
Roskiksen aarteita

Henkilöhahmot:

• Kerttu (lapsi) 
• Ville Varis (sukasta syntyvä käsinukke)

Tarinan sanoma: Jätteen synnyn ehkäisy ja sosiaalisten arvojen korostaminen tavaran  
haalimisen sijaan

Tarinan kaari: Lapsi käy läpi vanhoja lelujaan ja vaatteitaan lajitellen niitä roskikseen ja 
kirpputorille myytäväksi. Hän muistelee vanhoja lelujaan ja rakentaa sormikkaista ja  
sukista variksen, jonka kanssa hän alkaa käydä vuoropuhelua. Ensin lapsi ja varis tutustuvat 
toisiinsa ja varis kertoo, ettei häntä hyväksytä toisten varisten kaveriksi, sillä hänellä ei ole 
samanlaisia leluja kuin muilla variksilla. Tyttö lohduttaa varista ja antaa hänelle vinkkejä, 
miten hän voisi päästä mukaan toisten varisten leikkeihin. Myös yleisössä olevat lapset 
voivat kannustaa varista silityksin ja rohkaisevin sanoin. Lapsi ja varis myös pohtivat lelujen 
elinkaarta ja sitä millainen on hyvä lelu ja kuinka paljon leluja lapsi tarvitsee. Tarinan lopussa 
Ville Varis saa vahvistusta itsetunnolleen ja uskaltaa lähestyä toisia variksia omana itsenään, 
ilman hienoja lelujakin. 

Halutessasi voit soittaa pienen alkumusiikin ennen esityksen alkamista. Esim. ”Jaakko- 
kulta” laulun sävelen ilman sanoja. Voit etsiä musiikkia internetistä sanoilla ”jaakko kulta 
instrumental”. Käsikirjoitusta voi hieman muuttaa tilanteeseen sopivaksi, kunhan sanoma 
pysyy samana. Esim. lapsen sukupuolta voi vaihtaa, leluja voi vaihtaa toisiksi saatavilla  
olevien rikkinäisten tai muiden lelujen mukaan. Myös loppulaulun voi muuttaa loruksi,  
mikäli se sopii esityksen vetäjälle paremmin. 

Tarvikkeet: 
• (Älylaite alkumusiikille, esim. tietokone, puhelin, tabletti) 
• Sopivat esiintymisvaatteet lapselle (Kerttu tai voi olla myös poika) sekä mahdollisesti  
 pientä lavastetta lapsen kodiksi 
• Lelulaatikko/-kaappi ja leluja sekä lajittelua varten laatikko ja muovipussi. Leluina esim.  
 joku ”vauvalelu”, pieni vaate, rikkinäinen auto, rikkinäinen muovieläin, tusseja, sukkia,  
 sormikas, puupalikoita, itse askarreltu/legoista rakennettu hiiri. (Käsikirjoitusta voi  
 muuttaa saatavilla olevien rikkinäisten lelujen mukaan.) 
• Harmaa sukka (vartaloksi) 
• Musta sukka (siiviksi) 
• Mustat sormikkaat (nokaksi) 
• Sakset 
• Musta tussi
• Hiuspinni/ hakaneula (jolla siivet kiinnitetään variksen vartaloon)

Käsikirjoittanut: Chantal Arokanto



KÄSIKIRJOITUS

(Mahdollinen alkumusiikki)

Kerttu kävelee sisään huoneeseen.

KERTTU: Hei minä olen Kerttu! Äiti sanoi, että minun pitäisi siivota kaappiani ja laittaa  
  tähän laatikkoon sellaiset tavarat, jotka voi myydä kirppu torilla ja tähän  
  muovipussiin sellaiset, jotka pitää heittää roskikseen. Aika vaikea homma.  
  Äiti sanoi, että ehjät, hyväkuntoiset tavarat voi myydä, rikkinäiset laitetaan  
  roskikseen.

Kerttu ottaa käsiinsä vauvalelun.

KERTTU:  Voi tästä lelusta minä tykkäsin tosi paljon pienempänä, mutta en minä   
  ole tällä enää leikkinyt pitkään aikaan. Se on ihan ehjä, laitetaan se kirppis- 
  tavaroihin. Isä sanoo aina: ”Toisen roska on toisen aarre!” Se tarkoittaa  
  kuulemma sitä, että tavara jota, joku ei enää tarvitse voi ollakin toiselle  
  oikea aarre.

Kerttu ottaa käsiinsä tusseja.

KERTTU:  Nämä tussit ovat ihan kuivuneet, ne täytyy heittää varmaan roskikseen.

Kerttu ottaa käsiinsä pienen vaatteen.

KERTTU:  Joo ja tämä oli ihana paita, mutta se on käynyt liian pieneksi. Voin hyvin  
  antaa tämän paidan pois. Joku pienempi lapsi tulee varmaan hirmu iloiseksi  
  tästä. Ajatus siitä ilahduttaa minua! 

Kerttu ottaa käsiinsä rikkinäisen auton.

KERTTU:  Voi voi, tämän pikkuauton sain joskus synttärilahjaksi. Mutta siitä on hävinnyt  
  kaikki renkaat jonnekin, enkä ole leikkinyt sillä pitkään aikaan. Se on rikki,  
  joten laitan sen roskikseen.

Kerttu ottaa rikkinäisen pehmolelun.

   Tältä nallelta on jalka katkennut, sen voi kuitenkin vielä korjata ja ommella  
  takaisin. Säästän sen siis vielä!

Kerttu ottaa mustat sormikkaat ja harmaan sukan.

KERTTU:  Oho, tässä on sormikas, jonka toinen pari on hävinnyt ja tässä on sukkia, 
  joihin on tullut reikiä. (Vetää samalla sukkaa käteensä.)

Sukka alkaa mumista tukahdutetusti.

SUKKA: Maa maa (Variksen kraa kraa ääni tukahdutettuna) 



KERTTU:  Mitä sinä sanoit?

SUKKA: Maa maa maa!

KERTTU:  Voi voi, etkö sinä voi puhua, kun sinulla ei ole suuta? Anna minä vähän   
  autan!

Kerttu leikkaa sukan päähän aukon ja pujottaa sormikkaan nokaksi sukan läpi.

SUKKA: Kraa, kraa, kiitos paljon, johan helpotti! Mutta voisitko vielä piirtää minulle  
  silmät?

Kerttu ottaa tussin ja piirtää sukkanukelle silmät.

SUKKA: Kiitos paljon, kraa kraa, nyt on helpompi olla, kun näkee ja voi puhua!   
  Osaisitko vielä tehdä siivet minulle?

Kerttu askartelee ylimääräisestä sukasta vielä siivet kiinnittäen ne hiuksista ottamallaan 
hiuspinnillä kiinni.

KERTTU: No niin tästä saat siivet! Kuka sinä olet?

SUKKA: Kraa kraa. Minun nimeni on Ville Varis. 

KERTTU:  Minun nimeni on Kerttu. Minä olen ihminen. 

VILLE:  Kraa kraa. Me varikset olemme lintuja. Tykkäämme lentää, tavata toisia   
  variksia ja jos löydämme roskapussin, niin silloin meillä on juhlat,  
  roskiksista nääs löytyy usein kaikkia herkkupaloja.

KERTTU: Kuulostaapa hauskalta tuo variksen elämä. Saisi lentää yhdessä toisten   
  varisten kanssa, vaikken tiedä tykkäisinkö varisten roskaruuasta.  
  Ovatko toiset varikset mukavia kavereita?

VILLE:  Kraa, kuule Kerttu? Kun minulla on oikeastaan sellainen ongelma, että   
  toiset varikset eivät ota minua mukaan leikkiin.

KERTTU: Voi ei, minullekin on joskus käynyt noin toisten lasten kanssa, miksi  
  toiset varikset eivät leiki sinun kanssasi? 

VILLE:  Kraa, en ole oikein varma, ehkä olen vähän arka, eikä minulla ole  
  sellaisia hienoja uusia leluja kuin toisilla variksilla. Jos minulla olisi joku   
  hieno lelu, niin toiset varikset ehkä kiinnostuisivat siitä ja juttelisivat   
  samalla myös minun kanssani. Kraa kraa.
 
KERTTU: Ystävän löytäminen voi aluksi olla vähän hankalaa, kun ei tiedä mitä   
  voisi sanoa toiselle, mutta sinä olet niin mukava varis, että varmasti    
  saat kyllä ystäviä ilman hienoja lelujakin. Tarvitset vain vähän rohkeutta!



VILLE:  Kraa, mutta mistä sitä rohkeutta saadaan? Voiko sitä ostaa kaupasta?

KERTTU: Ei rohkeutta voi ostaa kaupasta. Äiti ja isä ovat sanoneet, että monia  
  tärkeimpiä asioita ei voi ostaa kaupasta. Rohkeutta ei saa kaupasta,   
  eikä ystävyyttä, rakkautta tai uusia leikkikavereita. Mutta rohkeutta ja   
  reilua ystävyyttä voi harjoitella! Haluatko että opetan sinua?

VILLE:  Voi opettaisitko minua? Onpa onni, että löysimme toisemme!

KERTTU: Kun sinä tapaat jonkun kivan variksen, niin voit sanoa hänelle: 
  ”Hei, minä olen Ville, leikitäänkö yhdessä?” Toista perässäni:  
  ”Hei minä olen Ville, leikitäänkö yhdessä?”

VILLE:  Hei minä olen Ville, leikitäänkö yhdessä?

KERTTU: Hyvä Ville! Harjoitus tekee mestarin, kun tunnet itsesi varmemmaksi,  
  sinun on helpompi olla rohkea.

VILLE:  Oletko varma, etten tarvitse mukaani kuitenkin jotain lelua? Jotain tosi  
  hienoa ja uutta?

KERTTU: Ei Ville, kyllä sinä pärjäät ilmankin! Hei Ville, täällähän on tuollaisia tosi  
  reippaan näköisiä lapsia paikalla! Haluaisikohan joku silittää sinua  
  rohkaisuksi tai ehkä sanoa sinulle, että hyvin se menee Ville? Kysytäänkö?

VILLE:  No kysytään, minähän voin samalla harjoitella ja sanoa: ”Hei, minä olen   
  Ville!”

Ville ja Kerttu käyvät hakemassa yleisöltä silityksiä ja mikäli lasten joukossa on lapsia, jotka 
osaavat tai rohkenevat antaa myös sanallisia rohkaisuja, niin on mahdollista osallistaa ylei-
söä mukaan esim. kysymällä miten Villeä voisi rohkaista puhumaan toisille variksille.

KERTTU: No nyt sinä varmaan tunnet jo itsesi niin rohkeaksi, että uskallat mennä  
  pyytämään muita variksia kanssasi leikkimään. 

VILLE:  Joo, taidanpa lähteä heti. 

Ville lentää tiehensä jonkin lavasteen taakse. Voit jättää käsinukesta sormikkaan käteesi, 
mutta riisu muut osat lavasteen taakse. Näin käsinukke on nopempi pukea takaisin. Kerttu 
jatkaa tavaroiden penkomista. Hän löytää puupalikoita..

KERTTU: Sinne se Ville meni, toivottavasti kaikki menee hyvin, taidanpa sillä aikaa  
  vähän vielä katsoa näitä vanhoja lelujani. Voi täällä on vanhoja palikoita!  
  Me ostimme nämä joskus kauan sitten kirpputorilta ja nyt taidan laittaa ne  
  taas kirpputorille ja eteenpäin uusille lapsille. Äiti ja isä ovat sanoneet, että  
  kannattaa aina ostaa kestäviä leluja, joilla mahdollisimman moni lapsi voi  
  leikkiä, etteivät ne mene ihan helposti rikki. Nämä taitavat olla sellaisia  
  kestäviä leluja.



Kerttu nostaa laatikosta itse legoista rakentamansa (tai askartelemansa) hiiren.

  Kerran minä toivoin kovasti sellaista pattereilla toimivaa hiiri-lelua. En   
  saanut sellaista heti, mutta rakentelin sellaisen legoista ja askartelinkin   
  jopa itse yhden hiiren, jolla leikin pitkään hauskoja leikkejä. Lopulta sain  
  kuin sainkin synttärilahjaksi ihan oikean toivomani pattereilla toimivan   
  hiiren. Se oli aluksi hirmu hauska, se osasi kävellä itsekseen. Mutta ei se  
  osannut tehdä mitään muuta. Minun itse rakentamani hiiret osasivat tehdä  
  kaikkea. Ne osasivat leikkiä, nukkua, syödä, juosta ja jopa puhua. En  
  jaksanutkaan leikkiä uudella leluhiirellä pitkään, annoin sen pikkuveljeni  
  leikkiin, se meni rikki ja se heitettiin jo kauan sitten pois. Pidin lopulta  
  enemmän tästä itse rakentamastani hiirestä, siitä sai tehtyä juuri sellaisen  
  kuin itse halusin. Vähän sama kuin Ville Variksen kanssa, Villestä on tainnut  
  tulla uusi ystäväni.
 
Ville liihottaa paikalle.

VILLE:  Kraa, Puhuitko jotain minusta? 

KERTTU: Pohdin juuri, että sinusta on tullut uusi ystäväni. Sinua en taidakaan   
  heittää pois, vaikka synnyitkin rikkinäisistä sukista ja sormikkaista.

VILLE:  Kraa, kiitos! Sinäkin olet minun ystäväni, ja tiedätkö mitä? Sinun  
  ohjeesi auttoivat, toiset varikset pitivät minusta! Me leikimme pitkään   
  lentohippaa ja meillä oli niin hauskaa! Mutta sitten muistin sinut ja  
  halusin tulla kertomaan sinulle kaikesta! Kiitos Kerttu! Ilman sinua en   
  olisi löytänyt rohkeutta jutella toisille variksille. Minä luulin, että toiset   
  varikset välittävät vain hienoista leluista tai siitä miten kiiltävät sulat  
  jollain on. Mutta opinkin, että tärkeintä ystävyydessä on reiluus,  
  ystävällisyys ja alussa myös hitunen rohkeutta.

KERTTU: Hieno juttu Ville, olen ylpeä sinusta! Huomasithan, että tärkeää on olla   
  vain oma itsensä ja lähteä rohkeasti leikkiin. Ystävyys ja hyvät leikit   
  syntyvät pienistä asioista, eikä niihin tarvita suurta määrää hienoja ja   
  kalliita leluja.

VILLE:  Kyllä minä sen nyt ymmärsin. Kraa kraa! Ei ne hienot lelut vaan reilu  
  kaveruus! Mutta kiitos teille kaikille lapsille yleisössä! Sain teiltä paljon  
  rohkeutta ja hyviä vinkkejä!

KERTTU: Toivomme teillekin paljon ystäviä ja mukavia leikkejä heidän  
  seurassaan. Haluaisin vielä lopuksi opettaa teille kaikille laulun  
  (/lorun), joka kertoo uudesta ystävästäni Ville Variksesta. Tulkaa  
  mukaan laulamaan kanssamme! Lauletaan kaksi kertaa, jotta kaikki   
  pääsevät mukaan! Lopuksi voimme nostaa vielä kädet ylös ja huutaa   
  ”Jee!” Ville Varikselle ja meille kaikille reiluille kavereille!



VILLE VARIKSEN YSTÄVYYSLAULU
(Sävel Jaakko-Kullan mukaan)

Ville Varis, Ville Varis, ystävä, tärkeä
Sukasta sut tein vain, heitä en sua pois lain.
Ystävä, tärkeä

Ville Varis, Ville Varis, ystävä, tärkeä
Leikkeihin jo pääsit, kavereita löysit.
Ystävä, tärkeä


