlandia Suomi
la Russia
Venäjä
la Cina
Kiina
la Spagna Espanja
il Giappone Japani
l’Egitto
Egypti
l’Italia
Italia
la Francia Ranska
la Svezia
Ruotsi
la Germania Saksa
il Brasile
Brasilia
Gli Stati Uniti Yhdysvallat
la Lapponia Lappi

valkoinen
musta
punainen
sininen (tumma)
vihreä
keltainen
oranssi
ruskea
harmaa
violetti
vaaleanpunainen

Poikien nimiä

Tyttöjen nimiä

Francesco
Alessandro
Andrea
Matteo
Lorenzo

Giulia
Martina
Emma
Anna
Alessia

Mario
Riccardo
Luca
Gabriele
Davide

Kiitos.
Ole hyvä.
Anteeksi.
Kyllä./Ei.
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Francesca
Chiara
Elisa
Sofia
Sara

RANSKA
Bonjour! Je m’appelle Théo.
Et toi, comment t’appelles-tu?
Je m’appelle Sarah.
Quel âge as-tu?
J’ai neuf ans.
D’où viens-tu?
De France.
Au revoir! À bientôt.
Salut!

Hei! Minun nimeni on Théo.
Mikä sinun nimesi on?
Minun nimeni on Sarah.
Kuinka vanha sinä olet?
Olen yhdeksän.
Mistä sinä olet kotoisin?
Ranskasta.
Hei, hei. Nähdään.
Heippa!

Salut! Hei! (tavatessa ja erotessa)
Bonjour! Hyvää huomenta!
Bonjour! Hyvää päivää! Hei!
Bonsoir! Hyvää iltaa!
Au revoir! Näkemiin!
À plus tard! Nähdään!

1 un
2 deux
3 trois
4 quatre
5 cinq
blanc
noir
rouge
bleu
vert
jaune
orange
marron
gris
violet
rose

Merci.
S’il te plaît.
Pardon.
Oui./Non.

Kiitos.
Ole hyvä.
Anteeksi.
Kyllä./Ei.

6 six
7 sept
8 huit
9 neuf
10 dix

valkoinen
musta
punainen
sininen
vihreä
keltainen
oranssi
ruskea
harmaa
violetti
vaaleanpunainen

la Finlande
la Russie
la Chine
l’Espagne
le Japon
l’Égypte
l’Italie
la France
la Suède
l’Allemagne
le Brésil
Les États-Unis
la Laponie

Poikien nimiä
Lucas
Nathan
Enzo
Louis
Mathis
Gabriel
Jules
Noah
Maxime
Théo

Tyttöjen nimiä
Emma
Jade
Léa
Manon
Chloé
Inès
Camille
Clara
Sarah
Zoé
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Suomi
Venäjä
Kiina
Espanja
Japani
Egypti
Italia
Ranska
Ruotsi
Saksa
Brasilia
Yhdysvallat
Lappi

RUOTSI
Hej, jag heter Emma.
Vad heter du?
Amanda
Hur gammal är du?
Nio.
Varifrån kommer du?
Från Sverige.
Hejdå, vi ses!
Hejdå!

Hei! Minun nimeni on Emma.
Mikä sinun nimesi on?
Amanda.
Kuinka vanha sinä olet?
Yhdeksän.
Mistä sinä olet kotoisin?
Ruotsista.
Hei, hei. Nähdään.
Heippa!
Tack.
Var så god.
Förlåt.
Ja./Nej.

Hej! Hei! (tavatessa)
God morgon! Hyvää huomenta!
God dag! Hyvää päivää!
God kväll! Hyvää iltaa!
Hejdå! Näkemiin! Hei! (erotessa)
Vi ses! Nähdään!
1 ett
2 två
3 tre
4 fyra
5 fem
vit
svart
röd
blå
grön
gul
orange
brun
grå
lila
rosa

Kiitos.
Ole hyvä.
Anteeksi.
Kyllä./Ei.

6 sex
7 sju
8 åtta
9 nio
10 tio

valkoinen
musta
punainen
sininen
vihreä
keltainen
oranssi
ruskea
harmaa
violetti
vaaleanpunainen

Finland
Suomi
Rusland
Venäjä
China
Kiina
Spanien
Espanja
Japan
Japani
Egypten
Egypti
Italien
Italia
Frankrike
Ranska
Sverige
Ruotsi
Tyskland
Saksa
Brasilien
Brasilia
USA, Förenta Staterna
Lappland
Lappi

Poikien nimiä
Lucas
Filip
Oscar
Alexander
Hugo
Emil
Elias
Linus
Oliver
Simon

Tyttöjen nimiä
Emma
Hanna
Maja
Ella
Julia
Ebba
Ida
Amanda
Linnea
Sara

92

SAKSA
Hallo. Ich heiße Julian.
Wie heißt du?
Ich bin Lena.
Wie alt bist du?
Neun.
Woher kommst du?
Aus Deutschland.
Tschüs! Bis später!
Tschüs!

Hei! Minun nimeni on Julian.
Mikä sinun nimesi on?
Minä olen Lena.
Kuinka vanha sinä olet?
Yhdeksän.
Mistä sinä olet kotoisin?
Saksasta.
Hei, hei. Nähdään.
Heippa!

Hallo! Hei! (tavatessa)
Guten Morgen! Hyvää huomenta!
Guten Tag! Hyvää päivää!
Guten Abend! Hyvää iltaa!
Auf Wiedersehen! Näkemiin!
Tschüs! Hei! (erotessa)
Bis später! Nähdään!
1 eins
2 zwei
3 drei
4 vier
5 fünf
weiß
schwarz
rot
blau
grün
gelb
orange
braun
grau
lila
rosa

Danke.
Kiitos.
Bitte.
Ole hyvä.
Entschuldigung. Anteeksi.
Ja./Nein.
Kyllä./Ei.

6 sechs
7 sieben
8 acht
9 neun
10 zehn

valkoinen
musta
punainen
sininen
vihreä
keltainen
oranssi
ruskea
harmaa
violetti
vaaleanpunainen

Finnland
Suomi
Russland
Venäjä
China
Kiina
Spanien
Espanja
Japan
Japani
Ägypten
Egypti
Italien
Italia
Frankreich Ranska
Schweden Ruotsi
Deutschland Saksa
Brasilien
Brasilia
die Vereinigten Staaten Yhdysvallat
Lappi
Lappland

Poikien nimiä
Ben
Felix
Lukas
Finn
Jonas
Julian
Aleksander Maximilian
Luca
Paul

Tyttöjen nimiä
Julia
Marie
Lena
Sarah
Laura
Emma
Lea
Sophie
Anna
Mia
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BRASILIAN PORTUGALI
Oi! Eu me chamo Júlia.
Como voce se chama?
Me chamo Davi.
Quantos anos voce tem?
Nove.
De onde voce vem?
Venho do Brasil.
Tchau! Até logo.
Tchau!

Hei! Minun nimeni on Júlia.
Mikä sinun nimesi on?
Minun nimeni on Davi.
Entä kuinka vanha sinä olet?
Yhdeksän.
Mistä sinä olet kotoisin?
Olen Brasiliasta.
Hei, hei. Nähdään.
Heippa!

Oi! Hei! (tavattaessa)
Bom dia! Hyvää huomenta!
Bom dia! Hyvää päivää!
Boa noite! Hyvää iltaa!
Adeus! Näkemiin!
Tchau ! Hei! (erottaessa)
Até logo! Nähdään!

Obrigado.
Por favor.
Desculpa.
Sim./Não.

1 um
2 dois
3 três
4 quatro
5 cinco
branco
preto
vermelho
azul
verde
amarelo
laranja
marrom
cinza
violeta
rosa

Kiitos.
Ole hyvä.
Anteeksi.
Kyllä./Ei.

6 seis
7 sete
8 oito
9 nove
10 dez

valkoinen
musta
punainen
sininen
vihreä
keltainen
oranssi
ruskea
harmaa
violetti
vaaleanpunainen

Finlândia
Suomi
Russia
Venäjä
China
Kiina
Espanha
Espanja
Japão
Japani
Egito
Egypti
Itália
Italia
França
Ranska
Suécia
Ruotsi
Alemanha Saksa
Brasil
Brasilia
Estados Unidos Yhdysvallat
Lapônia
Lappi

Poikien nimiä
Matheus
Arthur
Davi
Daniel
Pedro
Lucas
Gabriel
Enzo
Felipe

Tyttöjen nimiä
Júlia
Maria
Giovanna Mariana
Alice
Manuela
Isabella
Isabelle
Laura
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ENGLANTI
Hi! My name is Sofia.
What’s your name?
My name is Noah.
How old are you?
Nine.
Where do you come from?
I’m from the United States.
Bye, see you!
See you!

Hei! Minun nimeni on Sofia.
Mikä sinun nimesi on?
Minun nimeni on Noah.
Kuinka vanha sinä olet?
Yhdeksän.
Mistä sinä olet kotoisin?
Olen Yhdysvalloista.
Heippa, nähdään!
Nähdään!

Hi! Hei! (tavatessa)
Good morning! Hyvää huomenta!
Good afternoon! Hyvää päivää!
Good evening! Hyvää iltaa!
Goodbye! Näkemiin!
Bye! Hei! (erotessa)
See you! Nähdään!
1 one
2 two
3 three
4 four
5 five
white
black
red
blue
green
yellow
orange
brown
grey
purple
pink

Thank you. Kiitos.
Here you are.Ole hyvä.
Sorry.
Anteeksi.
Yes./No.
Kyllä./Ei.

6 six
7 seven
8 eight
9 nine
10 ten

valkoinen
musta
punainen
sininen
vihreä
keltainen
oranssi
ruskea
harmaa
violetti
vaaleanpunainen

Finland
Suomi
Russia
Venäjä
China
Kiina
Spain
Espanja
Japan
Japani
Egypt
Egypti
Italy
Italia
France
Ranska
Sweden
Ruotsi
Germany
Saksa
Brasil
Brasilia
The United States
Lappi
Lapland

Poikien nimiä
Jacob
Michael
Mason
Ethan
William
Alexander
Jayden
Aiden
Noah
Daniel

Tyttöjen nimiä
Sofia
Emily
Isabella
Abigail
Emma
Madison
Olivia
Mia
Ava
Chloe
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SAAME
Buorre beaivi! Mu namma lea Máret.
Mii du namma lea?
Mu namma lea Mihkku.
Man boaris don leat?
Mun lean ovcci jagi boaris.
Gos don leat eret?
Mun lean eret Suomas, Ohcejogas.
Oaidnaleapmái!

Hei! Minun nimeni on Máret.
Mikä sinun nimesi on?
Minun nimeni on Mihkku.
Kuinka vanha sinä olet?
Olen yhdeksän vuotta.
Mistä sinä olet kotoisin?
Olen Suomesta, Utsjoelta.
Nähdään.

Dearvva! Hei!(tavatessa)
Giitu.
Kiitos.
Buorre iđit! Hyvää huomenta!
Leage buorre.Ole hyvä.
Bures!/Buorre beaivi! Hyvää päivää!
Ándagassii. Anteeksi.
Buorre eahket! Hyvää iltaa!
Juo./Ii.
Kyllä./Ei.
Oaidnaleapmái! Näkemiin! Nähdään!
Huom! Toivotukseen ”Buorre beaivi!” vastataan ”Ipmel atti!”
1 okta
2 guokte
3 golbma
4 njeallje
5 vihtta

6 guhtta
7 čieža
8 gávcci
9 ovcci
10 logi
Suopma
Ruošša
Kiinná
Espánnja
Japána
Egypta
Italia
Frankariika
Ruoŧŧa
Duiska
Brasilia
Amerihkká
Sápmi

vielgat
valkoinen
čáhppat
musta
ruoksat
punainen
alit
sininen
ruoná
vihreä
fiskat
keltainen
oránša
oranssi
ruškat
ruskea
ránis
harmaa
violeahtta violetti
vilgesruoksat vaaleanpunainen

Poikien nimiä
Áslat
Niillas
Biera
Jovnna
Mihkku
Ovllá

Suomi
Venäjä
Kiina
Espanja
Japani
Egypti
Italia
Ranska
Ruotsi
Saksa
Brasilia
Yhdysvallat
Saamenmaa

Tyttöjen nimiä
Ánne
Risten
Sárá
Máret
Biret
Elle
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MONISTEPOHJAT
1. Maatuskanukkemalli (Venäjä)
2. Karppipohja (Japani)
3. Kilpipohja (Italia)
4. Muistipeli- ja parinetsintäkortit
Muistipeli- ja parinetsintäpohjassa on valmiina kuvat tontun saamista lahjoista.
5. Käärmeet ja tikapuut -noppapeli (Peliohje sivulla 80)
6. Käärmeet ja tikapuut -pelin tyhjä pelipohja
Tyhjään pelipohjaan opettaja voi halutessaan laatia uuden pelin, vaikkapa yksittäistä maata
koskevan. Myös oppilaat saattavat innostua pelin laatijoiksi.
7. Myllytontun seikkailupassi
Passi otetaan käyttöön heti seikkailua alkaessa. Tulosta kaksipuolisia monisteita, leikkaa viivaa
pitkin ja taita vihkoseksi. Kunkin seikkailun jälkeen oppilaat täyttävät passeistaan kyseisen maan
aukeaman. Ohjeet oppilaille:
• Väritä lippu ja maan nimi.
• Kirjoita maan nimen alla olevalle viivalle maan nimi sen omalla kielellä.
• Kirjoita matkalaukkuun oppimiasi sanoja tai piirrä matkalta tuomiasi tuliaisia.
• Piirrä ajatuskuplaan tontun mietteitä seikkailustaan. Mikä jäi mieleen?
• Opettajalta saa leiman tai tarran valmiiseen aukeamaan.
8. Lippupohjat
9. Matkalaukkupohja
Yhä useampi perhe suuntaa lomamatkallaan ulkomaille. Jotta lapsi tarkastelisi lomaympäristöään
uudella tavalla, anna hänelle tehtäväksi tuoda matkaltaan luokalle tuliaisiksi sana. Palattuaan
oppilas (opettajan avustuksella) kirjoittaa matkalaukkuun nimensä, matkakohteen, päivämäärän ja
tuliaisiksi tuomansa vieraskielisen sanan. Matkalaukut voi kiinnittää luokan seinälle kaikkien
ihailtaviksi, ja sanoja voi aina silloin tällöin yhdessä kertailla. Sanatuliaiseen ei tarvita välttämättä
ulkomaanmatkaakaan. Oppilas voi tuoda lahjaksi myös murresanan tai poimia reppuunsa jonkin
niistä lukemattomista vieraskielisistä sanoista, joihin hän törmää päivittäin mutta joiden
olemassaoloa hän ei välttämättä edes huomaa. Pääasia on, että lapsi tiedostaa myös kiellellisen
rikkauden ympärillään.
10. Tontun matkatuliaiset
Kuvia voi käyttää esim. värityskuvina tai keskustelun pohjana.
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Kieli-CD
Sisältö
VENÄJÄ – lukija Oksana Peippo
1. Dialogi
2. Sanontoja
3. Lukusanat 1-10
4. Värejä
5. Maita
6. Nimiä

RANSKA – lukija Antoine Herpin
37. Dialogi
38. Sanontoja
39. Lukusanat 1-10
40. Värejä
41. Maita
42. Nimiä

KIINA – lukija Jing Kurki
7. Dialogi
8. Sanontoja
9. Lukusanat 1-10
10. Värejä
11. Maita
12. Nimiä

RUOTSI – lukija Marja Lautala
43. Dialogi
44. Sanontoja
45. Lukusanat 1-10
46. Värejä
47. Maita
48. Nimiä

ESPANJA – lukija Marja Lautala
13. Dialogi
14. Sanontoja
15. Lukusanat 1-10
16. Värejä
17. Maita
18. Nimiä

SAKSA – lukija Martin Kretzschmar
49. Dialogi
50. Sanontoja
51. Lukusanat 1-10
52. Värejä
53. Maita
54. Nimiä

ARABIA – lukija Walid Mansour
19. Dialogi
20. Sanontoja
21. Lukusanat 1-10
22. Värejä
23. Maita
24. Nimiä

BRASILIAN PORTUGALI – lukijat
Claudia Vasconcelos Varjotie ja Iago Diogo Vasconcelos
55. Dialogi
56. Sanontoja
57. Lukusanat 1-10
58. Värejä
59. Maita
60. Nimiä

JAPANI – lukija Akihiko Yokoyama
25. Dialogi
26. Sanontoja
27. Lukusanat 1-10
28. Värejä
29. Maita
30. Nimiä

ENGLANTI – lukija Jennifer Karjalainen
61. Dialogi
62. Sanontoja
63. Lukusanat 1-10
64. Värejä
65. Maita
66. Nimiä

ITALIA – lukija Alessandro Rivetti
31. Dialogi
32. Sanontoja
33. Lukusanat 1-10
34. Värejä
35. Maita
36. Nimiä

SAAME – lukija Anu Katekeetta
67. Dialogi
68. Sanontoja
69. Lukusanat 1-10
70. Värejä
71. Maita
72. Nimiä
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