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Johdanto

 ”K
erro tarina Perusta” on interaktiivi

nen tarinapaketti esiopetukseen. 

Paketti sisältää suomennettuja ja 

Suomen kontekstiin muokattuja 

kansantarinoita Perusta, niitä elävöittäviä 

kauniita valokuvia sekä tarinoihin liittyviä 

tehtäviä ja yksityiskohtaiset ohjeet opettajal

le. Paketti kehittää esikoululaisen kuvanlu

kutaitoa samalla, kun hän voi jo varhaisessa 

vaiheessa avartaa maailmankuvaansa ja op

pia ymmärtämään eri kulttuureja ja maail

man laa jui sia lasten oikeuksia. Tarinapake

tin tavoite on auttaa lapsia ymmärtämään 

maailman monimuotoisuutta perulaisten 

kulttuuripiirteiden ja tarinoiden kautta. Op

piessaan asioita erilaisista kulttuureista lap

sen on helpompi oppia ymmärtämään myös 

omaa kulttuuriaan. Siksi tässä tarinapaketis

sa kulttuurien erojen ja yhtäläisyyksien huo

miointi on yhtä tärkeää.

Tarinat linkittyvät yhteen kiehtovan ke

hyskertomuksen avulla. Kehyskertomuk

sessa seikkailee suomalainen esikoulu

ikäinen Pekka, jonka perhe muuttaa 

vuodeksi Peruun. Pekka seikkailee 

Andien vuoristossa ja Amazonian 

viidakossa. Hän ihmettelee uuden 

perulaisen ystävänsä Paloman 

kanssa heidän maailmankuvien

sa erilaisuutta, mutta samalla 

Pekka ja Paloma toteavat monen 

asian yhdistävän heitä. Paloma 

toimii Pekan oppaana, kun tämä 

tutustuu uuteen ja erilaiseen to

dellisuuteen. 

Tarinapaketin kehyskertomus on fiktiivi

nen tarina, jonka ovat luoneet Suomen Tinku 

ry:n aktiivit. Kehyskertomuksessa on käytet

ty suomalaisten, vuosina 2010–2011 perheen

sä kanssa Perussa asuvien 5 ja 7vuotiaiden 

poikien havaintoja Perusta sekä Suomen Tin

ku ry:n perulaisen yhteistyöjärjestön War

mayllun vuonna 2006 julkaisemasta El río de 

la tradición oral kirjasta1 poimittuja lasten 

kertomia perulaisia uskomuksia ja tapoja. 

Kaikki materiaalipaketissa julkaistu tieto 

pohjautuu perulaisiin perinteisiin. Monet us

komuksista ja tavoista ovat yhä osa perulais

ten maanviljelijöiden jokapäiväistä elämää, 

vaikka kaikki eivät olekaan nykypäivänä läs

nä kaikkien elämässä. Jotkut uskomukset ja 

tavat ovat ominaisia laajalla alueella Andien 

vuoristossa, kun taas toiset ovat esimerkiksi 

paikallista kyläperinnettä. Jotta tarina koko

naisuudessaan olisi lapsille ymmärrettäväm

mässä muodossa, tapahtumat, todellisesta 

laajuudestaan tai sijainnistaan riippumatta, 

on sijoitettu samaan kuvitteelliseen vuoris

tokylään.

Kansantarinat tähän pakettiin on 

käännetty kirjoista El río de la tradición 

oral, Mitos y Leyendas de Perú2 ja Cu

entos de Animales3. Käännettäviksi 

tarinoiksi valikoituivat sellaiset, 

jotka kuvastavat monipuoli

sesti Perun kulttuureja. El río 

de la tradición oral kirjassa 

tarinat ovat lasten kertomas

sa, hyvin yksinkertaisessa 

muodossa. Siksi olemme 
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ottaneet vapauden yhdistellä eri versioita sa

masta tarinasta ja muokata niitä siten, että 

lopputulos on mahdollisimman mielenkiin

toinen, suomalaisille lapsille sopiva, mutta 

kuitenkin alkuperäisen ydinsisältönsä säilyt

tävä kansantarina. Tarinoihin liittyvät tehtä

vät ovat Suomen Tinku ry:n aktiivien kehit

tämiä tai El río de la tradicion oral kirjasta, 

jolloin ne ovat Warmayllun kehittämiä. 

Ensimmäisessä osiossa (Laama Pakka-
nen) käsitellään elämää Perun vuoristossa 

sekä vuoriston eläimiä ja uskomuksia. Yksi

tyiskohdat ja tarina laamasta pakkasena on 

otettu kirjasta El río de la tradición oral. Tässä 

osiossa käsitellään lapsen oikeutta kouluun 

ja oikeutta leikkiin/olla tekemättä työtä.

Toisessa osiossa (Perunan kylväminen) 
käsitellään Perussa hyvin tärkeää perunan 

kylvöä sekä perulaista vaatetusta, luontosuh

detta, maailmankuvaa ja uskomuksia. Tässä 

osiossa huomioidaan oikeus omaan kulttuu

riin, uskomuksiin ja mielipiteisiin. Osioon ei 

kuulu mitään tiettyä kansantarinaa, vaan 

kehyskertomukseen on liitetty elementtejä ja 

faktoja kirjasta El río de la tradición oral.

Kolmannessa osiossa (Vedenneito) on 

tarina Huacachinajärven vedenneidosta, 

jonka variaatiot ovat tunnettuja eri puo

lilla Perua. Tarinan myötä päästään 

käsittelemään erilaisia uskomuk

sia, erilaisuutta ja erilaisena olemis

ta. Myös tässä huomioidaan oikeus 

omaan ajatustapaan ja mielipi

teisiin.

Neljännessä osiossa 
(Pishtako-mörkö) mat

kustetaan kaupunkiin 

markkinoille. Siellä 

Paloman kummitäti 

kertoo lapsille ehkä 

vähän pelottavia

kin tarinoita vuorten 

asukeista ja hengistä. 

Osiossa käsitellään jäl

leen lasten oikeutta olla 

tekemättä työtä ja käydä koulua. Osioon kuu

luu myös tarina Ketun ja Sammakon kilpa

juoksusta.

Viidennessä osiossa (Tsaparriok ja Her-
ra Castillo) matkustetaan kaupungista takai

sin vuorille huikeissa kalliomaisemissa, jois

sa Pekka näkee monenlaisia kivisiä hahmoja. 

Paloma kertoo hahmoista muutaman tari

nan, joissa sivutaan muun muassa ahneuden 

tuomia haittoja.

Viimeisessä osiossa (Jaguaarimies) 
Pekka matkustaa vanhempiensa kanssa vii

dakkoon, jossa he matkaavat valtavaa jokea 

pitkin pienellä kanootilla intiaanimiehen 

seurassa. Pekka kuulee kiehtovan tarinan vii

dakon shamaanista ja tutustuu erilaisiin vii

dakon eläimiin.

Hankkeen toteuttaneet järjestöt

Suomen Tinku ry on suomalainen kansa

laisjärjestö, jonka tavoitteena on lisätä Andi

en alueen kulttuurien, kansansivistyksen ja 

yhteiskuntien tuntemusta Suomessa. Tinku 

on aimaran ja ketsuan kieltä ja tarkoittaa eri

laisten voimien kohtaamista: vastavuoroi

suutta, monikulttuurisuutta ja toinen 

toiselta oppimista.

Suomen Tinku ry perustettiin 

vuonna 1994 osana Andien mai

den kansalaisjärjestöjen Tinku

verkostoa. Verkoston järjestöjen 

yhteinen tavoite oli vahvistaa 

Andien alkuperäiskansojen 

identiteettiä ja lisätä Andien 

kulttuurien ja perinteis

ten taitojen  arvostusta. 

Suomen Tinku ry:n 

toiminta keskittyy tie

dotukseen ja kansain

välisyyskasvatukseen 

Suomessa.

Suomen Tinku ry:n 

aktiiveihin kuuluu Andien 
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kulttuureista kiinnostuneita eri alojen am

mattilaisia ja opiskelijoita. 

Warmayllu – Comunidad de niños on 

vuonna 2002 perustettu perulainen kansa

laisjärjestö, joka kehittää ja edistää taide

kasvatukseen pohjautuvaa kulttuurienväli

syyskasvatusta. Tavoitteena on tuoda Perun 

kulttuurinen rikkaus osaksi kouluopetusta 

työskentelemällä yhdessä lasten, nuorten, 

opettajien, vanhempien, taiteilijoiden ja mui

den kulttuurivaikuttajien sekä opetusviran

omaisten kanssa. 

Järjestön työ koostuu pääosin monimuo

toisesta opettajainkoulutuksesta sekä järjes

tön tutkimuksiin ja käytännön kokemuksiin 

pohjaavan pedagogian kehittämisestä. 

Warmayllu pyrkii edistämään lapsikes

keistä kasvatusta, jonka lähtökohtana on 

lapsen oma kulttuurinen konteksti. Taide ja 

kulttuuripohjaisen pedagogisen lähesty

mistavan avulla tuetaan lapsen identiteetin 

rakentumisprosessia hänen kasvuympäris

tönsä huomioiden. Koko kyläyhteisö pyri

tään aktivoimaan koulun toimintaan. Oman 

kulttuurin lisäksi tarkastellaan Perun muita 

kulttuureja suvaitsevaista ja kunnioittavaa 

asennetta vaalien. Näin tue taan lasten mah

dollisuuksia kasvaa monikulttuurisen mail

man kansalaisiksi.

Ohjeita opettajalle

Kerro tarina Perusta kansainvälisyyskasva

tusmateriaalipaketti sisältää vihkon, kuusi 

A3kokoista kuvaa sekä kolmetoista pienem

pää kuvakorttia. Tarinavihko sisältää tarinat 

sekä vinkkejä keskusteluun ja tehtäviin. Pe

rulaiset tarinat on nivottu yhteen fiktiivisellä 

kehyskertomuksella, joka on jaettu kuuteen 

osaan.

Tarinoiden alussa katsotaan yhdessä 

suurta kuvaa, ja tarinan edetessä lapset kes

kustelevat tai tekevät tarinaan liittyviä toi

minnallisia tehtäviä. Tarinan alussa sekä sen 

edetessä opettajaa ohjeistetaan kuvien käy

tössä, tarvittavissa materiaaleissa ja keskus

telussa. Kunkin osion jälkeen seuraa keskus

telua ja tehtäviä, joihin löytyy ohjeet tarinan 

lopussa. 

Paketissa annetut ohjeet ovat viitteellisiä, 

ja opettaja voi itse päättää, kuinka tarkasti 

niitä noudattaa. Alkukappaleen luettuaan 

opettaja voi myös lukea tarinoita valitsemas

saan järjestyksessä, vaikka järjestyksessä 

eteneminen onkin suositeltavaa. Jokainen 

tarinaosio kestää noin 10 minuuttia ilman 

välikeskusteluja ja tarinan aikana tapahtuvia 

toiminnallisia osuuksia. Tarinan lukemiseen 

keskusteluineen, toiminnallisine osuuksi

neen, tehtävineen ja leikkeineen kannattaa 

varata riittävästi aikaa.

1) Warmayllu – comunidad de niños (2006). El río de la 
tradición oral – pedagogía intercultural a través del 
arte y la oralidad. Ministerio de Educación, Lima.

2) Toro Montalvo, César (2003). Mitos y Leyendas de 
Perú. A.F.A. Editores Importadores S.A., Lima.

3) Pavez Recart, Ana María (2002). Cuentos de 
Animales. Museo Chileno de Arte Precolombino, 
Santiago de Chile.

Ohjeet opettajalle on sijoitettu vihreisiin 
laatikoihin.

Kunkin osion 
alussa on 
kerrottu ku-
vin ja nume-
roin, mitkä 
kuvat osioon 
kuuluvat.

1
1a
1b
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Pekka, me muutamme Peruun

 ”P
ekka. Me muutamme ensi vuonna 

Peruun,” äiti sanoi kuusivuotiaalle 

Pekalle illallispöydässä.

”Minä olen saanut sieltä töitä. 

Tiedätkö sinä missä on Peru?” äiti kysyi.

”Een…” sanoi Pekka epäröiden.

Kysytään lapsilta, mitä heille tulee mieleen 
Perusta ja tietävätkö he missä Peru sijaitsee.

Kerrotaan, että se on toisella puolella 
maapalloa, eteläisellä pallonpuoliskolla. 
Jos käytössä on karttapallo tai muu kartta, 
siitä voidaan näyttää missä Suomi ja Peru 
sijaitsevat.

Kerrotaan, että Peruun matkustetaan 
yleensä lentokoneella.

”Kasvaako siellä perunoita?” Pekka kysyi.

”Kyllä siellä kasvaa, paljon perunoita. Itse 

asiassa meidänkin perunamme on alun pe

rin tuotu sieltä päin maailmaa. Peru on kau

nis maa toisella puolella maapalloa. Me me

nemme sinne vuodeksi asumaan ja meillä 

tulee olemaan siellä oikein hauskaa. Siellä on 

paljon vuoria, merenrantaa ja jopa viidakko!”

”Viidakko! Waaaauuuu!”

Kysytään, minkälaista lasten mielestä on 
viidakossa. Lapsia voi avustaa esimerkiksi 
kysymällä, onko siellä kuuma, onko ilma kos-
tea ja onko siellä suuria puita. Kyllä on. Onko 
siellä hiekka-aavikkoa? Ei ole. Siellä on myös 
hyvin vihreää ja paljon eläimiä.
Kysytään, mitä eläimiä viidakossa on. Siellä 

on esimerkiksi jaguaareja, puumia, boakäär-
meitä, anakondia, tarantelloja, papukaijoja, 
apinoita, krokotiileja jne. 

Pekka oli ensin innoissaan viidakosta. 

Hän oli nähnyt viidakosta paljon kuvia eläin

kirjoista ja lehdistä. Mutta sitten hän muisti, 

mitä kaikkia eläimiä siellä asuikaan.

”Mutta… Mutta miksi me sinne menem

me asumaan? Eikös siellä ole vaarallisia eläi

miä, jaguaareja, jättiläiskäärmeitä ja karvai

sia hämähäkkejä! En minä halua sinne äiti!”

”Emme me Pekka muuta sinne, missä ne 

eläimet ovat. Sitä paitsi ne eläimet pelkäävät 

ihmisiä ihan yhtä paljon kuin sinäkin niitä. 

Ei niistä ole mitään vaaraa. Me muutamme 

vuorille, sielläkin on paljon eläimiä, esimer

kiksi marsuja ja aaseja.”

Pekka alkoi jo innostua muutosta. Mitä

hän kaikkea tämä reissu toisi tullessaan?

Kerro tarina Perusta  |  Pekka, me muutamme Peruun



1

8

Laama Pakkanen

 
Näytetään kuva 1. Vuoristomaisema. Kuvaa 
voidaan katsella yhdessä ennen tarinan 
jatkumista. Onko kukaan aikaisemmin nähnyt 
vuoria? Kerrotaan, mitä vuoret ovat. Pyydetään 
lapsia etsimään kuvasta aasi. Kerrotaan, että 
aaseja käytetään Perussa paljon esimerkiksi 
kantoapuna käveltäessä pitkiä matkoja.

 

P
ekka ja hänen vanhempansa lensivät 

Peruun kokonaisen päivän ja vähän 

yötäkin. He lensivät valtameren ja 

vuoristojen yli, lumoavien pilvenhat

taroiden keskellä. Pekka oli lentomatkan jäl

keen todella väsynyt monta päivää. 

Pekka ja hänen vanhempansa muuttivat 

Perussa savitiilistä rakennettuun pieneen 

mökkiin paikalla, josta aukeni kaunis mai

sema. Joka paikassa näkyi vuoria, ja kaukana 

alhaalla oli paljon, todella paljon taloja. Siellä 

jossain oli kaupunki. Mutta he asuivat maa

seudulla. Korkeilla vuorilla. Heidän talonsa 

oli värikäs. Se oli keltainen ulkoa, vihreä si

sältä ja vähän vaaleanpunainenkin. Se oli 

hyvin erilainen kuin heidän Suomen kotinsa. 

Siellä oli myös aika kylmä sisällä, ja he jou

tuivat nukkumaan pipot ja lapaset puettuina. 

Mutta siihen tottui, ja koti alkoi pian tuntua 

jo omalta kodilta. Kerran kodista meni säh

köt, ja he joutuivat viettämään illan pimeäs

sä, kynttilän valossa.

Heidän naapureillaan oli vuohia, sikoja, 

aaseja, kanoja ja paljon, paljon marsuja. Joka 

paikassa juoksenteli paljon koiria – vapaina. 

Aluksi Pekka oli vähän pelästynyt niitä, mut

ta nyt hän piti niistä jo hyvin paljon. Niitä 

oli hauska seurata. Hän oli löytänyt jo omat 

suosikkinsakin, jotka hän oli nimennyt Rok

kikoiraksi ja Papparaiskoiraksi. Rokkikoira 

oli lähes musta koira, jolla ei ollut vartalos

saan ollenkaan karvaa, mutta päässä sillä 

oli valkoinen hiuspehko. Sille pystyi helposti 

kuvittelemaan niittisen nahkatakin ja mus

tat aurinkolasit. Kun sen karvatonta nahkaa 

silitti, pystyi tuntemaan, kuinka lämmin se 

oli, vaikka sillä ei ollut minkäänlaista turkkia 

tai vaatetta lämmittämässä sitä kylmässä 

vuoristoilmastossa. Naapurin mummo pyysi 

Rokkikoiraa joskus makaamaan jalkojensa 

päällä. Se kuulemma auttoi mummon jalko

jen kolotukseen. 

Lämpimästä vartalostaan huolimatta 

Rokkikoira oli kulman kuuleimpia koiria. 

Tässä osiossa käsitellään 
oikeutta kouluun ja oikeutta 
leikkiin/olla tekemättä työtä. 
Lisäksi käsitellään elämää 
vuorilla, eläimiä ja uskomuksia.

Kerro tarina Perusta  |  Laama Pakkanen

1
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Tarinan ajaksi 
kannattaa varata 
sini tarraa, jolla pienet 
kuvat kiinnitetään 
isompaan kuvaan.
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Sitä eivät muut rökittäneet. Kun se sille päälle 

sattui, se oli oikein leikkisä ja peuhasi Pekan 

kanssa pitkin peltoja. Papparaiskoira taas oli 

vanha ja harmaa. Välillä se joutui tappeluihin 

muiden koirien kanssa ja sai vähän kuonoon

sa, mutta enimmäkseen se vain makoili ja 

jolkotteli rauhallisesti Pekan ja Rokkikoiran 

perässä. Koirat olivat kavereita ja tykkäsivät 

makoilla toistensa vieressä. Siksi Rokkikoira 

aina pelasti Papparaiskoiran pulasta.

Pyydetään 
yhtä lapsista 
kiinnittämään 
sinitarralla 
kuva 1a suu-
reen kuvaan. 
Kuvalle on löy-
dettävä oikea 
kohta, johon se 
sopii taustansa 
perusteella.

Pekka leikki kodin lähellä olevan puun 

katveessa naapurin tytön, Paloman kanssa. 

Paloma oli samanikäinen kuin Pekka, mutta 

lähes päätä Pekkaa lyhyempi. Paloma oli pu

helias tyttö. Hän oli myös hyvin vahva. Hän 

jaksoi kantaa leikkipaikalle paksuja puun

runkoja ja isoja kiviä. Aluksi Paloman kanssa 

oli ollut vaikea keskustella, sillä Paloma pu

hui espanjaa ja ketshuaa, kieliä, joita Pekka 

ei osannut. Pekan isä ja äiti osasivat espan

jaa, mutta eivät ketshuaa, jota Paloma puhui 

vanhempiensa kanssa. Ketshua oli satoja 

vuosia sitten tällä alueella eläneen suuren 

intiaanikansan, inkojen, kieli. Pekka oli pe

lannut Suomessa Inkan Aarre peliä ja osasi 

kuvitella entisajan inkat mahtaviksi intiaa

neiksi, joilla oli paljon kultaaarteita ja kivisiä 

linnoituksia. Äiti oli kertonut, että alueella oli 

asuttu jo paljon ennen inkavaltakuntaakin. 

Pekan uuden kodin vieressä olevalla vuorel

la sijaitsevat rauniot ja vuoren rinteiltä edel

leenkin löytyvät hienoilla kuvioilla koristel

tujen vanhojen saviruukkujen palaset olivat 

todisteina näistä muinaisista kansoista, jotka 

asuttivat aluetta jo ennen inkoja.  

Kun Pekka ja Paloma tapasivat ensim

mäisen kerran, Paloma kikatteli Pekan nimel

le, joka tarkoitti espanjaksi pisamaa, tosin 

vain yhdellä koolla lausuttuna, vähän niin 

kuin Peka. Mutta se sopi Pekalle mainiosti, 

sillä hänellähän oli pisamia. Täällä Perussa 

niitä oli vielä enemmän, sillä aurinko porot

ti korkealla vuoristossa hyvin vahvasti. Se 

toi hänelle entistä enemmän pisamia, joita 

ihmiset muistivat aina hämmästellä. Pek

ka sai erityisen paljon opetusta ja alkoi pian 

osata espanjaa ja oppi juttelemaan Paloman 

kanssa. Eikä aikaakaan kun heistä oli tullut 

ylimmät ystävykset. Pekka oppi, että myös 

Paloman nimi tarkoitti jotakin. Se tarkoitti 

kyyhkystä. Pekan mielestä heillä oli kaikista 

kauneimmat nimet.

Pekka ja Paloma kävivät samaa koulua ja 

kulkivat pitkät koulumatkat yhdessä. Koulu 

sijaitsi läheisen vuoren toisella puolella.

Katsotaan kuvan taaempaa rakennusta. Se 
on Pekan ja Paloman koulu. Pihalla näkyy 
oppilaita.

Jotkut heidän luokkansa lapsista käve

livät jopa kaksi tuntia kouluun pelkkää ylä

mäkeä! Isä vei Pekan ja Paloman aamuisin 

kouluun autolla kuoppaista ja kapeaa vuo

ristotietä pitkin. Kotiin he palasivat kiireet

tömästi vuorilla kävellen, pelloilta oikoen ja 
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kaikenlaisia hullutuksia keksien. Joskus he 

olivat onnekkaita ja joku naapuri sattui kul

kemaan ohi aasin tai hevosen kanssa. Silloin 

he saattoivat hypätä eläimen selkään ja tait

taa matkan leppoisammissa merkeissä.

Perussa lapset menivät kouluun paljon 

nuorempina kuin Suomessa. Mutta myös 

täällä siis käytiin koulua. Opettaja oli kerto

nut heille, että koulu oli jokaisen lapsen oi

keus, ihan joka paikassa. Se ei ollut aina ihan 

varmaa, sillä Pekka oli nähnyt, että heidänkin 

kylässään oli lapsia, jotka eivät tulleet kou

luun. Sen sijaan he lähtivät aamulla aikaisin 

töihin ja tulivat takaisin kotiin vasta myö

hään illalla.

Pohditaan yhdessä:
Tietävätkö lapset mikä on oikeus? Se on 

asia, jota kukaan ei saa kieltää. Eli oikeus 
kouluun tarkoittaa sitä, että jokaisen lapsen, 
joka puolella maailmaa, pitäisi voida käydä 
koulussa.

Mitä haittaa voi olla siitä, jos joku ei pää-
sekään kouluun? Esim. ei opi lukemaan eikä 
laskemaan.

Nyt oli lauantai ja he olivat saaneet leikkiä 

kotipihalla koko päivän. He rakensivat kepeis

tä omaa navettaa jättiläiskävyistä tehdyille 

eläimilleen. Naapurin täti oli antanut heille 

kauniita punaisia, mustia ja valkoisia sieme

niä, ja ne olivat näiden käpyeläinten lempi

ruokaa. Eläinten juomakulhoina he käyttivät 

niitä vuorenrinteiltä löytyviä ikivanhoja ruuk

kujen ja muiden saviastioiden palasia. Pekkaa 

harmitti, kun naapurin Matilda ja Fransisco 

eivät olleet päässeet leikkiin mukaan. Heidän 

oli pitänyt mennä töihin torille. He olivat siellä 

melkein joka päivä eivätkä koskaan ehtineet 

leikkimään.

Äkkiä Pekka kuuli pusikosta rytinää. Hän 

säikähti ja hypähti metrin ja taisi karjaista

kin jotakin. Paloma naurahti.

”Mitä sinä oikein säikyt?”

”Mikä tuolla puskassa on?” Pekka kysyi 

hätääntyneenä.

Siinä samassa pusikosta ilmestyi ihmeel

linen otus. Sillä oli pitkät jalat, joissa oli sorkat, 

pitkä kuikuileva kaula… ihan kuin sillä olisi 

ollut lampaan pää… mutta se oli paljon suu

rempi. Otus ja Pekka katselivat toi siaan yhtä 

pelokkaina. Otuksen suuret silmät tuijottivat 

Pekkaa eikä se liikahtanutkaan. Ja pthyi! Siinä 

samassa Pekka tunsi märän suihkun kasvoil

laan. Otus sylkäisi hänen päälleen! 

Paloma nauroi kippurassa. Pekka ei tien

nyt mitä hänen olisi pitänyt tehdä. Häntä 

inhotti se mönjä naamalla, vähän pelottikin, 

mutta kaikkein eniten häntä ärsytti Paloman 

nauru.

”Mitä sinä siinä oikein hirnut!? Mikä tuo 

olio oikein on?!”

Kysytään lapsilta, osaavatko he arvata mikä 
eläin pusikosta tuli.

Paloma yritti ottaa vakavamman naa

man, mutta tyrskähteli silti jatkuvasti.

”Hahaha, sehän on laama! Etkö sinä nyt 

laamaa tunne?!”

”Ai niin. Olen minä siitä kuullut…” Pekka 

muisti, pyyhkien samalla laaman sylkeä pos

kiltaan.

Pyydetään 
yhtä lapsista 
kiinnittämään 
sinitarralla 
kuva 1b suu-
reen kuvaan. 
Kuvalle on löy-
dettävä oikea 
kohta, johon se 
sopii taustansa perusteella.
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Paloma kertoi Pekalle, että Perun vuoris

tossa on paljon laamoja. Ne ovat perulaisille 

tärkeitä eläimiä, sillä niistä saadaan ruokaa 

sekä lämmintä ja pehmeää villaa. Ne ovat 

kauniita eläimiä, vähän säikkyjäkin joskus. 

Pekka katseli laamaa jo kiinnostuneemmin. 

Mutta kun Pekka yritti ojentaa sille kätensä, 

laama juoksi karkuun ja jäi vähän matkan 

päähän tuijottamaan häntä epäilevän ja pe

lokkaan näköisenä. Pian se alkoi mussuttaa 

ruohoa. Se söi niin, että sen jättiläismäiset 

hampaat rouskuivat ja ruoho sinkoili pitkin 

poikin sen suun jauhaessa yhä kovempaa ja 

kovempaa. Pekka tirskahti, sillä laaman tou

hu näytti hyvin hassulta. 

Siinä samassa laama jähmettyi, lopetti 

jauhamisen ja nosti päänsä. Se tuijotti taas 

Pekkaa, mutta näytti pelokkaalta. Sen leuka 

jauhoi kerran ja pysähtyi taas. Tuijotusta… 

Kaksi jauhantaa. Tuijotusta. Hiljaista tuijo

tusta. Sitten se painoi päänsä takaisin ruo

homättääseen, ja ruohot alkoivat jälleen sin

koilla pitkin poikin. Pekka tunsi tätä eläintä 

kohtaan suurta kunnioitusta ja lempeyttä. 

Se oli ihan yhtä kaunis kuin se laama, jonka 

Pekka oli eläinkirjasta  nähnyt.

Yhtäkkiä Pekka haistoi palaneen käryä.

”Paloma! Jossakin palaa!” Pekka huusi hä

tääntyneenä. 

Hän katseli ympärilleen. Koti ei palanut, 

sieltä tuli vain savua savupiipusta, kun isä ja 

äiti keittivät heille päivällistä. Paloma nousi 

seisomaan ja katseli kauas toiseen suuntaan. 

Ja sitten Pekkakin huomasi. Kaukana yhden 

pellon reunat olivat tulessa! Totta tosiaan. 

Mutta ei hätää. Ihmiset olivat kokoontuneet 

pellon reunalle katselemaan tulta, ja kaikki 

näyttivät olevan aivan rauhallisin mielin.

”Mitäs tuolla sitten tapahtuu?” Pekka ky

syi Palomalta.

”He vain yrittävät pitää pakkasen loitolla. 

Pakkanen tulee öisin, etenkin elokuussa, ja 

tuhoaa perheiden viljelyksiä”, Paloma  vastasi.

”Elokuussa? Eikös silloin ole täysi kesä?” 

Pekka kysyi.

”Ei, hassu, silloin on kaikista kylmin aika. 

Etkö tiennyt, että nyt on elokuu? Ja täällähän 

on kylmä nyt.”

Tosiaan, äiti ja isä olivatkin maininneet 

jotain siitä, että täällä toisella puolella maa

palloa kesä ja talvi menevät vähän niin kuin 

sekaisin. Kun Suomessa kavereilla on kesä, 

heillä on täällä Perussa talvi. Ja toisin päin. 

Voi tätä hullunkurista maailmaa!

”Katso”, Paloma sanoi Pekalle. ”Tuolla pel

lon keskellä on iso kattila, näetkö? Se on täy

tetty vedellä. Kun laama saapuu yöllä, se nä

kee tuon poltetun pellonreunan sekä vedellä 

täytetyn kattilan, pelästyy ja lähtee pois.”

”Laama? Se äskeinen eläin, vai? Miksi se 

niitä pelästyy?”

”Ai niin, ethän sinä varmasti tiedä sitä

kään, että laama on sama kuin pakkanen. Tai 

no, ei se ehkä ihan sama asia ole, mutta aina

kin moni täällä uskoo sen olevan.”

Laama? Pakkanen? Pekasta tuntui että 

hän ei enää pysynyt ollenkaan kärryillä.

”Annas kun minä selitän”, Paloma sa

noi. ”Entisaikaan perulaiset, minun omat 

isoisoisovanhempani myös, osasivat käsitel

lä pakkasta niin, että sitä ei tullutkaan. Elo

kuussa, kun pakkasen tiedettiin tulevan, ky

län ihmiset kokoontuivat kaikki maantielle 

odottamaan sitä. He tiesivät, että ennen pit

kää öiseen aikaan tietä pitkin tallustelisi laa

ma, joka oli itse pakkanen. Kyläläiset odot

tivat ja odottivat. Kun he vihdoin tunsivat 

kylmän ilman saapuvan, he alkoivat hytistä 

kylmyydestä. He näkivät laaman ilmestyvän 

kaukana tien päässä. He piiloutuivat ojan 

pientareelle odottamaan sitä. Laaman silmät 

olivat hassusti kierossa ja sen toinen silmä 

oli sokea. Kun se saapui kyläläisten kohdal

le, he hyökkäsivät piiloistansa laaman kimp

puun ja ottivat sen kiinni. Kuinka ollakaan, 

siinä samassa laama muuttui kuvankau

niiksi naiseksi. Kyläläiset katsoivat naista ih

meissään, mutta alkoivatkin pian jutella hä

nelle. ’Miksi sinä tuhoat viljelyksemme?’ he 

kysyivät. ’Etkö voisi jättää viljelysmaitamme 
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rauhaan?’ yksi rukoili kaunista naista. ’Jos 

et lupaa jättää peltojamme rauhaan, emme 

ikinä päästä sinua vapaaksi!’ toinen huusi 

vihaisena. Kuunneltuaan aikansa kyläläisten 

uhkailuja, pyyntöjä ja ruikutusta nainen lu

pasi, että ei enää koskaan tulisi tuhoamaan 

kyläläisten viljelyksiä pakkasella. Hänen lu

vattuaan tämän kyläläiset päästivät hänestä 

irti, ja siinä kaikkien edessä nainen nousi il

maan ja häipyi taivaalle. Siitä lähtien maa ei 

enää jäätynyt, eikä pakkanen enää tuhonnut 

kyläläisten satoja.” 

”Ohh, miten kaunis tarina”, Pekka huo

kaisi haltioituneena kuvitellessaan kauniin 

naisen lipuvan taivaalle kevyesti kuin höy

hen. Paloma näytti kuitenkin surkeammalta.

”Mutta nykyään ihmiset eivät enää odota 

pakkasta tiellä, kun se saapuu. Siksi pakkaset 

ovat palanneet taas tuhoamaan satoja ja laa

mat pääsevät vapaasti tuhoamaan viljelyk

semme. Eivätkä läheskään kaikki osaa edes 

torjua pakkasta polttamalla pellonreunoja. 

Silloin ei välttämättä saada tarpeeksi ruokaa. 

Se on surullista. Minun äitini sanoo, että mei

dän pitäisi käyttää isovanhempiemme taito

ja monessa asiassa. Mutta moni ennen van

haan osattu asia on jo unohtunut.”

”Ei me Suomessa tuolla tavalla polteta 

peltoja, vaikka siellä se vasta kylmä pakka

nen onkin!” Pekka kertoi Palomalle. Paloma 

kuunteli kauhuissaan kun Pekka kertoi Suo

messa olevan talvella jopa kaksikymmentä 

miinusastetta päivin öin.

”Mitä?! Eikös silloin jäädy ihan kalikaksi!” 

Paloma ihmetteli.

”Haha, ei, koska me puetaan paljon vaat

teita!” Pekka vastasi.

”No, teillä on varmasti omat keinonne 

suojautua pakkaselta. Mitäs kaikkea te Suo

messa viljelette?” Kysyi Paloma.

Pekalta lipsahti sormi suuhun kun hän 

alkoi miettiä asiaa.

Kysytään lapsilta, tietävätkö he, mitä 
 Suomessa viljellään.

”En minä tiedä… Mummi ainakin viljelee 

perunoita”, Pekka vastasi.

”Perunoita! Niin mekin täällä!” Paloma 

innostui. ”Oi, minä niin pidän siementen kyl

vämisestä ja siitä juhlasta!”

”Mistä juhlasta?” Pekka kysyi.

Paloma kutsui Pekan perheineen mu

kaan kylvämään perunoita sitten, kun sen 

aika koittaisi. Hän kertoi, että siinä samalla 

myös juhlitaan. Pekka meni sinä iltana jän

nittyneenä nukkumaan, kuvitellen jo, min

kälaista juhlassa tulisikaan olemaan!

El río de la tradición oral. Pakkanen: Fortunato Huaraca Ruiz, 6. luokka, I.E. Anccaraylla, 
Andahuaylas. Juan Rivas, 5. luokka, I.E. Anccaraylla, Andahuaylas. Américo Mallqui Quispe,  
6. luokka, I.E. Anccaraylla, Andahuaylas. s. 128–129.
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KESKUSTELUA 

Minkälaista on Perun vuorilla? Mitä lapsille jäi 
mieleen tarinasta ja minkälainen mielikuva 
Perun vuoristosta?
• Perussa puhutaan muun muassa espanjaa 

ja ketshuaa. Ketshua oli muinaisten inkojen 
kieli.

• Satoja vuosia sitten alueella elivät inkat, 
yksi suurimmista entisajan kansoista. 
Inkoja ennen alueella eli paljon muitakin 
kansoja, jopa tuhansia vuosia sitten. 

• Elokuussa tulee kylmä. Kun Suomessa on 
kesä, Perussa on talvi. 

• Laama ja aasi ovat tärkeitä kotieläimiä. 
Muita kotieläimiä ovat muun muassa lam-
mas, vuohi, marsu, sika ja lehmä.

• Jotkut lapset kävelevät kouluun pitkän, jopa 
tunteja kestävän matkan.

• Kouluun mennään nuorempana kuin Suo-
messa. Ei ole kuitenkaan aina varmaa, että 
kaikki lapset pääsevät kouluun.

• Perussa elää Perun karvaton koira, jonka 
ruumiinlämpö on noin 40 astetta. Se auttaa 
moneen kolotukseen, jos sen antaa maata 
kipeän kohdan päällä.

Lapsen oikeudet: Mitkä asiat ovat tärkeitä lapsel-
le? Mitä lapsi tarvitsee voidakseen hyvin? Esim. 
leikki, koulunkäynti, turvallisuus ja huolenpito.

TEHTÄVIÄ 

Tehtävä 1. Piirretään laama. Halutessaan sille 
voi piirtää kierot silmät, kuten tarinan Pakkas-
laamalla.

Tiesitkö, että juhlatilaisuuksiin laamoja 
koristellaan kirkkaan värisillä langoilla ja tup-
suilla? Voitte koristella piirtämänne laaman eri-
värisillä langoilla niin, että se on valmis juhliin. 

Tarvikkeet: Piirustuspaperia, värikynät, ha-
luttaessa myös erivärisiä villalankoja ja liimaa.

Tehtävä 2. Laaman ja muita Andien eläimiä voi 
tehdä myös kävyistä ja kepeistä, kuten Pekka ja 
Paloma tekivät. Niille voi rakentaa myös navetan, 
esimerkiksi jäätelötikuista. Eläimet ja navetta 
voidaan myös maalata. 

Tarvikkeet: Erikokoisia käpyjä, tulitikkuja tai 
muita ohuita tikkuja, liimaa. Haluttaessa myös 
maaleja, hammastikkuja, huovutusvillaa ym. 
sopivia materiaaleja.
 

LEIKKI

Jos käytössä on Inkan Aarre -peli, voidaan pela-
ta sitä, jotta Etelä-Amerikan kartta tulee tutum-
maksi. Huomioidaan Pohjois-Perun vuoristot ja 
Amazon-joki, joissa Pekka seikkailee. 
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2 Perunan kylväminen

 
Otetaan esille kuva 2 viljelysmaasta. Kuvaa 
voidaan tarkastella yhdessä. Keskimmäisillä 
miehillä on perinteiset hatut päässään. Perun 
vuoristossa tämä hattu on yleinen näky. Hattu 
suojaa erinomaisesti polttavalta auringolta, 
ja hatun mallista voidaan päätellä mistä päin 
maata ihminen on kotoisin. Kaikki eivät kuiten-
kaan käytä perinteisiä hattuja, kuten kuvasta-
kin näkyy. Huomioidaan myös taustalla näkyvät 
vuoret. Tarina sijoittuu edelleen vuoristoon.
 

K
un vuorilta kuului ketun tietynlaista 

ulvontaa, se oli merkki kyläläisille, 

että perunankylvön aika oli vihdoin 

koittanut. Silloin pellolle lähdettiin 

aamulla jo kukonlaulun aikaan.

Kikkirikiiiii! Kikkirikiiiii! Kukon kiekumi

nen herätti Pekan syvästä unesta. Unenpöp

perössä Pekka hieroi silmiään ja ihmetteli, 

miksi kukko täällä sanoo ”kikkirikii”, eikä 

”kukko kiekuu”. Noh, täällä kaikki oli toisin 

päin. Onneksi sentään ihmiset olivat saman

laisia. Ainakin melkein. Paloma oli Pekan 

uusi hyvä ystävä ja Pekka piti tytöstä paljon. 

Paloma oli kertonut Pekalle, että hän oli ihka 

oikea intiaani! Tosin Paloma ei pitänyt in tiaa

ninimityksestä, vaan hän kutsui itseään ja 

perhettään alkuperäiskansaksi. Se tarkotti 

tällä alueella sitä, että Paloma ja moni muu

kin Pekan naapureista oli entisajan suuren 

inkavaltakunnan aikaan eläneiden ihmisten 

jälkeläisiä. Paloman isänisänisänisänisä oli 

ollut suuri inkakuningas Pachakuti (”patsa

kuti”), joka oli käyttänyt kultaista naamiota 

ja sulkia päähineessään. Pekasta se oli ihan 

mieletöntä! Hänen hyvä ystävänsä oli ihka 

oikea intiaani. Paloma ei kylläkään käyttänyt 

sulkia eikä asunut tiipiissä, niin kuin Pekka 

oli aina intiaanien kuvitellut tekevän. Palo

ma asui tavallisessa savesta rakennetussa 

talossa ja käytti leveää polviin asti ulottuvaa 

hametta, villanuttua, autonrenkaasta tehtyjä 

mustia kumisandaaleja ja leveälieristä hat

tua. Hiukset hänellä oli palmikoitu kahdeksi 

pitkäksi ja paksuksi letiksi. Lähes kaikki tytöt 

ja naiset täällä pukeutuivat siten. Se oli hei

dän intiaaniasunsa.

Joskus Paloma oli kyllä vähän hassu. Hän 

kertoili hassuja tarinoita ja uskoi jopa kum

mituksiin. Hän väitti myös, että kivet olivat 

viisaita. Viisaita! Mitä ihmettä?!

”Eivät kivet voi olla viisaita, eivät ne osaa 

Tässä osiossa käsitellään 
oikeutta omaan kulttuuriin, 
uskomuksiin ja mielipiteisiin. 
Lisäksi käsitellään vaatteita, 
maailmankuvaa ja uskomuksia.

2
2a
2b

Tarinan ajaksi 
kannattaa varata 
sini tarraa, jolla pienet 
kuvat kiinnitetään 
isompaan kuvaan.
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ajatella”, Pekka oli väittänyt. Mutta Paloma 

oli vastannut, että kylläpäs voivat. Paloman 

mielestä myös joki ja ilma olivat viisaita. No, 

tiedä häntä. Paloma väitti myös keskustele

vansa luonnon kanssa. 

”Luonnon kanssa! Mutta eihän luonto 

osaa puhua!” Pekka oli hämmästellyt. 

Mutta Paloma oli kertonut, että hän ja hä

nen perheensä, koko hänen sukunsa, osaavat 

keskustella luonnon kanssa. Niin oli aina ol

lut, jo hänen esiisiensä aikaan. Ehkä Paloma 

opettaisi sen taidon Pekallekin vielä jonain 

päivänä. Mutta nyt piti mennä syömään aa

mupuuroa, sillä pian Paloma tulisi hakemaan 

häntä siihen salaperäiseen juhlaan!

PTUUUUTUUUUUUUU! kajahti pian il

moille voimakas ja kumea ääni. Mikä se oli? 

Pekka meni ulos katsomaan, ja siellä häntä 

tervehtivät iloisena Paloma, hänen siskon

sa, veljensä, isänsä, äitinsä, setänsä, ja jopa 

hänen isovanhempansa. Paloman äidillä oli 

vauva selässään, kirjavassa kauniissa kan

kaassa, kuin pussissa. Kätevää! Paloman isäl

lä oli kädessään valtava, melkein jalkapallon 

kokoinen simpukka. Hän puhalsi simpuk

kaan ja siitä lähti se äskeinen mahtava ääni. 

 PTUTUUUUUUUTUUUTUUUU!

 
Pyydetään yhtä lapsista liittämään sinitarralla 
kuva 2a suureen kuvaan. Kuvalle on löydettävä 
oikea kohta, johon se sopii taustansa perus-
teella.

Keskustellaan kuvan naisen vaatetuk-
sesta. Perussa intiaaninaiset käyttävät usein 
tällaisia vaatteita, eivät kuitenkaan kaikki. 
Naiset pukeu-
tuvat yleensä 
tällaiseen ha-
meeseen, ken-
kiin ja paitaan 
päivittäin. Naiset 
myös kantavat 
lapsiaan seläs-

sä, mikä on kätevää esimerkiksi työnteossa. 
Vauvanvaunujen työntäminen ei vuoristo-olo-
suhteissa olisi kovin helppoa. Naisen kengät 
ovat tarinassakin mainitut autonrenkaasta 
tehdyt kumisandaalit. Huomioikaa, että nai-
sella ja vauvalla on päässä samanlaiset hatut 
kuin suuren kuvan miehillä.  

Pututo on suuri simpukka, johon puhalle

taan. Puhallettaessa siitä lähtee kumea ääni, 

joka kuuluu kauas vuorten toiselle puolelle. 

Sitä on käytetty esimerkiksi kutsumaan ih

miset koolle.

”Pekka! Tämä simpukka on Pututo. Sitä 

soitetaan, jotta naapurit kuulevat, että olem

me matkalla pellolle ja hekin tulevat mu

kaamme! Ala tulla jo!” Paloma huusi innois

saan. Pekka vetäisi nopeasti autonrenkaasta 

tehdyt mustat kumisandaalinsa jalkaansa, sa

manlaiset kuin Palomallakin, halasi äitiä hy

västiksi ja lähti joukon mukaan. Paloman setä 

ja veli soittivat rumpuja, joista lähti suuhun 

pitkä pilli. Hänen toinen veljensä, siskonsa ja 

setänsä puhaltelivat kauniita säveliä puisista 

panhuiluista. Tunnelma oli huumaava.

 
Pyydetään 
yhtä lapsista 
kiinnittämään 
sinitarralla 
kuva 2b suu-
reen kuvaan. 
Kuvalle on löy-
dettävä oikea 
kohta, johon se 
sopii taustansa perusteella.

Keskustellaan kuvasta, esimerkiksi siitä, 
että miehellä on päällään poncho. Poncho on 
osa perulaisten miesten vaatetusta. Se on 
yleensä villasta kudottu kangas, jossa on vain 
päänreikä. Se on hyvin lämmin vaate.
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Pian he saapuivat läheiselle pellolle ja 

muutkin naapurit saapuivat paikalle. Jopa 

Rokkikoira ja Papparaiskoira loikoilivat pel

lonreunassa. Koko kylä oli mukana menossa! 

Äitikin saapui paikalle pian Pekan jälkeen, ja 

yhdessä he kävelivät muiden mukana pel

lolle. Pekka oli jo innokkaana aloittamassa 

kylvön, mutta kukaan ei vielä aloittanutkaan 

työntekoa. Sen sijaan Paloman isä astui kaik

kien eteen seisomaan ja hyvin arvokkaan 

näköisenä nosti savisen maljan korkealle 

päänsä yläpuolelle. Hän mumisi jotain käsit

tämätöntä kieltä, kohotti maljaa eri suuntiin 

ja lopuksi kaatoi siitä juomaa myös maahan. 

Pekka oli haltioissaan. Sen jälkeen malja 

kiersi kaikkien paikalla olijoiden kautta, ja 

kaikki kaatoivat siitä juomaa maahan ennen 

kuin ottivat siitä kulauksen.

Sitten kaikki asettuivat riviin pellolle 

ja kylvö alkoi. Pekan äiti pani merkille, että 

kaikki lapset olivat ahkerina työnteossa 

mukana. Sehän oli vähän niin kuin kotisuo

messa talkoissa. Jokaiselle oli asetettu tärkeä 

tehtävä, joka hänen tuli toteuttaa huolella. 

Kaikki asettuivat pareittain, mies ja nainen, 

yhteen riviin. Ensin naiset ja tytöt laittoivat 

perunanmukulan maahan, ja sitten miehet 

ja pojat perässä peittivät perunan mullalla. 

Kuukausien kuluttua kasvaisi maukkaita 

perunoita. Näin he jatkoivat pitkän tovin: 

mukula, multaa, mukula, multaa, mukula, 

 multaa.

Kysytään lapsilta, tietävätkö he, mikä on 
mukula.

Yhtäkkiä lähellä käyskentelevä suuri sika 

alkoi pyöriä vimmatusti ympyrää. Kaikki al

koivat nauraa ja hurrata. Myös Pekkaa nau

ratti, sillä sika näytti siltä, kuin se olisi tanssi

nut iloisena. Paloma huikkasi Pekalle: 

”Pekka! Nyt sinä näet miten luonnon 

kanssa voi keskustella: tuo sika kertoo meille 

tuolla tanssillaan, että pian tulee sade! Ja se

kös meitä miellyttää, sillä se on hyväksi kai

kille kasveille ja viljelyksille ja tarkoittaa sitä, 

että saamme hyvän sadon – ja paljon ruokaa 

siis. Nyt meidän ei tarvitse itse pyytää sadet

ta tulemaan.”

”Haha, eli tuo sika tanssii sadetanssia! 

Mutta mistä ihmeestä te tiedätte, että sika 

haluaa tuolla pyörimisellään kertoa teille sa

teen tulosta?” 

”Me tiedämme sen, koska meidän esi

isämme ovat jättäneet meille sen tiedon. 

Kaikki meidän sukulaisemme ovat aina tien

neet sen. Samoin kuin he ovat tienneet myös 

lentomuurahaisten esiintymisen tarkoitta

van, että sadetta ei tule. Se on vähän sama 

asia kun sinä tiedät, että joku sana tarkoittaa 

jotain tiettyä asiaa. Vaikka lapio tai kukka. 

Ymmärrätkö?”

”Aivan! Se on vähän sama asia kuin se, 

että minä tiedän, että jos löydän neliapilan, 

se tuo minulle onnea… Vaikka en minä kyllä 

ole aivan varma, että tuoko se sitä oikeasti... 

Mummo sanoo, että jos pääskyset syöksähte

levät alhaalle, se merkitsee sateiden tuloa…”

”Näetkö nyt, kyllä teilläkin Suomessa on 

osattu keskustella luonnon kanssa, ja jotkut 

varmasti osaavat vieläkin!” Paloma innostui.

Pekkaa alkoi jo väsyttää raskas kyykki

minen. Onneksi pian pelto oli täytetty koko

naan mukuloilla ja he pääsivät levähtämään. 

Paloman äiti oli levittänyt kirjavia kankaita 

maahan ja asettanut niiden päälle isot keot 

erivärisiä perunoita ja muita ruokalajeja. 

Niistä sai syödä mahansa täyteen. Pekka otti 

käteensä violetin perunan. Violetin! Voiko 

tämä olla peruna lainkaan, hän mietti. Juksa

taankohan minua nyt? Onko tämä joku leik

kiperuna? Pekka katseli epäileväisenä ym

pärilleen. Sitten hän näki viereisessä keossa 

pienenpieniä kuulan kokoisia… vaaleanpu

naisia perunoita! Sitten mustia, valkoisia, 

keltaisia, pyöreitä, pitkuloita, isoja, pieniä… 

Paloma keräsi hameensa helmaan jokaista 

lajia, ja siitä Pekka päätteli, että tosissaan täs
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sä oltiin syömässä näitä kirjavia perunamai

sia möykkyjä. Pekka uskaltautui maistamaan 

vaaleanpunaista pientä perunaa. Nam! Se oli 

todella herkullinen. Valkoisesta perunasta 

hän ei niinkään pitänyt, mutta violetista tuli 

hänen lempiperunansa.

Paloman isä, veli ja setä soittivat saman

laista musiikkia kuin aamuisella matkalla. 

Kaikki alkoivat tanssia ja mikä hassuinta, 

taas kaikki alkoivat pirskotella juomaansa 

maahan!

”Paloma,” Pekka kuiskasi. ”Miksi te hei

tätte juomaa maahan? Eikös se mene huk

kaan? Parempi olisi juoda se itse…”

”Ei, Pekka, ei se mene hukkaan. Me juo

tamme sillä tavalla myös maaäitiä. Se pitää 

siitä.”

”Maaketä?”

”Maaäitiä. Koko maailman äitiä siis. Tätä 

maata”, Paloma sanoi ja taputti jalallaan 

maata.

”Mitä ihmettä!?” Pekka huudahti jälleen. 

”Sehän on multaa. Pelkkää multaa! Ei se ole 

mikään äiti. Eikä se osaa juoda, saati sitten 

kertoa sinulle pitääkö se sinun juomistasi 

vai ei!”

”Voi Pekka. Totta kai se osaa kertoa. Äiti 

maalle kun annetaan juomista, se pysyy tyy

tyväisenä, ja siten se antaa meille paljon ruo

kaa. Se on myös meidän tapamme kiittää äiti 

maata ruuasta. Nämä juuri kylvämämme pe

runat esimerkiksi kasvavat hyvin, ja saamme 

niitä paljon. Kai sinä näet, että ne syntyvät 

tämän maan uumenissa. Siellä ne kasvavat, 

joten niiden äiti on tämä maa. Samalla taval

la kuin sinäkin kasvoit sinun äitisi sisällä ja 

synnyit hänestä.”

”No niin, mutta minun äitini onkin ihmi

nen!”

”Haha, no hyvä että sinun äitisi on ih

minen eikä esimerkiksi hevonen! Mutta silti 

meidän kaikkien maailmassa olevien olen

tojen äiti on tämä maa. Ilman tätä maata 

meitä ei olisi olemassa. Ja tiedätkö, meidän 

pitää kohdella tätä maata erittäin hyvin, jos 

haluamme pysyä onnellisina. Me emme saa 

kohdella sitä huonosti, sillä se voi tulla surul

liseksi tai vaikka suuttua ja puhaltaa pahan 

tuulen! Silloin voi sairastua. Me haluamme 

että maaäiti on aina tyytyväinen ja siksi me 

annamme sille juomaa. Kyllä me annamme 

sille paljon muitakin lahjoja. Emmekä me ha

lua, että sitä sattuu.”

Pekkaa mietitytti, mutta kieltämättä hän

kin alkoi ymmärtää, että niinhän se oli. Eihän 

hänkään koskaan heittänyt roskia maahan. 

Äiti oli sanonut, että muuten maa täyttyy 

roskista ja me emme kukaan voi elää enää 

onnellisina. Pekkakin siis oli aina hoivannut 

maata, kun oli vienyt roskat roskakoriin ja la

jitellut ne oikeisiin roskiksiin.

Juhlat jatkuivat iltaan saakka, ja pian tuli 

jo pimeää. Taivas täyttyi miljoonista tähdistä. 

Pekan mielestä tähtitaivas oli yksi kauneim

mista asioista, joita hän oli koskaan nähnyt. 

He makoilivat Paloman kanssa pellon reu

nalla muiden vielä tanssiessa. Isäkin oli tul

lut mukaan joukkoon työpäivänsä jälkeen ja 

isällä ja äidillä näytti olevan todella hauskaa. 

Hekin pirskottelivat juomiaan maaäidille, ja 

Pekka ymmärsi, että täällä se oli tapana ja se 

oli ihan hauska tapa. Salaa Pekka kaatoi hie

man mehulasistaan maahan. Paloma näki 

sen ja hymyili.

Samassa taivaalla näkyi tähdenlento. 

Pekka hihkaisi: 

”Kai sinä ehdit toivoa?! Minä ehdin!” 

Paloma katsoi Pekkaa kauhuissaan. 

”Minä toivon vain, että kukaan ei ole va

rastanut MINUN härkääni!”

”Mitä? Mistä sinä oikein puhut?”

”No tuosta tähdenlennosta! Etkö sinä 

nähnyt sitä!? Se tarkoittaa, että joku on juuri 

varastanut eläimen!” 

Ja niin Paloma lähti viipottamaan äitin

sä kanssa kovaa vauhtia kotiaan kohti. Pek

ka jäi nurmikolle makoilemaan. Hän työnsi 

palelevat kätensä Rokkikoiran lämpimän 

masun alle ja jäi miettimään tänään koet

tua. Hän huomasi, että taas he ajattelivat 
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Paloman kanssa eri tavalla, mutta hän myös 

ymmärsi, että monista asioista pystyi ajatte

lemaan ihan eri tavoin ja silti olemaan hyviä 

ystäviä. Täällä Perussa ihmiset ajattelivat eri 

tavalla kuin mihin hän oli Suomessa tottu

nut. Välillä se hämmensi, mutta yleensä se 

oli mielenkiintoista, kun siihen osasi suh

tautua oikein. Hän alkoi huomata, että hä

nen kannatti yrittää ymmärtää sitä tapaa, 

miten Paloma ja muut täällä ajattelivat, mut

ta hänen ei tarvinnut ajatella samoin. Hän 

sai ajatella juuri niin kuin hänestä itsestään 

tuntui. Ja hänestä tuntui siltä, että tähden

lento tarkoittaa sitä, että silloin saa toivoa. Ja 

Pekka kyllä tiesi mitä toivoi. Hän toivoi, että 

oppisi ymmärtämään näitä erilaisia tapoja 

paremmin. Että hän ei enää kauaa tuntisi 

oloaan niin hölmöksi, kun ei aina ymmärtä

nyt ihan kaikkea. Toivottavasti tähdenlento 

kuuli hänen toiveensa.

El río de la tradición oral. Perulainen maailmankuva: opettaja José Orlando Arohuillca Huamán, Andahuaylas. 
s. 121–122. Äiti maa: Américo Mallqui Quispe, 6. luokka, I.E. Anccaraylla, Andahuaylas. s. 124. Sade: Faustina 
Sivipaucar Merino, 5. luokka, I.E. Anccaraylla, Andahuaylas. s. 126. María Luz Ruiz Cuaresma, 6. luokka, I.E. 
Anccaraylla, Andahuaylas. s. 127. Tähdenlento: Maria Luz Ruiz Cuaresma, 6. luokka, I.E. Anccaraylla, Andahuaylas. 
s. 130. Perunankylvö: Ruben Barboza Pumapillo, 6. luokka, I.E. Anccaraylla, Andahuaylas. s. 131. Olga Huaracca 
Ruiz, 6. luokka, I.E. Anccaraylla, Andahuaylas. s. 139.

KESKUSTELUA 

Vaatteista:
• Muistellaan kuvissa esiintyneitä hattuja. 

Minkälaisia hattuja Suomessa käytetään? 
Käyttävätkö tietynlaiset ihmiset tai johonkin 
ryhmään kuuluvat ihmiset tietynlaisia hattu-
ja? Esim. urheilijat, kokit, taikurit.

• Muistellaan kuvan naisen ja Paloman erityis-
tä vaatetusta. He pukeutuvat siten osoittaak-
seen kuuluvansa tiettyyn ryhmään, tässä 
tapauksessa ketshua-intiaaneihin. Suomes-
sa vastaavanlaisia omia asuja on esimerkiksi 
lapin saamelaisilla ja romaneilla. Kysytään, 
mitä lapset tietävät kyseisistä ryhmistä. Min-
kälaisia vaatteita he käyttävät? Romaninaiset 
käyttävät omanlaisia vaatteitaan joka päivä, 
kuten Perun intiaaninaisetkin, kun taas 
saamelaiset käyttävät saamelaisvaatteita 
useimmiten vain juhlissa. Suomalaisillakin 
on omat kansallispukunsa, joista voidaan 
päätellä mistä päin Suomea puvun kantaja 
on kotoisin. Kansallispukuja käytetään enää 
harvoin ja vain tietyissä tilaisuuksissa, ei 

arkivaatteena. Kansallispukua pidetään 
usein hyvin juhlavana vaatteena ja se päällä 
voi mennä vaikka presidentin linnanjuhliin. 
Kysytään, tietävätkö lapset minkälaisia ovat 
suomalaiset kansallispuvut. Niissä naisen 
asuun voi kuulua esimerkiksi pitkä, nilkkoi-
hin asti ylettyvä hame, esiliina, pirtanauha ja 
hieno koristeellinen solki.

Uskomuksista:
Pohditaan, mitä tarkoittaa uskomus. Esimerk-
kinä voidaan käyttää Suomessa usein esiin-
tyvää uskomusta, että neliapilan löytäminen 
tai hevosenkenkä tuo onnea. Jotkut uskovat 
sen olevan totta, kun taas toiset eivät. Tämä on 
uskomus, ja on jokaisen oma asia, mihin hän 
uskoo. On tärkeää, että kaikki saavat ajatella 
omalla tavallaan. Voidaan keskustella myös Pa-
loman ja Pekan erilaisista näkemyksistä. Oma 
uskonto tai elämänkatsomus on myös jokaisen 
henkilökohtainen oikeus. Joku voi ajatella hyvin 
eri tavalla kuin toinen, mutta nämä kaksi ih-
mistä voivat silti olla hyviä kavereita keskenään. 
Ystävyyteen tarvitaan vain toisen erilaisten 
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ajatusten ja mielipiteiden kunnioittamista. 
Jokaisella saa olla oma mielipide, kunhan se ei 
loukkaa tai satuta ketään toista.

Keskustellaan siitä, minkälaisia muita 
uskomuksia tai tapoja on. Voitte muistella 
esimerkiksi perheen tai sukulaisten kertomia 
uskomuksia. Onko lasten kotona kerrottu 
mitään uskomuksia? Esim. tikapuiden alitse 
meneminen tuo epäonnea, tai se, että musta 
kissa juoksee tien yli. Sirpaleet tuovat onnea, 
peilin särkyminen epäonnea. Ikävistä asioista 
puhuttaessa koputetaan puuta, käen kukunnas-
ta lasketaan jäljellä olevat elinvuodet jne. 

Lisää perulaisia uskomuksia:
• Kun kissa nuolee vartaloaan, tulee joku 

käymään kylässä.
• Jos syöt jotain palanutta, menet naimisiin 

vanhan ihmisen kanssa.
• Jos hiiri juoksee jalkojesi välistä, elät pitkän 

elämän.
• Kun lehmän kakka muuttuu valkoiseksi, 

tulee aurinkoista.
• Kun marsu viheltää kaksikymmentä kertaa, 

joku sukulaisistasi kuolee.
• Jos levittää kadulle marsun karvoja ja joku 

kävelee niiden päältä, marsu tekee paljon 
poikasia. Jos kukaan ei kävele niiden päältä, 
marsu ei tee yhtään poikasta.

• Jos perunaa viljeltäessä näkee munia 
selässään kantavan hämähäkin, tulee hyvä 
perunasato.

(El río de la tradición oral, s. 135, 139 ja 140.) 

Sekä Suomessa että Perussa on huomattu, 
että lentomuurahaiset kertovat sateen tulosta. 
Perulaisen Maria Luz Ruizin mukaan (El río de la 
tradición oral, s. 127) lentomuurahaiset kertovat, 
että sadetta ei ole tulossa, kun taas Suomessa 
on uskottu, että ne kertovat sateiden tulosta.

Kaikki uskomukset eivät pidä paikkaansa, 
mutta niihin halutaan silti uskoa, sillä ne voivat 
olla hauskoja. Voiko marsu esimerkiksi viheltää?

Luonnon uskotaan usein kertovan merk-
kien kautta jotakin tulevasta. Sekä Suomessa 
että Perussa on joskus luettu paljon luonnon 
antamia merkkejä, ja jotkut lukevat niitä edel-
leen. Näistä moni pitääkin paikkansa. 

Luontoystävällisyydestä:
Pohditaan, miten voidaan olla kilttejä luonnol-
le. Esim. ei heitetä roskia maahan, ei kerätä 
kukkia juurineen tai katkota oksia turhaan. 
Jotkut kasvit ovat rauhoitettuja, mikä tarkoittaa 
sitä, että niitä ei saa kerätä ollenkaan. Voidaan 
kysyä lapsilta tietävätkö he, mitä kasveja ei saa 
kerätä luonnosta. Keskustellaan myös siitä, että 
eläimiä ei saa häiritä tai kiusata. Esimerkiksi 
linnunpoikasiin ei saa koskea, koska muuten 
emo saattaa hylätä ne.

TEHTÄVÄ

Lapset voivat istuttaa jotain siemenistä, esim. 
herneitä tai rairuohoa. Tarvikkeet: laaja astia, 
kuivatettuja herneitä tai muita siemeniä, kylvö-
multaa ja vettä. Herneitä kannattaa liottaa ensin 
vedessä vuorokauden ajan.

LEIKKI

Ensin kerrataan, mitä edellisen tarinan aikana 
selvisi Suomen viljelykasveista. Onko joku 
lapsista joskus ollut mukana kylvämässä tai 
nostamassa satoa? Mitä kaikkea voi viljellä 
ylipäätään? Lapset nousevat seisomaan. Lukija 
luettelee asioita, ja aina kun mainittu asia 
on sellainen, joita voi viljellä, lapset menevät 
kyykkyyn. Jos asiaa ei voi viljellä, lapset jäävät 
paikoilleen seisomaan. Kun menee kyykkyyn 
väärän asian kohdalla, putoaa pois pelistä. 
Luettelua voi nopeuttaa loppua kohden. 

Lueteltavia esimerkkejä: peruna, porkka-
na, saapas, lanttu, hattu, kynä, rairuoho.
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3 Vedenneito

Tässä osiossa käsitellään oikeutta 
omaan kulttuuriin, uskomuksiin ja 
mielipiteisiin. Lisäksi käsitellään 
erilaisuutta.

 
Otetaan esille kuva 3 järvestä. Tarkastellaan 
kuvaa yhdessä. Järvi sijaitsee korkealla 
vuoristossa. Järvi on muuten aika saman-
lainen kuin Suomessakin, mutta taustalla 
näkyvät vuoret. Kuvassa näkyy myös alpakka 
(vasemmalla) ja laama (oikealla) sekä Pekan 
ja Paloman luokkaretkeläisiä.

  

P
ekan ja Paloman luokka teki eräänä 

päivänä retken Huacachina (”uakat

sina”) järvelle. Lasten istuessa järven 

rannalla eväitään syömässä opettaja 

kertoi heille tarinan järvestä ja siellä asuvasta 

kauniista neidosta.

”Elipä kerran vaalea prinsessa, joka laules

keli päiviensä ratoksi kauniita säveliä. Sävelet 

olivat niin kauniita, että ne saivat kuulijan it

kemään liikutuksesta. Prinsessa kylpi usein 

pienessä kirkasvetisessä lammessa. Aina 

noustuaan lammesta hän pukeutui valkoiseen 

lakanaan ja jäi rannalle kampailemaan pitkiä 

hiuksiaan. Eräänä päivänä katsellessaan ku

vaansa peilistä prinsessa näki takanaan met

sästäjän, joka katseli häntä. Prinsessa pelästyi 

ja lähti juoksemaan pakoon pensaikkoon. Hän 

ei huomannut, että hänen juostessaan lakana 

juuttui oksaan kiinni ja riisuutui hänen pääl

tään. Lakanan lennettyä maahan siitä muo

dostui laaja hiekkaalue, jollaista metsässä ei 

ollut aikaisemmin ollut. Prinsessa juoksi edel

leen karkuun, pelkkä peili kädessään. Yhtäk

kiä hän kompastui maassa olevaan oksaan 

ja peili sinkosi hänen kädestään. Osues saan 

maahan peili muuttui suureksi kimaltelevak

si järveksi. Prinsessasta tuli vedenneito, joka 

tänäkin päivänä nousee täysikuun aikaan 

järven rannalle laulamaan kauniita säveliään. 

Edelleen sävelet saavat kuulijansa itkemään. 

Joka vuosi järvi vetää puoleensa nuoria mie

hiä, jotka katoavat järven uumeniin.”

Eräs poika, Pablo nimeltään, osoitti Pekkaa 

ja sanoi: ”Ehkä tänä vuonna vedenneito vie 

Pekan! Pekka on uusi, eikä osaa varoa sitä!”

Pekasta tuntui pahalta, että Pablo sa

noi hänelle niin. Olihan hän ollut Perussa jo 

monta kuukautta ja yrittänyt parhaansa mu

kaan sopeutua. Tai no, hän oli kyllä erilainen 

verrattuna luokan muihin lapsiin. Välillä he 

esimerkiksi koskettelivat hänen hiuksiaan, 

sillä heidän mielestään ne olivat jännittävän 

pehmeät. Oli kaikki ne tavat ja uskomukset, 

joista Paloman tavoin muutkin lapset puhui

vat. Välillä Pekka oli täysin ymmällään. Hän 

oli jo hyväksynyt, että hänen uusille ystävil

leen kivi todellakin oli elossa ja että he kes

kustelivat luonnon kanssa, mutta aina esille 

tuli uusia kommelluksia. Nyt he meinasivat, 

että hänet veisi joku vedenneito!

”Phah! Minä osaan kyllä varoa! Minäpä 

osaankin uida ja minä uin sitä karkuun! Sitä 

paitsi, ei vedenneitoja ole olemassakaan!” 

Pekka parahti.

3
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”No mutta Pekka. Ei kannata silti men

nä yksin järvelle, vaikka osaisitkin uida. 

Jos menet aikuisen seurassa, niin sinulle ei 

käy kuinkaan”, opettaja sanoi  lempeästi.

”Juu, en minä mene, äidin kanssa 

vaan. Koska en minä osaa vielä ihan  niiiin 

hyvin uida, että voisin mennä yksin.”

”Mutta väitätkö sinä, että vedenneito

ja ei olisi ollenkaan? Se on kyllä valetta!” 

sanoi Pablo.

”Et kai… Et kai sinä usko vedenneitoi

hin, Pablo?”

”Kyllä minä uskon. MINUN isoäitini 

kertoi, että hän on nähnyt vedennneidon. 

Joten ei se ole Pekka satua, usko pois.”

Pekka päätti olla tällä kertaa aivan 

hiljaa, mutta kotona hän kertoi kaiken äi

dille ja isälle. Äiti ja isä halasivat Pekkaa 

ja sanoivat, että oli merenneitoja olemas

sa tai ei, he kyllä huolehtisivat, että Pek

kaa ne eivät veisi! 

”Sitä paitsi”, äiti sanoi ja otti Pekan 

syliinsä, ”jos merenneitoja on olemassa, 

voivathan ne olla kilttejäkin. Ehkä ne vain 

elelevät kaikessa rauhassa järvissään, 

kampailevat hiuksiaan ja heiluttelevat 

suomuisia pyrstöjään. Kyllä minä uskon, 

että ne ovat pohjimmiltaan kilttejä kaikki 

eivätkä vie minun pientä poikaani min

nekään!” 

”Ja kuule Pekka”, äiti jatkoi. ”Sinä var

masti opit täällä Perussa, että maailmas

sa on paljon erilaisia uskomuksia ja tapo

ja, mutta sinun on samalla hyvä muistaa, 

että jokaisella ihmisellä on oi keus omiin 

uskomuksiinsa, mielipiteisiinsä ja ta

poihinsa, kunhan ne vain eivät satuta 

ketään.” 

Pekka painoi päänsä äidin rinnalle 

ja nukahti saman tien väsyneenä päivän 

retkestä Huacachinajärvelle.

Tarina vedenneidosta: La laguna de la Huacachina. 
El río de la tradición oral. Kiara A. Lengua Aroste, 5A 
luokka, Ventanilla, Callao. s. 30.

LEIKKIÄ JA KESKUSTELUA
Tehdään maalarinteipistä jana lattiaan. Muistellaan 
ensimmäistä eskaripäivää. Lapsille näytetään, että 
toiseen päähän menevät he, joita jännitti tuona päivä-
nä todella paljon. Keskelle menevät he, joita jännitti 
vähän ja toiseen päähän he, joita ei jännittänyt yhtään. 
Sitten kysytään lapsilta, haluaako joku kertoa, mikä 
häntä jännitti eniten. Opettaja voi kertoa esimerkin 
omasta elämästään: mikä häntä joskus jännitti pal-
jon. Sen jälkeen lapsilta kysytään seuraavia asioita:
• Tunsitko muita lapsia? Jos tunsit, kosketa jotakuta, 

jonka tunsit jo ennen eskaria.
• Tuleeko mieleen joku muu uusi tai jännittävä tilan-

ne? Keskustelkaa siitä.
• Oletko ollut joskus ulkomailla? Mitä kaikkea 

erilaista siellä oli?
• Tuleeko mieleen jotain tilannetta, jossa olet koke-

nut olevasi erilainen kuin muut? 
• Lapset voivat kertoa joitakin omia mielipiteitä, 

jotka eivät satuta muita. Puhutaan siitä, mitä saa 
sanoa ääneen ja mitä ei. Esimerkiksi toista ei saa 
haukkua.

Lopuksi keskustellaan siitä, että jokaisella on oikeus 
omaan kulttuuriin ja omiin mielipiteisiin, kunhan se 
vain ei satuta muita. 

TEHTÄVÄ JA KESKUSTELUA
Tehdään yhteinen kollaasityö piirtämällä ja liimaa-
malla erilaisia papereita. Tehdään yksi yhteinen järvi, 
esim. foliopaperista tai karkkipapereista. Piirretään 
vedenneitoja ja muita tarinassa esiintyneitä element-
tejä, kuten peili, hiekkaranta, metsästäjä, veteen 
katoava nuori mies jne. Liitetään piirrokset järven ym-
pärille. Materiaaleina voidaan käyttää erilaisia kiiltäviä 
materiaaleja, kuten karkkipapereita ja kimalletta. 
Myös hiekkaa ja kuivatettuja kukkia tai heinää voidaan 
liimata kollaasiin. Merenneidon hiuksiin voi laittaa 
kukkia, ja hiukset voi tehdä vaikka villalangasta. Voi-
daan käyttää myös kankaan palasia. Työtä tehtäessä 
keskustellaan siitä, millainen on vedenneito ja mitä 
se tekee. Voidaan pohtia minkälaisia lauluja se laulaa. 
Entä minkälainen on suomalainen vedenneito? Tarvik-
keet: Sakset, värikyniä, liimaa, paperia, karkkipape-
reita, foliopaperia, kimalletta ym. materiaalia, mitä itse 
haluaa käyttää. (Sovellettu El río de la tradición oral 
-kirjan tehtävästä, s. 30)
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4 Pishtako-mörkö

Otetaan esille kuva 4 torilta. Tarkastellaan 
kuvaa yhdessä. Mitä kaikkea kuvassa näkyy? 
Huomioidaan, että kuvassa on myös lapsia 
torimyyjinä.

                                           

E
räänä lauantaiaamuna Pekka ja Pa

loma lähtivät Paloman vanhempien 

kanssa käymään läheisessä kylässä 

markkinoilla. Siellä oli hulinaa ja mels

kettä. Ja siellä myytiin ihan kaikkea. Värikkäitä 

leluja, vaatteita, kankaita, hedelmiä, vihan

neksia, mausteita, papuja, elektroniikkaa, li

haa, eläviä eläimiä ja jopa yrttilääkkeitä siellä 

kaupattiin. Vanhat rouvat kultahampaineen 

istuivat kirjavien peruna ja vihannesröyk

kiöidensä takana huudellen halpoja hintoja 

tuotteilleen. Pekasta se huutelu kuulosti niin 

mukavalle, että itsekin teki mieli alkaa huute

lemaan asiakkaille: ”Vie vie vie, halvalla peru

naaaaaaa! Vie vie vie, halvalla perunaaaaaa!”

Pekkaa vähän hämmensi se, että torilla 

oli paljon lapsia töissä. Hänen ikäisensä naa

purit Matilda ja Fransiscokin olivat myymäs

sä siellä maissia, perulaisille hyvin tärkeää 

ruokaa. Miten he edes osasivat hoitaa työn? 

Pekasta tuntui, että ei hän kyllä olisi osannut. 

Piti punnita säkkejä ja laskea vaihtorahoja. 

Matilda ja Fransico myös kantoivat todella 

painavia säkkejä ihan tuosta noin vaan.

Kysytään lapsilta, kuinka moni on käynyt jos-
sain torilla tai markkinoilla. Minkälaista siellä 
oli? Oliko siellä hulinaa ja meteliä? Mitä kaik-
kea siellä myytiin? Ketkä myivät? Oliko siellä 
lapsia myymässä? Keskustellaan siitä, että 
Suomessa lapset eivät saa mennä myymään 
torille. Lapset eivät saa käydä töissä, vaan 
heidän pitää käydä tarhassa ja koulussa.

Kaupungissa kuului kaikenlaisia ääniä, 

joihin Pekka ei ollut ollenkaan tottunut. Joku 

puhalsi vähän väliä pilliin, ja jopa ilotulituk

sien pauketta kuului lähes aina kun hän kävi 

kaupungissa. Välillä kaduilla kulki äänekkäi

tä paraateja, joissa soitettiin isoja rumpuja ja 

torvia. Liikkuvien pakettiautojen avoimista 

Tässä osiossa käsitellään lapsen 
oikeutta olla tekemättä työtä ja 
oikeutta käydä koulua. Lisäksi 
käsitellään kaupunkien ja maa
seudun erilaisuutta, perulaista 
kaupunki kuvaa sekä uskomuksia 
vuorten haltijoista ja muista 
hahmoista.

4

4a

Tarinan ajaksi 
kannattaa varata 
 sinitarraa, jolla pieni 
kuva kiinnitetään 
isompaan kuvaan.
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ovista pienet pojat huusivat mistä kaikkialta 

auto ajaisi, yrittäen houkutella ihmisiä kyy

tiin. He huusivat paikkojen nimiä samalla 

tarttuvalla tavalla kuin naiset torilla: Museo

aukiokoulupuistikkkoooooo! Museoaukio

koulupuistikkooooooo! Tämän tästä vieres

tä viiletti mopotaksi. Moottoripyörän perään 

oli laitettu kärryt, joihin matkustajat saivat 

hypätä ja ostaa kuljettajalta kyydin ihan mi

hin vain. Mopotaksit pitivät kamalaa mete

liä ja niissä ei ollut ollenkaan ovia. Ne olivat 

jänniä kapistuksia. Kaupungissa oli muuten

kin paljon enemmän moottoripyöriä kuin 

Suomessa. Ja kaikki tööttäilivät autojensa 

tai moottoripyöriensä torvia. Pekalle tuli yht

äkkiä vahva tunne siitä, että hän oli kaukana 

Suomesta. Mitäköhän siellä mummi parasta 

aikaa teki? Taisipa nukkua, sillä kun täällä oli 

päivä, Suomessa oli yö.

Täälläkin oli paljon vapaina juoksevia 

koiria. Vähän Pekka välillä säikähti, kun joku 

koirista haukahti hänelle. Keskenään ne näyt

tivät kinastelevan tämän tästä. Vaikutti siltä, 

että niillä oli ihan omat jenginsä, jotka juok

sivat porukalla kovaa vauhtia ja välillä innos

tuivat tappelemaan keskenään niin, että joku 

uikutti lopulta kipuaan. Tunsivatkohan ne 

Rokkikoiran ja Papparaiskoiran ylhäältä vuo

rilta? Ehkäpä. Pekka jäi miettimään, minkä 

koirajengin kanssa Rokkikoira ja Papparais

koira olisivat kavereita. Hän muisti tarinan 

Kulkurista ja Kaunottaresta, jossa katukoirilla 

oli ihan oma elämänsä. Täällä näytti olevan 

samoin, eikä niitä kukaan tuntunut häiritse

vän tai vievän niitä minnekään, vaan ne elivät 

kaduilla ja vuorilla niin kuin ihmisetkin.

Paloman vanhemmat lähtivät käymään 

jossain kauempana ja jättivät Pekan ja Pa

loman torille erään vanhan naisen seuraan. 

Nainen oli Paloman kaupungissa asuva 

kummitäti. Hän oli hyvin, hyvin ryppyinen, 

ja kaksi hänen etuhampaistaan oli kultaisia. 

Ne vilkkuivat kilvan aina kun nainen nau

roi, ja sitä hän teki paljon. Nainen oli hyvin 

lempeän oloinen ja Paloma näytti pitävän 

hänestä paljon. Naisella oli samankaltaiset 

vaatteet kuin vuoriston naisilla ja hiukset sa

malla tavalla kahdella letillä. Pekka muisteli 

naapurin tyttöjä, jotka palmikoivat hiuksen

sa tällä tavalla letille. Suomessa niin tekivät 

vain lapset, aikuiset harvemmin. Täällä niin 

teki suurin osa naisista. Eivät toki kaikki. 

Paloman täti kehräsi jatkuvasti lankaa. 

Myös vuorilla naiset kävelivät pelloilla eläi

miään paimentamassa ja samanaikaisesti 

kehräsivät lankaa. Pekka ei oikein tiennyt 

miten se tapahtui, mutta niin vain lampaan 

karvoista saadusta villatupsusta muodostui 

vimmatusti pyörittämällä ohuen kepin ym

pärille valkoista ohutta lankaa.

Pyydetään yhtä lapsista 
kiinnittämään suureen 
kuvaan kuva 4a kehrää-
västä naisesta. Kuvalle 
on löydettävä oikea 
kohta, johon se sopii 
taustansa perusteella.

Katsotaan kuvaa 
yhdessä. Naisella on 
perinteiset perulaiset vaatteet, ja hänen käsis-
sään syntyy lankaa. 

”Täti, kerrothan meille taas niistä hurjis

ta vuoristossa asuvista möröistä? Pekkakin 

haluaisi varmasti kuulla niistä!”

”Voi Paloma, uskaltaakohan Pekka kuun

nella niin pelottavia tarinoita?”

”Kyllä uskaltaa!” lapset huusivat yhteen 

ääneen.

”Kerro meille se Pishtakojuttu, täti!” Pa

loma hihkui.

”Hyvä on, minä kerron”, täti sanoi kulta

hampaat vilkkuen.

”Näettekö tuolla korkealla vuorten lo

massa tuon ison muhkuraisen kiven?” Täti 

osoitti kauas vuorille, jotka ympäröivät kau

punkia joka suunnasta. Korkealla kaukana 
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näkyi hassun muotoinen kivi, joka muistutti 

jotain otusta, mutta Pekka ei oikein osannut 

arvata mitä. 

”Se on itkupillikivi!” Paloma huusi innois

saan tädin sylissä hyppien.

”Se on Pishtako, näillä main muinoin asu

nut pelätty mörkö. Jotkut kutsuvat sitä myös 

itkupillikiveksi, sillä se tosiaankin itkee! Ja on 

sillä syytäkin. Satoja vuosia sitten, kun näillä 

main asui jos jonkinmoista eläjää, ihmisiä, 

jättiläisiä, haltijoita ja mörköjä, asui alueella 

Pishtakoniminen mörkö. Se oli alueella hy

vin vihattu mörkö, koska se söi ihmisten ko

tieläimiä lounaakseen. Se imi eläinten rasvan 

niin, että eläimet kuihtuivat kuoliaiksi. Pish

takomörkö ryösti tuon itkupillikiven taka

na kohoavan vuoren haltijan tyttären, Suma 

Kiian. Kukaan mies ei saanut lähestyä Suma 

Kiiaa, sillä tyttö oli luvattu Suurelle Apu Ork

kolle, vuorten kuninkaalle. Jokaisella vuorella 

on haltija, eli Apu, ja kaikkien Apujen kunin

gas on nimeltään Suuri Apu Orkko. Suuren 

Apu Orkkon kanssa voi olla yhteydessä vain 

täydenkuun aikaan.”

”Hihihi, Apu tarkoittaa suomeksi sitä, 

että auttaa jotain, antaa siis apua. Sinusta voi 

olla suuri apu”, Pekka hihitteli.

”Se on totta, Apu antaa apua meille kai

kille. Kaikki Aput ovat meille hyvin tärkeitä. 

Me annamme niille lahjoja, samalla tavalla 

kuin äiti maallekin, jotta ne pysyvät tyytyväi

sinä, auttavat meitä elämässämme ja antavat 

meille esimerkiksi kultaa ja hopeaa… mutta 

tietenkin kohtuudella, ettei meille käy köpe

lösti. Liika ahneus tuo vain harmia, siitäkin on 

omat tarinansa. Mutta Pishtako siis sieppasi 

kauniin Suma Kiian, tuon vuoren haltijan tyt

tären, joka Suurelle Apu Orkkolle oli luvattu! 

Mörkö rakastui tyttöön täyttä päätä ja piti 

tätä vankina luolassaan. Aina kun Pishtakon 

piti lähteä käymään jossain ja jättää tyttö yk

sin, hän sitoi tytön jalat eläinten suolilla. Tyt

tö oli aivan epätoivoinen, mutta keksi eräänä 

päivänä hienon suunnitelman. Hän huijasi 

Pishtakomörköä, että hänellä oli sietämättö

mät vatsakivut. Hän sanoi mörölle, että vatsa

kivut hellittäisivät vain, jos mörkö toisi hänel

le vettä eräästä läheisestä lähteestä. Jotta vesi 

toimisi, se tulisi kantaa ihmisen pääkallossa. 

Mörkö lähti huolestuneena hakemaan vettä, 

mutta aina kun se täytti pääkallon, vesi kar

kasikin silmien, nenän ja korvien rei’istä. Tä

män vuoksi mörkö oli poissa niin kauan, että 

Suma Kiialla oli tarpeeksi aikaa huutaa Suur

ta Apu Orkkoa auttamaan häntä. Apu Orkko 

kuulikin tytön huudot ja lähetti suuren kon

dorikotkan hakemaan tyttöä luolasta. Kon

dori otti tytön kynsiinsä, liihotti halki laakson 

tyttö kynsissään ja laski tämän lopulta koti

vuorelleen. Kuukaudet kuluivat ja Suma Kiia 

synnytti poikalapsen, jonka kasvoista toinen 

puoli oli aurinko ja toinen oli kuu. Kun Pish

tako tajusi tulleensa huijatuksi, se hurjistui 

ja alkoi solvata Suurta Apu Orkkoa. Kostoksi 

se uhkasi syödä kaikki laakson eläimet. Jotta 

Pishtako ei pääsisi toteuttamaan uhkaustaan, 

Suuri Apu Orkko muutti sen kiveksi. Ja kuu

lemma, ainakin vanha isoäitini sanoi, että ih

miset ovat kuulleet kiven itkevän täydenkuun 

aikaan.”

”Lisää, lisää!” Paloma hihkui. Tyttö sel

västikin piti mörkötarinoista. Eivät ne Pekan

kaan mielestä olleet hullumpia.

”Tiedätkös sinä Pekka, mikä otus tuolla 

vuorilla asustelee ja vie ihmisiä ruoskittavak

si?” Täti kysyi Pekalta silmät viiruina. Pekka 

katseli tätiä pelästyneenä, mutta keräsi sit

ten rohkeutensa ja sanoi:

”No se Pishtako varmaan. Muuttuuko se 

kivi aina öisin möröksi, joka vie ihmisiä?” 

Pekka ei itsekään uskonut sanomaansa, kun

han vähän vinoili tädille, joka häntä noin ha

lusi säikytellä.

”Ei se ole Pishtako! Siitä rukasta ei ole 

jäljellä enää kuin vollottava kivenpahanen. 

Mutta TODELLINEN mörkö se vasta hurja on

kin! Tuolla Pishtakon takana olevalla vuorella 

asuu haukka, joka näyttää hevoselta, vuohel

ta ja mustalta kissalta. Se ei kuitenkaan osaa 

hirnua kuin hevonen, määkiä kuin vuohi tai 
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maukua kuin musta kissa. Tuon olion usko

taan vievän ihmisiä mukanaan. Mutta vuo

rilla elelee myös vanhus, joka lassoamalla 

pelastaa poloisia sen kynsistä!

Pekka tiesi, että lempeästä ulkomuodos

taan huolimatta tuo nainen nautti siitä, että 

sai kiusata heitä pelottavilla tarinoillaan. 

Vaikka eihän se mitään kiusaamista ollut. 

He kyllä Paloman kanssa molemmat pitivät 

näistä mörkötarinoista, ja heillä kaikilla kol

mella oli oikein hauskaa yhdessä. Ja nyt hän 

oli oppinut myös Apuista, jotka olivat hän

tä jo jonkin aikaa askarruttaneet. Naapurin 

vanhus kun oli sanonut menevänsä vuorille 

antamaan lahjoja Apulle, ja Pekka oli luullut 

Apun olevan joku lapsi tai eläin. Vanhuksel

la oli ollut pussissa paljon kaikkea kirjavaa, 

kasveja, paperia, karkkeja, värjättyä sokeria 

ja vaikka mitä. Nyt hän tiesi, että vuorten 

haltijat, joiden nämä ihmiset uskoivat mää

räävän heidän elämänsä suunnasta, tykkäsi

vät noista kirjavista papereista ja kasveista.

Haluttaessa voidaan lukea vielä satu ketusta ja 
sammakosta. 

Vanha rouva päätti kertoa heille vielä yhden 

tarinan. Tällä kertaa siinä ei seikkaillutkaan mör-

köjä eikä haltijoita, vaan vanhat kunnon kettu ja 

sammakko. 

”Isovanhempamme kertovat, että eräänä 

päivänä naaraskettu laskeutui vuorilta etsimään 

ruokaa ja saapui järven rannalle. Kettu tutkiske-

li ympäristöä ja huomasi sammakon. Se katseli 

sammakkoa ja sanoi itselleen: 

’Nyt kun näen miten tämä eläinrukka raahaa 

vatsaansa ja joutuu liikkumaan hyppimällä noin 

vaivalloisesti, huomaan olevani kaikkien maapal-

lon eläväisten kuningas.’ 

Se kääntyi pilkallisena sammakon puoleen ja 

sanoi:

’Hyvää päivää, herra Sammakko. Mitä teette 

siellä istumassa niin rauhallisena?’

Sammakko vastasi ketulle: ’Tässä vaan pu-

reskelen vähän multaa. Entä te, rouva Kettu, joka 

lapsianne pimeissä luolissa retuutatte? Mistä te 

tulette noin väsyneenä?’

Vihaisena sammakon röyhkeydestä kettu 

mutisi:

’Kuinka on mahdollista, että tämä viheliäinen 

otus uskaltaa loukata minua tällä tavoin, minua, 

kaikkien kuningasta? Opetan sille kuka minä oi-

kein olen!’ 

Samassa kettu hyppäsi sammakon viereen 

ja avasi terävähampaisen suunsa uhaten syödä 

sammakon suihinsa. Kiusoitellen se nuuski sam-

makko-parkaa, joka oli lopen kyllästynyt olemaan 

ilkeiden kettujen leikkikalu ja suupala. Sitten ket-

tu sanoi:

’Herra Sammakko, mielelläni näkisin kuinka 

juoksette. Otetaan juoksukilpailu ja katsotaan si-

ten kumpi meistä on nopeampi.’

Siihen sammakko vastasi:

’Kaikin mokomin, rouva Kettu. Minä juoksen 

tuota rinnettä laskevaa puroa pitkin, ja te voitte 

juosta tietä pitkin.’

’Olen kanssasi samaa mieltä kaikessa, paitsi 

yhdessä asiassa. Jos olet vedessä, en näe milloin 

ohitan sinut.’

Niinpä he sopivat, että tietyin väliajoin sam-

makko nostaisi päänsä vedestä ja kajauttaisi il-

moille ’kvaak, kvaak’.

Kun sovittu kilpailupäivä saapui, kettu, hy-

vin varmana voitostaan, ei halunnut vaikuttaa 

tör keältä ja päätti antaa kilpailijalleen vähän 

etumatkaa. Kilpailu alkoi ja sammakko lähti mat-

kaan lyhyillä hypyillä, muistuttaen raskasta säk-

kiä. Kurnuttaen se katosi heinikkoon. Hetken pääs-

tä kettu lähti matkaan. Kun se saapui paikkaan, 

jossa oli nähnyt sammakosta viimeisen vilauksen 

ennen kuin se suunnisti puroa kohti, se kysyi:

’Herra Sammakko, oletteko siellä?’

Sammakko vastasi: ’kvaak, kvaak’.

Kilpailu kestäisi niin kauan, että toinen osal-

listujista luovuttaisi. Siispä kettu päätti ottaa 

etumatkaa toivoen, että sammakko luovuttaisi 

vedonlyönnin. Se lähti juoksemaan niin lujaa kuin 

pääsi. Mutta joka kerta kun se kysyi sammakolta 
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oliko tämä vielä matkassa, purosta kuului vas-

taus: ’kvaak, kvaak’.

Kun kettu oli jo läkähtymäisillään ja kysyi 

vielä kerran oliko sammakko vieläkin kintereillä,  

kuului ketun edeltä ääni ’kvaak, kvaak’. Nolona 

ja vihaisena kettu hyökkäsi ojaan ja löi sammak-

koa päähän niin lujaa kuin jaksoi. Sitten se lähti 

matkoihinsa eikä enää koskaan palannut kiusaa-

maan sammakkoa. Siitä päivästä lähtien samma-

kolla on ollut aina lyttänä pää. Tarina kertoo, että 

kun kettu oli ehtinyt kauas pois, purosta nousi 

loputon sammakkorivistö, jotka kaikki lauloivat 

’kvaak, kvaak’.”

Reissu kaupunkiin oli ollut hauska, mutta 

Pekka alkoi kaivata jo takaisin vuorten rau

haan. Hän halusi mennä kertomaan Rokki

koiralle ja Papparaiskoiralle, mitä oli nähnyt 

kaupunkilaiskoirien tekevän, kertoisi hän 

varmasti terveisiäkin koirakavereilleen! Kyl

lä ne olivat onnekkaita, että asuivat kaukana 

näistä tappelupukareista.

Tarina Apu Orkkosta: Mitos y Leyendas del Perú, s. 290–291. Tarina haukkahevosvuohikissasta: El río de la Tradición 
oral. Fortunato Huaraca Ruiz, 6. luokka, I.E. Anccaraylla, Andahuaylas. s. 57. Tarina ketusta ja sammakosta: Mitos 
y Leyendas de Perú. s. 259–261. Sama tarina esiintyi myös lasten kertomissa tarinoissa El río de la tradición oral 
-kirjassa [Wilson Chilón Bustamante, 5. luokka, I.E. Corisorgona, Cajamarca, s. 46], mutta versio oli tähän valittua 
paljon yksinkertaisemmassa muodossa.

KESKUSTELUA
• Pohditaan miksi Matilda ja Fransisco 

olivat töissä markkinoilla ja miksi lapset 
olivat huutelemassa avonaisissa paket-
tiauton ovissa. Lasten vanhemmat eivät 
tienaa työnteollaan riittävästi rahaa koko 
perheensä elättämiseen, esimerkiksi 
ruokaan ja vaatteisiin, ja siksi he tarvit-
sevat kaiken mahdollisen avun työssään 
– myös lasten avun. Siksi nämä lapset 
joutuvat työskentelemään niin, että 
heillä ei ole aikaa käydä koulua. Kaikki 
vanhemmat eivät myöskään pidä koulua 
tarpeellisena, tai he näkevät sen jopa 
haitallisena.

• Pohditaan kaupunkien ja maaseudun 
eroja. Maalla on usein rauhallisempaa, 
kaupungissa on enemmän autoja ja 
kovia ääniä. 

• Keskustellaan Pishtako-tarinasta ja 
haukkahevosvuohikissasta. Varmis-
tetaan, että kukaan ei jää pelkäämään 
näitä hahmoja.

TEHTÄVIÄ
Tehtävä 1. Piirretään haukkahevosvuohikissa ja/tai 
Pishtako-mörkö. Tarvikkeet: värikyniä ja paperia.
Tehtävä 2: Askarrellaan haukkahevosvuohikis-
sanaamari. Tarvikkeet: paksua kartonkia, sakset, 
kuminauhaa ja värikynät.

LEIKKI
Yksi lapsista on haukkahevosvuohikissa. Hänellä 
on naamari päällään ja hän jahtaa muita lapsia. 
Kun hän saa jonkun kiinni, hän vie tämän vuorille, 
eli etukäteen osoitettuun paikkaan. Yksi lapsista 
on vanhus. Hän yrittää pelastaa kiinni saatuja 
lapsia koskemalla heitä köyden pätkällä ja vie-
mällä heidät turvaan toiseen osoitettuun paikkaan. 
Vanhuksen täytyy myös paeta haukkahevosvuohi-
kissaa. Jos otus saa vanhuksen kiinni, peli loppuu 
ja valitaan uudet haukkahevosvuohikissa ja 
vanhus. Vaihtoehtoisesti vanhus voidaan korvata 
Pishtako-möröllä, jolloin leikistä tulee Haukka-
hevosvuohikissan ja Pishtako-mörön välinen 
taistelu. (Sovellettu El río de la tradición oral 
-kirjan leikistä, s. 57)
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5 Tsaparriok ja  
herra Castillo

P
aluumatka vuorille taittui kiemurte

levaa tietä, joka nousi hitaasti mut

kitellen oikealle, vasemmalle, taas 

oikealle, vasemmalle, oikealle ja va

semmalle. Tie oli hyvin kapea ja autot, jotka 

sitä pitkin kulkivat, hyppivät ja pomppivat 

kuoppien ja kivenmurikoiden keskellä. Pekka, 

Paloma ja Paloman vanhemmat matkustivat 

lavaauton lavalla, jossa seisoi, istui ja makoili 

muitakin ihmisiä. Lavalta oli hui keat näkymät 

ympäröiville vuorille, sillä maisemaa eivät es

täneet katot eivätkä ikkunat, vaan koko kome

us avautui joka paikassa, minne päänsä keksi 

kääntää: edessä, takana ja sivuilla, ylhäällä ja 

alhaalla. Pekka oli alkanut rakastaa vuoria, ja 

aina kun hän katseli niitä, hänet valtasi onnen 

tunne. Hän ei osannut selittää miksi, mutta 

luultavasti se johtui yksinkertaisesti siitä, että 

maisema oli niin henkeäsalpaavan kaunis. Ja 

katseltavaa riitti. Suuri maisema oli jykevästi 

paikallaan, mutta kun tarkasti katsoi, aina jos

sain näkyi pientä liikettä, ihmisen tai eläimen. 

Matkustaessa hauskinta Pekan mielestä 

oli kuvitella vuorille erilaisia hahmoja. Koto

na Suomessa Pekka oli kesäisin harrastanut 

samaa leikkiä taivaalla muotoaan jatkuvasti 

muuttavien pilvien kanssa. Suomen taivaal

la seikkaili nallekarhuja, lohikäärmeitä ja 

kaikenlaisia hassuja otuksia, joista Pekka 

sai aikaan vaikka minkälaisia viihdyttäviä 

tarinoita, esimerkiksi pitkille automatkoille. 

Täällä hän oli oppinut samankaltaisen tavan 

viihdyttää itseään, mutta nyt otukset syntyi

vät vuorista tai kivistä.

Nyt Pekka näki edessään laakson toisel

la puolella paljon pystyssä olevia pitkulaisia 

kiviä. 

”Hattivatteja!” Pekka ajatteli.

Kun matka jatkui, hattivattikiviä tuli esiin 

enemmänkin. Kun Pekka oikein tarkasti kat

soi, hattivattikivet alkoivat jopa heilua, ja näyt

ti siltä kuin ne olisivat tanssineet taianomai

sesti. Isä oli kertonut tuulen muokanneen 

kivet sen näköisiksi, mutta Pekka kuvitteli siel

lä olevan ihan oikeasti hattivatteja. Hän alkoi 

nähdä ympärillään oikean kivisen maailman. 

Kivistä alkoi muodostua laamoja ja kilpikon

nia, ja kettukin taisi olla tuolla yhdessä kivi

seinämässä. Tämä oli mahtavaa! Kivimaailma!

Otetaan esille kuva 5 pystyssä olevista kivistä. 
Kysytään lapsilta mitä hahmoja he löytävät 
kuvasta. Löytyykö sieltä esimerkiksi kasvoja? 
Mielikuvitusta saa käyttää vapaasti. Tämän jäl-
keen kuva laitetaan sivuun, jotta lapset voivat 
itse kuvitella, miltä tarinassa esiintyvät hahmot 
näyttävät. Siihen voidaan toki palata, jos ha-
lutaan muistella esimerkiksi miltä seuraavan 
tarinan Janawankan pystyyn kivettyneet alaiset 
eli kuvassa esiintyvät pystykivet näyttävät.

Tässä osiossa käsitellään 
vuoria, siellä asuvia olioita 
ja mielikuvitusta.

5
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”Katso Paloma, näetkö tuolla kaukana 

tuon vuoren? Tuolla kaikista kauimpana, noi

den pystykivien jälkeen?”

”Mmm”, Paloma mutisi silmät kiinni ma

koillen lavan nurkassa olevassa heinäkasassa.

”Eikö se sinunkin mielestäsi näytä ihan 

intiaanipäälliköltä? Makaavalta intiaanipääl

liköltä? Se on jotenkin hyvin arvokkaan oloi

nen.”

Kaukana tosiaankin näkyi makaavan 

miehen profiili. Miehellä oli suora nenä ja 

ylevät piirteet, niin kuin entisaikaan täällä 

asuneilla intiaanipäälliköillä. Pekka kuvitteli 

jo näkevänsä miehellä kultaisen inkapäähi

neen ja koristellun keihään. Mies oli todella 

upean näköinen siinä nukkuessaan.

Paloma nousi laiskasti katsomaan Pekan 

osoittamaan suuntaan ja tokaisi: ”Joo, se on 

Tsaparriok. Se on intiaanipäällikkö.”

”Ai mitä? On vai!?” Pekka kysyi, eikä mei

nannut pysyä nahoissaan.

”On on, se eli kauan aikaa sitten ja kuol

tuaan se jäi siihen makaamaan. Voisitko an

taa minun nyt nukkua rauhassa?”

”Ei, kun kerro lisää! Pliis pliis! Vai miten te 

täällä sanotte, porrrr favoooor!”

”Haha,” Palomaa alkoi pikkuisen naurat

taa ja hän hymyili vinosti. ”OK. Tarina menee 

siis näin: Tuo tuolla, sen intiaanipäällikön 

pään takana, on sen intiaanipäällikön sydän, 

näetkö?” Paloma sanoi.

Totta tosiaan, siellä näkyi vuoren päällä 

kivinen sydän!

”Kerro, kerro!” Pekka hihkui.

”Tuo vuori, jonka päällä on tuo sydän ja 

tuo intiaanipäällikkö, on nimeltään Tsapar

riivuori. Tuo taas, joka on noiden pys ty ki vien 

toisella puolella, kaukana vasemmalla, on 

nimeltään Janawanka. Ne vihaavat toisiaan.”

’Hattivattikivien’ molemmilla puolella, hy

vin kaukana toisistaan, oli tosiaankin vuoret.

”Jaa, ai että vihaavat toisiaan”, Pekka vas

tasi vähän epäileväisenä. ”No, voisitko kertoa 

miksi?”

”Toki. Tsaparriivuorella asui kaaaaauan 

kaaaauan sitten erittäin arvostettu intiaa

nipäällikkö Tsaparriok. Tsaparriok oli hyvä

sydäminen mies, joka johti kansaansa lem

peästi. Hän oli myös kansansa velho, jolla oli 

yliluonnollisia kykyjä. Tuolla toisella vuorella, 

Janawankalla, asui Janawanka, jolla oli myös 

yliluonnollisia kykyjä, mutta joka oli pelot

tava velho. Hän työskenteli pahojen henkien 

kanssa ja edisti itsekeskeisyyttä ja tuhoa. Ku

ten arvata saattaa, nämä kaksi velhoa olivat 

toistensa vihollisia. He molemmat halusivat 

valloittaa toisen vuoren ja saada sen asukkaat 

alaisikseen. Kerran Janawanka miehineen 

yllätti Tsaparriokin ja tappoi hänet. Tsapar

riokin alaiset surivat johtajansa menetystä ja 

pyysivät aurinkoa palauttamaan hänet hen

kiin. Aurinko kuuli miesten pyynnöt ja herät

tikin Tsaparriokin jälleen henkiin. Tsaparriok 

lähti miehineen yllättämään puolestaan Ja

nawankaa ja tämän kansaa. Janawankan vuo

rella oli kemut täydessä vauhdissa. He kaikki 

juhlivat Janawankan voittoa. Tsaparriok käytti 

velhon kykyjään ja sen sijaan, että olisi tappa

nut kaikki Janawankan miehet, muuttikin hei

dät kiviksi. Ne ovat nuo pystyssä olevat kivet, 

jotka näet noiden kahden vuoren välissä. Vuo

sien kuluttua Tsaparriok kuoli vanhuksena, 

mutta joka ikinen yö nuo kaksi vuorta riitele

vät ja solvaavat toisiaan, ja nuo pystyyn kivet

tyneet Janawankan alaiset valittavat sitä, että 

joutuivat eläessään pahan Janawankan orjik

si. Ja niin ne riitelevät ikuisesti. Hyvä ja paha.” 

”Ja katsopa tuonne taakse, näetkö Castil

lovuoren?” Paloma jatkoi.

Pekka katsoi taakseen ja hui, aivan hänen 

lähellään oli kiviset ihmisen kasvot! Pekka 

säikähti pahanpäiväisesti, mutta huomasi 

pian, että eivät ne kasvot ihan niin lähellä 

olleetkaan. Ne olivat aika kaukana, mutta äs

keinen tarina oli lumonnut hänet niin maail

maansa, että hän alkoi jo vähän säikkyä.

”Kukas tuo sitten on?”

”Se on Herra, eli Señor, Castillo” (”senjor 

kastiio”), Paloma vastasi. ”Ja se on esimerkki 

siitä, että ei pidä ahnehtia liikaa rikkauksia. Lii
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ka raha voi olla pahasta. Isäni kertoi minulle, 

että hänen isovanhempansa kertoivat hänelle, 

että Señor Antonio Castillo oli mies, joka oli hy

vin rikas siksi, että hän oli tehnyt tuon vuoren 

Apun eli haltijan kanssa sopimuksen. Señor 

Castillo löysi vuorilta luolan, joka oli täynnä 

kultaa. Luolasta kuului ääni, joka sanoi Cas

tillolle: ’Annan sinulle niin paljon kultaa kuin 

ikinä haluat, mutta vastineeksi sinä annat mi

nulle sielusi sinä päivänä kun kuolet.’ Aijai, ei 

olisi pitänyt Castillon tehdä tuota sopimusta! 

Hän sai näet niin paljon kultaa, että tuli lopul

ta hulluksi! Ei kukaan pystynyt käsittelemään 

sellaista määrää kultaa. Hän oli ollut aivan 

liian ahne, kun vähempikin määrä olisi riit

tänyt. No, hullu Castillo meni joka yö vuorelle 

nukkumaan eläimineen. Eräänä aamuna, kun 

aurinko nousi, vuori oli muuttunut tuollaisek

si, että siinä on selvästi ihmisen profiili tuossa 

sivussa. Se olikin Señor Antonio Castillon pro

fiili, sillä sinä päivänä Castillo katosi. Hänen 

epäiltiin kuolleen, mutta hänen ruumistaan 

ei koskaan löytynyt. Vuori nielaisi Castillon si

säänsä, ja tuossa se nyt kököttää! Minun tätini 

asuu tuolla vuoren rinteellä, ja hän on kerto

nut, että Antonio Castillon kummitus vaeltaa 

joskus öisin pitkin vuorenrinnettä!” 

”Huh... Minä onneksi näin vain hattivat

teja ja laamoja...” Pekka mutisi.

”Hatt... mitä? Äh, kuule, kyllä täällä enem

mänkin on näitä kivettyneitä tyyppejä!”

Näin Pekka ja Paloma matkasivat kohti 

kotia ylhäällä vuorilla. Palomalla tuntui olevan 

tarina joka nurkan takana, ja Pekan mielestä 

se oli ihanaa. Nyt kun hän tiesi vuoriin liitty

vät tarinat ja uskomukset, vuoret kiehtoivat 

häntä vielä enemmän. Siinä samassa he nä

kivät jotain todellista. Jotain mikä ei ollut ki

veä, vaan ihka oikea kondorikotka! Se oli upea 

liitäessään vuorten ja hattivattikivien välissä. 

Kondorikotka on maailman suurin petolintu. 

Sen siipienväli on jopa kolme metriä. Paloma 

kertoi, että entisajan intiaanit, jotka täällä 

olivat asuneet, kunnioittivat kondorikotkaa 

suuresti. He uskoivat, että kondorikotka oli se, 

joka haki joka aamu auringon vuorten takaa 

korkealle taivaalle jakamaan lämpöään. Aja

tus aurinkoa nokassaan raahaavasta kondo

rikotkasta oli Pekan mielestä hauska, ja hän 

hymyili itsekseen  ajatukselleen.

Tarina Tsaparriokista ja Janawankasta: Mitos y leyendas del Perú, s. 290–291.
Tarina Señor Castillosta: El río de la tradición oral. Eros Bazán Calderón, Ventanilla, Calla. s. 24.

KESKUSTELUA
Otetaan esille kolme postikortin kokoista kuvaa 
5a, 5b ja 5c. Lapset jaetaan kolmeen ryhmään, 
joista jokaiselle jaetaan yksi kuva. Vaihtoehtoi-
sesti katsotaan kuvia yhdessä. Pohditaan mitä 
kivet lasten mielestä voisivat esittää. Esimerkik-
si kuva 5a voisi olla Señor Castillo. Kuvan 5c kivi 
voisi olla kondori.  

Kysytään, onko joku lapsista nähnyt luon-
nossa jotain, joka muistuttaa jotain hahmoa, 
eläintä tai ihmistä. Kehotetaan heitä tästedes 
tarkastelemaan luontoa uusin silmin ja mieli-
kuvitusta käyttäen keksimään sinne erilaisia 
hahmoja. Voidaan myös tuoda päiväkotiin jokin 

luonnosta löytyvä asia, joka muistuttaa jotain 
hahmoa.

TEHTÄVÄ
Lapset muovailevat muovailuvahasta tai savesta 
vuoren, joka muistuttaa jotain sadun hahmoista. 
Esim. Señor Castillo, selällään makaava Tsapa-
riok tai hattivattivuoret. Halutessaan lapset voivat 
muovailla myös itkupillikiven tai jopa vuohihauk-
kahevoskissan, jos tähän mennessä on jo luettu 
tarina 4. Muovailtaessa voi muistuttaa lapsia, 
että hahmo on oikeasti vuori, joten sen juurelle 
voi laittaa esimerkiksi puita tai muuta kasvilli-
suutta. Tarvikkeet: muovailuvahaa tai savea.



30 Kerro tarina Perusta  |  Jaguaarimies

6 Jaguaarimies

Tässä osiossa 
käsitellään 
elämää Amazonin 
sademetsässä.

 
Lapset jaetaan viiteen ryhmään. Jokaiselle 
ryhmälle annetaan yksi postikortin kokoinen 
kuva, eli kuvat 6a, 6b, 6c, 6d ja 6e. Lapsia 
pyydetään olemaan valppaina, ja aina kun 
tarinassa mainitaan heidän kuvassaan oleva 
asia, he nostavat kuvan ylös. Sitä, mitä kuvat 
esittävät, ei tarvitse käydä läpi etukäteen. 
Lapset voivat tarinan edetessä arvata, milloin 
heidän kuvastaan voisi olla kysymys.

Näytetään kuva 6 viidakosta. Tarkastellaan 
kuvaa yhdessä ja huomioidaan, että keskellä 
on vettä, eli joki, jossa veneet kelluvat. Puut 
ovat korkeita.

V
ihdoin koitti aika, kun Pekka mat

kusti vanhempiensa kanssa vii

dakkoon. Viidakossa oli kuumaa ja 

kosteaa, ja Pekka sekä hänen äitinsä 

ja isänsä kaikki pyyhkivät jatkuvasti hikeä 

otsaltaan. Hikeä valui jopa silmiin. Kaikki oli 

hyvin erilaista kuin vuorilla. Ison joen mo

lemmin puolin oli suuria puita ja kaikkialla 

oli hyvin vihreää. Joki oli leveämpi kuin mitä 

Pekka oli koskaan nähnyt, ja sen vesi oli vä

lillä ruskeaa, välillä mustaa. Ylös katsoessa 

näkyi vain taivasta, mutta vuoria ei näkynyt 

enää missään. Kaikki oli tasaista, ja se oli hy

vin outoa sen jälkeen, kun oli viettänyt lähes 

vuoden vain ylä tai alamäessä, nähden koko 

ajan ympärillään, mutta kaukana, hattivat

tikiviä ja intiaanipäällikköjen makaavia pro

fiileja. Mutta täällä oli kaikkea muuta outoa. 

Jopa sateenkaaria oli kaksi päällekkäin! Tääl

lä viidakossa talotkin olivat erilaisia.

Talokuvaa 6a pitävät lapset voivat 
nostaa kuvan ylös. Jos he eivät 
huomaa niin tehdä, voidaan jat-
kaa tarinaa vielä vähän matkaa, 
kunnes lapset huomaavat, että 
puhutaan heidän kortistaan. Kun 
lapset nostavat kuvan ylös, sitä tarkastellaan 
yhdessä, ja joku ryhmän lapsista voi kiertää 
näyttämässä kuvaa lähempää myös muille 
lapsille. Kysytään lapsilta, onko talo heidän 
mielestään erilainen kuin Suomessa. Mikä on 
erilaista ja mikä on samanlaista? Huomioi-
daan erityisesti talon katto. Kuvan veneessä 
on samanlainen katto kuin talossa. Ne on tehty 
palmunoksista, kuten lähes kaikkien viidakon 
talojen katot. Montako ihmistä talon edustalla 
näkyy? Heitä on seitsemän. He kaikki, sekä 
mahdollisesti veneessä olevat ihmiset, asuvat 
tässä samassa talossa. He ovat perhe. Ulkona 
nousee savua heidän keittiöstään. Keittiö on 
ulkona. Myös käymälä on ulkona.

6

6d6a 6e6b 6c
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Taloja näkyi kuitenkin harvoin. Sen jäl

keen kun he olivat hypänneet laiturilta pik

kuiseen puiseen kanoottiin, jota meloi in tiaa

nin näköinen mies, ja lähteneet lipumaan 

pitkin ruskeaa jokea, taloja ei ollut näkynyt 

kuin kaksi kertaa. Ne olivat olleet pienissä 

joen varrella olevissa kylissä, joissa ihmiset 

asustivat lautamajoissa, joiden katot oli tehty 

tiheälehtisistä palmunoksista. Lapset seisos

kelivat joen rannalla ja tuijottivat heitä, kun 

he meloivat kylien ohi. Kun Pekka varovasti 

nosti heille kättään vilkuttaakseen, lapset al

koivat kaikki vilkuttaa innoissaan, ja totinen 

tuijotus vaihtui iloisiin hymyihin.

”Äiti! Äiti! Tuolla lapsella on apina olal

la! Ihan niin kuin Peppi Pitkätossulla! Ja hei, 

tuolla toisellakin on sylissään apina!”

Apinan kuvaa 6b pitävät lapset 
nostavat kuvan ylös. Samoin kuin 
edellisessä kohdassa, jos he 
eivät vielä huomaa nostaa kuvaa, 
voidaan jatkaa tarinaa vähän 
aikaa eteenpäin. Kuvan noustua 
joku ryhmän lapsista kiertää näyttämässä 
kuvaa muille lapsille lähempää. Voidaan 
keskustella apinasta. Kysytään, kuinka moni 
on nähnyt apinoita oikeasti ja missä. Huomioi-
daan, että luonnossa apinoita asuu kuumilla 
alueilla, kuten viidakossa. Huomioidaan 
myös, että apinan sormet muistuttavat paljon 
ihmisen sormia.

”No niinpäs onkin. Onpas se veikeä. Tääl

lä niitä apinoita varmasti riittää ihan lemmi

keiksi asti.”

”Äiti, minäkin haluan apinan!! Minä ha

luan viedä sen Suomeen ja ottaa sen mukaa

ni kouluun ja ihan joka paikkaan!”

”En minä usko, että se apina tykkäisi 

olla Suomessa. Ajattele nyt, se ei voisi hyp

piä puusta toiseen ja temmeltää vapaasti. Se 

ei olisi kotonaan. Ja kylmäkin sille varmasti 

tulisi. Annetaan niiden apinoiden vaan olla 

täällä ihanassa vihreässä viidakossa.”

”Hmmmm….” mutisi Pekka vähän har

mistuneena. Mutta ehkä äiti oli oikeassa. Silti 

hän oli kyllä vähän kateellinen noille lapsille, 

jotka saivat leikkiä ihan oikean apinan kans

sa. Ja samassa hän näki jotain täysin hul

lunkurista. Pienen pojan sylissä oleva apina 

vilkutti hänelle. Kyllä, se nauroi ja vilkutti Pe

kalle! Pekka vilkutti sille takaisin.

Kanootti lipui vielä syvemmälle viidak

koon ja matkalaiset katselivat haltioituneina 

edessä aukeavaa kirjavaa konserttia. Ympä

rillä oli jo niin tiheästi metsää, että taivasta 

ei melkein enää näkynyt, ja meteli oli yht

äkkiä korviahuumaava! Tuntui kuin kaikki 

viidakon hyönteiset, linnut ja eläimet olisivat 

huutaneet täyttä kurkkua samaan aikaan. 

Linnuilla oli mitä kummallisimpia laulu ääniä 

ja ne olivat toinen toistaan kirjavampia. Osa 

niistä, kuten värikkäät papukaijat, lenteli yl

häällä oksistossa, ja alimmilla oksilla hyppi 

muun muassa sähkönsinisiä isoja kanamai

sia lintuja. Oksilla hyppeli apinoita, ja välillä 

nekin rääkyivät ja hassusti kikattelivat. Jopa 

suuri laiskiainen roikkui yhdessä puussa, 

vieressään suuri lisko! Kun he menivät lä

hemmäksi rantaa, saattoivat he nähdä välillä 

suuria hämähäkin seittejä karvaisine hämä

häkkeineen tai punaisia ja keltaisia käärmei

tä uiskentelemassa matalassa rantavedessä. 

Kaunein näky olivat Pekan mielestä perhoset. 

Täällä elivät maailman suurimmat ja ehkäpä 

myös kauneimmat perhoset. Yksi sähkönsi

ninen perhonen oli isompi kuin Pekan kaksi 

kämmentä yhdessä. Se oli sininen taivaansii

pi eli morpho. Se lenteli rauhallisesti kasvista 

toiseen ja sen kauniit siivet kimaltelivat kil

paa auringon kanssa. 

Vedessä molskahteli jotain. Pekka ei eh

tinyt nähdä mitään, mutta kuuli vain äänen, 

kun otus hypähti kanootin vieressä. ”Mols

kis!” kuului nyt toiselta puolelta kanoottia. 

Pekka käänteli päätään oikealle ja vasem

malle, mutta mitään ei näkynyt, vain mols
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kahtelut kertoivat, että joku siellä veden 

uumenissa meni ja hyppi. Pian he kaikki jäh

mettyivät paikoilleen katsomaan, kun suuri 

delfiini hyppäsi korkealle ilmaan kaaressa 

ja sukelsi jälleen veden pimentoon. Delfiini! 

Mutta mitä ihmettä? Se ei ollutkaan harmaa 

niin kuin delfiinit yleensä. Se oli vaaleanpu

nainen! 

Rannoilla päiviään vietti myös suuren 

koiran kokoisia ruskeita eläimiä, jotka näyt

tivät aivan jättiläismarsuilta. Äiti tiesi, että se 

oli vesisika.

Vesisian kuvaa 6c pitelevät 
lapset voivat nostaa ylös 
kuvan. Jos he eivät vielä 
huomaa tehdä sitä, tarinaa 
voidaan jatkaa eteenpäin, kunnes he nostavat 
kuvan ylös. Kun he ovat nostaneet sen, joku 
lapsista kiertää näyttämässä kuvaa lähem-
pää muille lapsille. Kysytään, onko kukaan 
lapsista kuullut koskaan vesisiasta. Kysytään, 
onko se lasten mielestä enemmän marsun, 
rotan, sian vai kenties jonkun muun eläimen 
näköinen. Se näyttää myös hännättömältä 
majavalta. Kysytään, onko kenelläkään mitään 
edellä mainituista eläimistä lemmikkeinä. 
Pitävätkö ne vedestä? Entä onko niillä pitkät 
etuhampaat?

Pekkaa alkoi naurattaa moinen. Vesisika! 

Ennemmin se kyllä näytti jättiläismarsulta. 

Kanoottia melova intiaanimies, joka oli kerto

nut nimekseen Manu, oli Pekan puolella. Ma

nun mielestä eläin oli ennemmin rotta kuin 

sika. Manu kertoi myös, että sen etuhampaat, 

samanlaiset kuin rotalla, mutta tietenkin 

kymmenen kertaa suuremmat, eivät koskaan 

lakanneet kasvamasta. Ne kasvoivat ja kas

voivat ja rotan… tai siis vesisian piti jatkuvas

ti kuluttaa niitä jyrsimällä ja puremalla jotain, 

jotta ne mahtuisivat sen suuhun. Pekasta aja

tus oli riemastuttava. Hihihi! Kuinka muka

vaa vain syödä ja syödä, päivästä toiseen! Äiti 

kertoi, että niin myös muiden jyrsijöiden, eli 

esimerkiksi rottien ja marsujen hampaat kas

vavat jatkuvasti ja siksi ne joutuvat koko ajan 

jyrsimään jotain, jotta ne lyhenisivät.

He olivat matkanneet jo koko päivän ja 

alkoi tulla ilta ja hämärä. Edelleen he lipuivat 

yhä syvemmälle, ja syvemmälle, viidakkoon. 

Ympärillä oleva konsertti oli hyvin erilainen 

kuin päivänvalossa. Nyt pääosan siinä saivat 

selvästikin sammakot. 

Sammakon kuvaa 6d pitele-
vät lapset voivat nostaa ylös 
kuvan. Jos he eivät vielä 
huomaa tehdä sitä, tarinaa 
voidaan jatkaa eteenpäin, kunnes he nostavat 
kuvan ylös. Kun he ovat nostaneet sen, joku 
lapsista kiertää näyttämässä kuvaa lähempää 
muille lapsille. Keskustellaan sammakosta. 
Se asuu kolossa, se on limainen ja sen silmät 
loistavat pimeässä jos niihin osuu valo. Se 
liikkuu hyppimällä pitkillä takajaloillaan. Onko 
kukaan koskaan nähnyt sammakkoa? Entä 
saanut sellaista kiinni? Suomessa sammakot 
ovat hyvin paljon pienempiä. Myös viidakossa 
on pieniä sammakoita. Viidakossa on myös 
keltaisia, vihreitä ja kirjavia sammakoita, mutta 
ne ovat myrkyllisiä. Miten sammakot saavat 
lapsia? Sammakonkudusta. Onko kukaan kos-
kaan nähnyt sellaista? Millaista se on? Sam-
makonkutu on nykyään rauhoitettu, eli kutua ei 
saa mennä koskemaan tai siirtämään. Kudusta 
syntyy sammakonpoikasia eli nuijapäitä, 
jotka uiskentelevat vedessä ja kasvettuaan 
aikuiseksi sammakoksi oppivat loikkimaan. 
Jos osiossa 4 on luettu tarina sammakosta ja 
ketusta, voidaan muistella sitä ja katsoa, onko 
sammakolla todella lättänä pää. 

Kurnutus oli niin kova, että niiden täytyi 

olla todella suuria sammakoita. Isä sanoikin 

niiden olevan lähes kissanpennun kokoisia. 
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KISSAN?! Kuinka mikään sammakko voi olla 

niin iso, Pekka hämmästeli. Mutta uskotta

va se oli, koska niillä oli näin mahtava ääni. 

Pekan mielestä kuulosti aivan siltä, kuin he 

olisivat olleet sammakoiden öisissä juhlame

noissa. Tai ei, pikemminkin ympäröivä meteli 

kuulosti siltä, kuin hän olisi ollut keskellä jal

kapallostadionia erittäin tärkeässä jalkapal

loottelussa. Ehkäpä he olivatkin. Viidakon 

eläinten välisessä jalkapalloottelussa! 

Kanootti, jossa Pekka ja kumppanit mat

kustivat, oli pieni. Se oli niin pieni, että he juuri 

ja juuri mahtuivat kaikki siihen, ja hänen täy

tyi istua isän sylissä. Vesi oli niin lähellä, että 

siihen pystyi koskemaan ilman, että kurotti 

ollenkaan. Pekka oli kyllä jo Suomessa mökillä 

oppinut, että veneessä ei heiluta eikä keikuta, 

ja etenkin nyt hän istui paikallaan kuin pat

sas, sillä tämä kanootti oli TODELLA pieni. 

Kanoottia melova Manu oli ilman paitaa ja hä

nellä oli kaulassaan iso torahampaasta tehty 

koru. Kun hän hymyili, hänellä ei ollut ollen

kaan hampaita! Pekkaa hieman pelotti. Oliko 

vedessä niitä suuria anakondia, joista Paloma 

oli hänelle kertonut? Paloma sanoi, että Ama

zonissa, eli tässä viidakkojoessa, kasvoi jopa 

junan mittaisia käärmeitä, jotka olivat yhtä 

paksuja kuin rekkaauton renkaat! Äiti epäi

li, että Paloma liioitteli, mutta Pekka katseli 

epäillen visusti veden pintaa ja pelkäsi, että 

kohta se vesihirviö varmasti nousisi vedestä 

ja söisi heidät suihinsa! Ehkä Manun kaulako

ru oli juuri sen hirviön hampaasta tehty!

Äkkiä vedessä molskahti ja Pekan sydän 

hypähti kurkkuun. 

”Anakonda!” Pekka rääkäisi ja tarttui äitiä 

käsivarresta. 

Manu alkoi hohottaa, ja myös isää nau

ratti. 

”Ei Pekka, se oli pieni kaimaanin poika

nen, joka palasi tuonne rantaoksien alle äi

tinsä luo huomattuaan meidät.” 

”Kaimaani… Mikä se on?” ihmetteli Pekka.

”Se on vähän niin kuin krokotiili, mutta 

pienempi”, isä sanoi.

Nyt kaimaanin kuvaa 6e 
pitelevät lapset voivat nostaa 
ylös kuvan. Jos he eivät vielä 
huomaa tehdä sitä, tarinaa 
voidaan jatkaa eteenpäin, kunnes he nostavat 
kuvan ylös. Kun he ovat nostaneet sen, joku 
lapsista kiertää näyttämässä kuvaa lähempää 
muille lapsille. Keskustellaan kaimaanista tai 
krokotiileista yleensä. Kaimaani on pieni kroko-
tiililaji. Suuri krokotiili voi kasvaa jopa 6–7-met-
riseksi, kaimaani yleensä vain kaksimetriseksi. 
Havainnoillistakaa, minkä kokoisia kaimaanit 
ja krokotiilit ovat. Krokotiileja eli maan päällä 
jo dinosaurusten aikaan, satoja miljoonia 
vuosia sitten. Mitä ne syövät? Yleensä ne syövät 
vesilintuja, kaloja tai muita veden matelijoita 
kuten käärmeitä. Ne voivat olla hyvin kauan, 
jopa kuukausia, ilman ruokaa. Kaimaani tekee 
maahan kuopan jonne se munii munan, josta 
syntyvät sen poikaset. Poikaset ovat pienenä 
keltaisia ja niiden selässä on mustia kuvioita. 
Aikuisena niistä tulee harmaanruskeita. Kai-
maani on taitava ja nopea uimari.

Äkkiä Manu käänsi kanootin rantaa kohti. 

Mitä nyt oikein tapahtui?! Pekkaa jännitti. Isä 

näytti hänelle, että nyt tulisi olla hiljaa laitta

malla etusormensa suunsa eteen. Hiirenhiljaa 

he lipuivat lähemmäs rannalla kasvavia suu

ria puiden juuria ja oksistoja, jotka kasvoivat 

suoraan veteen... tai vedestä ylös. 

VIUUH! ja Manu oli ottanut pienen kai

maaninpoikasen käteensä! Poikanen oli ai

van paikallaan, vain sen kaula liikkui kun 

se hengitti. Sen keltaiset silmät tuijottivat 

Pekkaa pistävästi. Pekka oli kuulevinaan sen 

sanovan: 

”Älkää tehkö minulle pahaa, päästäkää 

minut takaisin äidin luokse, kiltti Pekka!” 

Siinä samassa Pekka huusi kovaa: 

”Päästä se vapaaksi!! Ei sitä saa kiusata!” 

Manu päästi pienen krokotiilinpoikasen 

luiskahtamaan takaisin veteen, ja kun Pekka 
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katseli sen uivan kauas pois, hän tunsi, kuin

ka hädissään pikku krokotiili oli, mutta sa

malla se oli varmasti ikionnellinen, että sille 

ei ollut käynyt kuinkaan. Manu meloi vähän 

kauemmas, mutta valaisi koko ajan otsalam

pullaan rantaoksistoa edestakaisin. Sitten 

hän pysäytti valon yhteen kohtaan ja sanoi: 

”Katsokaa.” 

He kaikki katsoivat Manun näyttämään 

suuntaan, mutta Pekka ei nähnyt yhtään mi

tään. Äiti hihkaisi innoissaan näkemästään, 

mutta Pekka vain ei nähnyt siellä mitään. 

Pelkkiä oksia. Nyt isäkin sanoi: 

”No niinpä onkin, se on varmasti iso ja 

hieno mötkäle.” 

”Mikä?! Mikä siellä on? Minä en näe yh

tään mitään!” Pekka hermoili. 

”Rauhoitu, Pekka, ja katso rauhassa,” isä 

sanoi pitäen Pekkaa turvallisesti sylissään. 

Sitten Pekkakin näki. Punaiset silmät. 

Ihan paikallaan, juuri vedenpinnan yläpuo

lella. Manu kuljetti valoa eteenpäin, ja he nä

kivät toisen parin punaisia silmiä. 

”Mitä ne ovat?” Pekka kuiskaisi. 

”Ne ovat kaimaaneja. Sen äskeisen pik

kukaverin vanhemmat varmaankin,” isä sa

noi rauhallisesti. 

”Voi ei, ovatkohan ne vihaisia meille kun 

me otettiin niiden lapsi sillä tavalla käsiim

me?” Pekka huolehti. 

”Eivät ne meille mitään tee, kunhan 

emme mene enää häiritsemään niitä. Anne

taan niiden olla. Meidän täytyy leiriytyä nyt 

ja mennä nukkumaan. Huomenna jatketaan 

matkaa”, isä sanoi. 

Kun he jatkoivat matkaa ja kuun valo 

pääsi taas valaisemaan jokea vähän parem

min, vedenrajassa näkyi paljon kaimaaneja. 

Niillä oli veden päällä vain silmät, jotka hie

vahtamatta tuijottivat matkustajia.

He rantautuivat vähän matkan päähän. 

Isä, äiti ja Manu ripustivat heille puihin kaksi 

riippumattoa ja moskiittoverkot, sillä hytty

siä täällä oli niin paljon, että kun niitä huitoi, 

ilmaan jäi jälki. He olivat jo aivan paukamilla, 

mutta jotta he saisivat nukuttua, heidän täy

tyisi mennä nukkumaan näiden verkkojen 

sisään. Samalla ne suojasivat heitä käärmeil

tä ja viidakon muilta hyönteisiltä. Pekka nuk

kuisi isän ja äidin kanssa samassa riippuma

tossa. Se oli oikein mukava nukkumapaikka. 

Mutta sitä ennen he tekivät vielä illallis

ta leirinuotion ääressä. Manu hämmenteli 

suuressa padassa oudon hajuista muhen

nosta. Mies huomasi, että Pekka tuijotti hä

nen kaulakoruaan, ja ennen kuin Pekka ehti 

edes hämmästyä, mies oli kiskaissut korun 

kaulastaan ja ojensi sitä Pekalle. Pekka katsoi 

hammasta kauhuissaan. Se oli kellertävä ja 

terävä ja suurempi kuin hänen etusormensa! 

Mies sanoi jotain isälle, ja isä selitti Pekalle: 

”Hän antaa sen sinulle lahjaksi. Se on ja

guaarin hammas.” 

”Jaguaarin hammas…?” Pekka toisti häm

mentyneenä. 

”Ai jaguaarin? ihan oikeanko?” hän toisti. 

Isä kertoi Pekalle, että Manu oli itse otta

nut hampaan jaguaarin suusta. Pekka alkoi 

olla kauhuissaan. Mitä ihmettä tuo mies oi

kein puhui? Ei kai hän vaan ollut itse Tarzan? 

Miten kukaan voi mennä ottamaan jaguaarin 

suusta hampaan pois?! Äkkiä Pekalle tuli toi

nen ajatus: 

”Entä jaguaari, eikös sitä sattunut?” 

Manu nauroi hampaattomalla suullaan 

ja Pekalle tuli ajatus, että ehkä jaguaari oli 

puolestaan vienyt miehen kaikki hampaat. 

Manu sanoi, että hammas suojelisi Pekkaa. 

Pekka sujautti korun päänsä yli ja tunsi ole

vansa vahvempi kuin koskaan. Hänellä oli 

aito jaguaarin hammas suojanaan. Isä kertoi 

Manun sanoneen, että jaguaarit olivat tämän 

metsän kuninkaita. Ne olivat nopeimpia ja 

vahvimpia kaikista viidakon eläimistä. 

Illallisella Manu kertoi tarinan pojasta ja 

jaguaarimiehestä:

”Eteläisessä Amerikassa, Chavínin (’tsa

vinin’) kylässä, asui poika nimeltä Tukano. 

Tukano tykkäsi kuljeskella kylän temppe
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leissä ja aukioilla, jotka oli koristeltu kivisillä 

eläinten ja taruolentojen kuvilla. Tukanolla 

oli tapana jutella kissaeläimiä, kaimaaneja, 

kotkia, haukkoja ja käärmeitä esittävien veis

tosten kanssa ja keksiä niistä tarinoita ja sa

tuja. Poika tunsi suurta vetoa näitä hahmoja 

kohtaan, mutta samalla jotkut niistä pelotti

vat häntä.

Eräänä päivänä Tukano lähti hyvin var

hain temppeliin ja leikki koko päivän veis

tosten kanssa. Ensimmäistä kertaa hänelle 

tuli tunne, että eläimet olivatkin elossa. Hän 

kuuli ääniä ja tunsi, kuinka ne liikkuivat. Sinä 

yönä Tukano, vielä vaikuttuneena siitä mitä 

oli nähnyt ja kuullut temppelissä, näki unta. 

Unessa hänelle ilmestyivät kotkan ja haukan 

hahmot, jotka sanoivat hänelle:

’Tukano, kyläsi on vaarassa. Sinne hyök

kää ihmisiä pohjoisesta. Teidän täytyy val

mistautua.’

Seuraavana päivänä Tukano heräsi levot

tomana. Heti herättyään hän meni shamaa

nin luokse. Shamaani oli hyvin viisas mies, 

joka puhui henkien kanssa ja paransi ihmi

siä. Poika tiesi, että shamaani pystyisi autta

maan häntä.

’Shamaani’, sanoi Tukano. ’Näin viime 

yönä unessa, että kyläämme hyökkää muu

kalaisia ja tulee suuri sota. Mitä meidän tulee 

tehdä?’

’Viimeinkin! Älä huoli,’ shamaani vasta

si. ’Se on merkki hengiltä. Merkki, jota olin jo 

odottanut.’

’Mutta shamaani’, intti Tukano vieläkin 

hyvin levottomana. ’Miten puolustaudum

me?’

’Pysy rauhallisena, Tukano’, shamaani 

vastasi. ’Rauhoitu ja jätä tämä minun hoidet

tavakseni.’

Niinpä shamaani keräsi koko kylän yh

teen. He tekivät suuren nuotion ja alkoivat 

soittaa rumpuja ja muita soittimia. Shamaa

ni otti taikajuomaa ja jaguaarinaamari kas

voillaan meni kyläläisten keskelle ja alkoi 

liikkua musiikin tahdissa. Yhtäkkiä hän heit

ti päänsä taaksepäin, nosti rintansa ylös ja 

alkoi tanssia. Tukano katseli shamaania sil

mät suurina ja häntä pelotti. Hän oli ensim

mäistä kertaa tämän kaltaisessa juhlassa. 

Shamaani jatkoi liikehdintäänsä notkistaen 

selkäänsä taaksepäin ja kaartaen vatsaan

sa ylöspäin. Pikkuhiljaa hänen ihonsa alkoi 

vaihtaa väriä ja tuli keltaiseksi ja mustapil

kulliseksi. Hänen kasvonsa alkoivat muuttua. 

Hänelle kasvoivat kulmahampaat ja hänen 

leukaluunsa ja lihaksensa laajenivat siten, 

että ne muistuttivat lopulta petoeläimen piir

teitä. Hänen kätensä ja jalkansa muuttuivat 

jaguaarin tassuiksi ja niihin kasvoi pelottavat 

ja terävät kynnet. Tukano ei ollut pysyä na

hoissaan, niin yllättynyt hän oli. Lopulta sha

maani muuttui kokonaan jaguaariksi.

Kun Tukano näki jaguaarin, hän ymmärsi, 

että kylä ei ollut enää varassa, sillä tämä uljas 

eläin puolustaisi heitä. Tukano tunsi olonsa 

hyvin rauhalliseksi, sillä ei kukaan eikä mi

kään voisi voittaa jaguaaria. Se oli maailman 

suurin, vahvin ja voimakkain eläin. Nopeu

dellaan ja voimallaan se pystyi voittamaan 

kaikki, jotka sitä vastaan hyökkäsivät. Jagu

aarin karjunta kuulosti ukkosen jylinältä ja 

sen pilkullinen turkki esitti auringon valtaa 

maapallolla. Aurinko luotti siihen, että jagu

aari puolustaisi maailmaa. Lisäksi jaguaari 

pystyi näkemään pimeässä ja liikkumaan 

maanalaisissa luolissa, maan päällä sekä 

korkealla puissa. Näiden kykyjensä vuoksi se 

pystyi voittamaan minkä tahansa vihollisen.

Tukano ymmärsi myös, että hänen näke

mänsä uni merkitsi sitä, että hänestä tulisi 

kylän seuraava shamaani. Hän ymmärsi, että 

hänen tuntemansa veto temppelin eläinpat

saita kohtaan johtui siitä, että henget olivat 

valinneet hänet ja puhuivat hänelle patsai

den kautta. Tästä päivästä lähtien Tukano 

saisi pikkuhiljaa lisää kykyjä ja viisautta, 

jotta oppisi puhumaan henkien kanssa, ja 

jonain päivänä, kun hän olisi jo aikuinen, hä

nestä voisi tulla seuraava shamaani ja hän 

voisi muuttaa itsensä jaguaariksi.”
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Pekka nukahti äidin syliin ja äiti kantoi 

hänet riippumattoon nukkumaan. Pekka 

uneksi viidakon eläinten jalkapalloottelus

ta. Hän itse muuttui jaguaariksi, joka kuljet

ti pallon maaliin nopeammin kuin kukaan 

muu! Jättiläissammakko yritti torjua maaleja, 

mutta se oli painava kuin säkki, eikä saanut 

it seään edes maasta irti. Kaimaanin poikanen 

oli vikkelä ja hyvä pelaaja, mutta sen äiti kat

seli JaguaariPekkaa vihaisena viidakkoken

tän laidalta. Apina vilkutteli hänelle puusta 

ja kikatteli ja hyppi innoissaan, kun hän kul

jetteli palloa ohi laiskiaisten ja papukaijojen. 

Apina oli hänen faninsa numero yksi. Vesi

sika ei voinut osallistua turnaukseen, sillä 

sen täytyi syödä ja syödä, jotta sen hampaat 

mahtuisivat sen suuhun. Aina kun se lopetti 

hetkiseksi, sen etuhampaat venähtivät maa

han saakka, ja sen täytyi taas alkaa jyrsiä. 

Vaaleanpunainen delfiini hyppeli suuressa 

kaaressa ja sen pyrstö maalaili taivaalle kol

me, neljä, viisi suurta sateenkaarta. Ja yhtäk

kiä peliä tuli häiritsemään sähkönsinisenä 

kimalteleva morphoperhonen. Se kimalteli ja 

lepatteli JaguaariPekan kuonon päällä ja sel

västi pyysi Pekkaa mukaansa. JaguaariPekka 

unohti pelikaverinsa ja lähti seuraamaan 

sinne tänne sinkoilevaa jättiläisperhosta. 

JaguaariPekka yritti saada perhosta välillä 

kiinni hypähtelemällä sen perään, mutta kun 

hän hyppäsi oikealle, perhonen ilmestyikin 

vasemmalta. Näin he hyppelehtivät kilpaa 

syvemmälle ja syvemmälle metsään, kunnes 

Pekka yhtäkkiä heräsi säpsähtäen ja huomasi 

olevansa isän ja äidin luona riippukeinussa! 

Äiti ravisteli häntä aamiaiselle ja sanoi, 

että pian pitäisi jatkaa matkaa, sillä heidän 

piti saapua määränpäähänsä vielä tänään ja 

matkaa seuraavaan kylään, johon he olivat 

matkalla, kestäisi vielä monta tuntia. Pekka 

hieroi silmiään ällistyneenä, haparoi hyttys

verkkoa pois naamaltaan ja totesi: ”Äiti, vii

dakko on todella kaunis ja mielenkiintoinen 

paikka!”
Tarina pojasta ja jaguaarimiehestä: Cuentos de 
Animales, El Hombre Jaguar, s. 11–14.

TEHTÄVÄ 
Piirretään joku tarinassa esiintyneistä eläi-
mistä tai hahmoista.

LEIKKEJÄ

Leikki 1. Leikitään viidakkoa. Valitaan vuo-
rotellen jokin viidakon eläin, jota esitetään. 
Ensin kävellään hitaasti omana itsenä. Sitten 
pikkuhiljaa aletaan muuttua siksi eläimeksi, 
joka on valittu. Hitaasti tutustutaan siihen, 
miten eläin liikkuu. Liikkuuko se nopeasti, 
hitaasti, hyppien vai madellen? Aletaan 
liikkua eläimen tavoin. Sitten maistellaan, 
minkälaisia ääniä eläin päästää. Aletaan liik-
kumisen lisäksi äännellä. Vaihdetaan eläintä 
muutaman kerran. Opettaja voi samalla 
soittaa rumpua tai muuta soitinta, jonka 
tahdissa liikutaan. Kun rummutus loppuu, 
ehdotetaan uutta eläintä ja jatketaan samalla 
tavalla. Kun eläimiä on käyty läpi tarpeeksi, 
jokainen saa vapaasti valita itselleen jonkin 
viidakon eläimen jota esittää, ja päästetään 
viidakko valloilleen. Eläimet ääntelehtivät 
samaan aikaan ja kohtaavat toisiaan sekä 
tekevät omia päivän askareitaan metsässä. 
Lopuksi ne voivat pelata vaikka jalkapalloa 
ulkona tai jos ollaan sisällä, jotain pehmeän 
pallon peliä. Kannustushuudot huudetaan 
sammakon kurnutuksella tai apinan kika-
tuksella.

 
Leikki 2. Viidakkopantomiimi. Kukin lapsi 
vuorollaan esittää jotain viidakon eläintä ja 
muut arvaavat mikä eläin (tai muu viida-
kossa esiintyvä asia) on kyseessä. Se, joka 
arvaa oikein, esittää seuraavaksi, jne.
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Lopuksi

P
ekan seikkailu jatkui vielä muuta

man kuukauden, kunnes tuli aika 

palata takaisin Suomeen. Pekkaa jän

nitti Suomeen paluu, sillä Suomes

sa kaikki olisi varmasti taas täysin erilaista. 

Olikohan sielläkään mikään enää ennallaan? 

Ainakin siellä olisi joulupukki, sillä Perussa 

sitä ei näkynyt. Pekka ei oikein tiennyt miksi. 

Lahjat se oli kyllä tuonut kuusen alle, mutta 

ehkä se ei ollut päässyt kunnolla liikkumaan, 

kun Perussa ei ollut jouluna lainkaan lunta. 

Kun lähdön aika koitti, Pekka, isä ja äiti 

hyppäsivät jälleen auton lavalle, ja vielä ker

ran he saivat matkustaa mahtavan vuorimai

seman läpi kohti kaupunkia ja lentokenttää, 

josta he ottaisivat jälleen kokonaisen päivän 

ja yhden yön kestävän lennon Suomeen, yli 

vuorten ja valtameren. Auto teki jo lähtöä, 

kun Pekka huomasi kaukana pellolla Palo

man juoksevan niin lujaa, että moni isompi

kin lapsi olisi katsellut tuota menoa vihreänä 

kateudesta. Paloma pinkoi hameenhelmat 

korvissa ja letit ilmassa viuhuten ja huusi: 

”PEEEEKKKAAAAA!” 

Pekka vilkutti Palomalle innoissaan. Pa

loman vierellä juoksi… kukas muukaan kuin 

Rokkikoira! 

”Rokkikoira!” Pekka huusi.

Paloma saapui pian auton luo, ja hurjan 

näköisin ottein tyttö kiepsautti itsensä ylös 

auton lavalle. Hän halasi Pekkaa niin lujaa, 

että Pekka joutui aivan haukkomaan hen

keään. 

”Pekka, minä tiedän, että hyvästelimme 

jo, ja minä ymmärrän kyllä, että sinun täytyy 

mennä, enkä minä voi tulla mukaan, mutta 

voisitko harkita erään toisen mukaan otta

mista?” 

He katsoivat alas maahan, missä Rokki

koira räksytti hurjana vasten autoa. Äiti ja isä 

katsoivat toisiaan ja sitten Pekkaa. 

”Pliis, pliiiiiiis! Por favoooooooorrrr!” Pek

ka aneli ensin äitiä ja sitten isää. 

Vanhempien yhteinen hymy kertoi, että 

pyyntö oli hyväksytty ja Pekka sai nostaa 

Rokkikoiran lavalle. Pekka halasi lämmintä 

karvatonta koiraa onnellisena. Hän oli Pa

lomalle ikuisesti kiitollinen siitä, että tyttö 

oli ehdottanut jotain, mitä hän ei itse ollut 

uskaltanut edes toivoa. Ja se oli onnistunut! 

Rokkikoira lähtisi hänen mukanaan Suo

meen ja siitä tulisi hänen ikioma koiransa! 

Paloma halasi Pekkaa vielä kerran ja vetäisi 

Pekan päähän kirjavan korvaläpällisen  pipon. 

”Minä olen itse tehnyt sen. Pidä siitä hyvää 

huolta, Pekka! Minä en ikinä unohda sinua!” 

Auto nytkähti liikkeelle ja Paloma kipusi 

pois kyydistä. Mutta kuinkas ollakaan, auton 

viereen oli ilmestynyt eräs kolmaskin hyväs

telemään Pekkaa. Papparaiskoira istuskeli 

surullisen näköisenä katsellen loittonevaa 

Pekkaa ja Rokkikoiraa. Pekka katsahti Rokki

koiraan ja sekin näytti surulliselta. 

”Isä! Äiti! Kuski! Pysäyttäkää auto!” 

Joku kopautti kuskin kopin seinää ja auto 

pysähtyi. Pekka pyysi isää viemään Rokkikoi

ran alas maantielle. Isä teki kuten oli pyydetty, 

ja voi sitä riemua, kun Rokkikoira ja Pappa

raiskoira alkoivat halia ja leikkisästi näykkiä 

toisiaan. Pekalle tuli hyvä mieli. Koirat olisivat 
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aina hänen mielessään, ja he olisivat aina ys

täviä. Mutta näiden kahden oli parempi olla 

täällä keskenään. Ehkä Pekka palaisi jonain 

päivänä tervehtimään heitä. Ja Palomaa tie

tenkin. Ja kaikkia muitakin vuoden aikana 

tapaamiaan ihmisiä. Pekka vetäisi Paloman 

lahjoittamaa lämmintä pipoa syvemmälle 

päähänsä. Ehkä hän olisi seuraavan kerran 

tänne tullessaan jo aikuinen mies. Kenties 

hän toisi vuorille myös omat lapsensa. Pekan 

seikkailu Perussa oli ollut mitä mahtavin ko

kemus, ja Pekka tiesi, että jonain päivänä hän 

haluaisi palata seikkailemaan lisää. 

Lavaauto hyppi ja pomppi jälleen täy

dessä vauhdissa pitkin muhkuraista ja kie

murtelevaa vuoristotietä. Niin kauan kuin 

heidän kotikylänsä näkyi horisontissa, niin 

kauan näkyivät myös Paloman, koirien, opet

tajan ja muiden kyläläisten hahmot, jotka 

vilkuttelivat heille hyvästiksi. Kaukana sinis

ten vuorten keskellä möllötti Herra Castillon 

pää. Hattivatit heiluttivat Pekalle hyvästejään 

ja Tsaparriok ja Pishtakomörkökin näyttivät 

hymyilevän. Aurinko porotti täydellä tehol

la, eikä missään näkynyt pyöriviä sikoja eikä 

alas syöksähteleviä pääskysiä. Isä ojensi Pe

kalle mehua, ja sen kummempia miettimättä 

Pekka lorautti vähän juomaa auton laidan yli 

ennen kuin itse maistoi herkullista hedelmä

mehuaan. 

Kun Pekka palaa Suomeen, mitä luulette,  
että hän jää ikävöimään eniten Perussa? 

Mitä teille jäi mieleen Pekan seikkailuista?
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