Otava
Käsikirjoitus
Avajaiset, keskiäiset ja päättäjäiset

AVAJAISET, kolme kohtausta
Ensimmäinen kohtaus:
Ahti istuu kannonnokassa vuolemassa ja pohdiskelee syntyjä syviä, välillä taivaalle katsellen.
Rauhallisen hetken keskeyttää Hilinä, joka on etsinyt Ahtia jo pidemmän aikaa.
HILINÄ (innoissaan): Ahti! Täällähän sinä olet! Oletko unohtanut yhteisen iltanuotiomme?
AHTI (mietteissään, taivaalle katsellen): Hmmmm… Ai Hilinä, hei. Niin mitä sinä sanoit?
HILINÄ (kärsimättömästi höpötellen): Iltanuotio! Kaikki muut ovat jo kokoontuneet suuren nuotion
ympärille, tai ei se vielä ole nuotio, kun ei sitä ole saatu syttymään, mutta Ilmari on jo matkalla
sytyttämään sitä. Ja minä olen kutsunut kaikki muutkin paikalle, siellä on Knuutti ja Tuovi ja
Liljakin…
AHTI (vielä hieman ihmeissään): Niinkö? Olin vallan unohtunut ajatuksiini.
HILINÄ: No mitäs sinä sitten oikein ajattelit?
AHTI: Taivasta. Katsopas tuonne (osoittaa taivaalle), näetkö tuon kimaltavan viirun taivaalla? Se
taitaa olla pyrstötähti.
HILINÄ: Pyrstötähti? Mikä se sellainen on?
AHTI: No, se on sellainen taivaankappale, joka syöksyy nopealla vauhdilla kohti maata.
HILINÄ (säikähtäneenä): Ai kohti maata? Siis meitä? Juuri tätä saartako?
AHTI: Ei se tänne tuosta vain tipahda, se varmaankin tuhoutuu ennen maahan osumistaan.
(Havahtuu takaisin Hilinän alkuperäiseen asiaan.) Mutta sinähän puhuit iltanuotiosta? Onhan
Stellakin tulossa sinne? Hän tuntee taivaankappaleet kuin omat taskunsa, joten varmaan hän osaa
kertoa myös enemmän pyrstötähdistä.
HILINÄ: Varmasti osaa! Mutta nyt meidän pitää rientää, kaikki muut ovat jo nuotion luona!
Hilinä ja Ahti siirtyvät lavan toiselle laidalle, jossa kirjava joukko häärää nuotion ympärillä.

HILINÄ: Löysin Ahdin! Joko täällä on nuotio saatu syttymään?
KNUUTTI: Ei vielä, mutta Ilmarilla oli tulukset mukana ja näyttäisi siltä, että kohta syttyy!
OTSO: Hilinä ja Ahti! Onpas mukava nähdä teidät kaikki täällä. Mutta Hilinä, miksi näytät noin
huolestuneelta?
HILINÄ: Ahti sanoi, että tuo taivaalla oleva kirkas viiru (osoittaa taivaalle) on pystötähti ja se
saattaa jysähtää tänne minä hetkenä hyvänsä, juuri tähän saareen!
AHTI: En minä kyllä niin sanonut…
HILINÄ: Mutta heitit ajatuksen kuitenkin ilmoille!
STELLA: Tiedättekö mikä pyrstötähti, eli komeetta on?
Muut pudistavat päätään.
STELLA: Se on asteroidia muistuttava kappale, joka koostuu pääasiallisesti jäästä ja sen ympärillä
on Auringon säteilyn irrottama kaasun ja pölyn muodostama…
HILINÄ (keskeyttäen): Mutta tuleeko tuo pyrstötähti tänne?
STELLA: No itseasiassa tuo ei kyllä juurikaan näytä pyrstötähdeltä. Ehkä se on vain jokin muu
valoilmiö, joskaan en ole moista ennen nähnyt…
AHTI: Olin varma, että sinä osaisit sanoa mikä tuo on!
OTSO (rauhoitellen): Oli mikä oli, se on oikeastaan aika kaunis! Kas, Ilmari on saanut tulen
sytytettyä, istutaanpa nuotion ympärille!
Hahmot asettuvat nuotion molemmin puolin, osa istuu, osa seisoo. Otso pysähtyy katselemaan
yleisöä.
OTSO: Katsokaapas keitä meillä täällä on! En ensin huomannut teitä, mutta tehän olette tulleet
tänne yhteiselle iltanuotiolle oikein sankoin joukoin! Keitäs täällä nyt oikein onkaan… Onko meillä
täällä… (luettelee vuoron perään kaikki alaleirit, pyytää alaleirejä esittäytymään ja huutamaan
oman huutonsa, minkä ajaksi alaleirin oma hahmo tulee lavan eteen auttamaan huudossa) …
kaiken kaikkiaan seitsemän alaleiriä ja huudotkin alkavat pikkuhiljaa tulla tutuiksi! Mutta
kuomaseni (puhuu jälleen muille hahmoille), ottakaapa marjat ja kalat ja muut grillattavanne esiin,
eiköhän tuossa nuotion syrjässä ala olla jo sopiva hiillos.

Hahmot asettuvat ”grillaamaan” nuotion ympärille ja tässä kohtaa on aikaa ensimmäiselle
ohjelmanumerolle. Juontajat astuvat etualalle, miten katsoja hahmottaa parhaiten, koska alkaa
ohjelma ja koska näytelmä? Kun ohjelmaosio on ohi, näytelmä jatkuu.
Toinen kohtaus:
Hahmot istuvat edelleen nuotion ympärillä, mutta Tuovi irtautuu joukosta hieman. Lilja tulee
lähemmäs juttelemaan.
LILJA: Mitäs se Tuovi täällä pohdiskelee?
TUOVI: Katselen vain tätä ympärillä olevaa luontoa. Merta ja metsää ja kiviä ja sammalia… Ne ovat
niin kauniita.
LILJA: No niinhän ne ovat. Mutta näytät kovin murheelliselta?
TUOVI: No jos totta puhutaan, niin minä olen vähän murheellinen. Olen huomannut metsän
muuttuvan. Kaikenlaisia pörriäisiä, kuten mehiläisiä on vähemmän, eikä naava kasva enää
kaikkialla kuten ennen. Vedetkin saastuvat ja kaikkialla luonto joutuu kohtaamaan vahvempansa,
meidät ihmiset.
LILJA (lempeästi): Tuo on kyllä suuri huoli yksin kannettavaksi. Mutta on totta, että talvetkaan
eivät ole kuin ennen…
TUOVI: Niin moni tuntuu välittävän yhä vähemmän siitä, miten meidän planeettamme ja
luontomme voi.
LILJA: Mutta et ole varmasti huolesi kanssa yksin! Mehän kaikki rakastamme luontoa, emmekö
rakastakin? (kysyy myös yleisöltä, yleisö oletettavasti nyökyttelee) Meidän pitäisi vain yhdessä
keksiä, mitä tehdä asialle.
TUOVI: Niin pitäisi, mutta se tuntuu kovin vaikealta.
Lilja ja Tuovi jäävät hetkeksi pohtimaan, kunnes Knuutti liittyy heidän seuraansa.
KNUUTTI: En voinut olla kuulematta teidän keskusteluanne tuolta sivusta, mutta minähän olen
malliesimerkki siitä, mitä pitäisi tehdä!
LILJA: Ai miten niin?

KNUUTTI: Kaiken järjen mukaan meitä hylkeitä ei pitäisi juuri Suomen merivesillä uiskennella. Vielä
muutama vuosikymmen sitten meitä kalastettiin ilman rajoituksia ja ympäristömyrkyt haittasivat
eloa meressä. Suojelutyö on tuottanut tulosta ja nyt meitä on enemmän kuin aikoihin!
LILJA: Sinäpä sen sanoit. Yhteisellä päätöksellä ja sopimuksilla luonnon monimuotoisuus voidaan
vielä pelastaa.
Tässä vaiheessa Stella ja muut asuvat lähemmäs lavan edessä olevaa kolmikkoa taivaalle tähyillen.
STELLA: Onko vika vain minun silmissäni, vai näyttääkö teistäkin siltä, että tuo vaalea viiru tulisi
lähemmäs?
ILMARI: Minun silmissäni se ei kyllä ole enää mikään viiru, vaan ennemminkin suuri kirkas tulipallo!
Samassa taivaalta tipahtaa suuri tähti joukon keskelle. Tähti pirstoutuu kuuteen osaan ja hahmot
pelästyvät kovaa ääntä ja välähdystä.
STELLA: Sehän on tähti!
ILMARI: Entinen tähti, sehän meni aivan mäsäksi!
Hahmot kiertävät rikkoutunutta tähteä.
TUOVI: Mutta miten se voi yhtäkkiä tipahtaa taivaalta ja hajota? Mitä sille nyt pitäisi tehdä?
Kukaan ei tunnu tietävän, joukosta kuuluu vain mutinaa.
STELLA: Mitä sitä yleensä rikki menneille tähdille tehdään? Pitäisikö meidän… ehkä yrittää korjata
se?
Otso astuu etualalle ja vastaa:
OTSO: Pitäisi. Eihän se ehkä juuri meidän vikamme ole, että tähti tipahti taivaalta ja särkyi, mutta
voimme silti yrittää pelastaa sen yhdessä! Otetaan tähti matkaan ja mennään Ilmarin verstaalle!
Joukko innostuu ja hurraa, ottavat tähden palaset mukaansa ja lähtevät lavalta, seuraava
ohjelmanumero alkaa.
Kolmas kohtaus:
Hahmot häärivät tähden ympärillä. (Verstaassa?)

HILINÄ: Noniin. Eihän tässä nyt niin hullusti käynyt, tähti on hajonnut vain kuuteen osaan. Eikös
tämmöisen korjaamisen pitäisi olla ihan helppoa?
ILMARI: Ainahan me voimme yrittää. Liima ei vaan tunnu pitävän tähden palasia koossa, eikä
naulatkaan mene siitä läpi. Kokeilin myös köyttä ja erilaisia solmuja, mutta köysi ei pysynyt
liukkaalla pinnalla paikallaan. Stella, miten särkynyt tähti korjataan?
STELLA (harmissaan): En ole koskaan kuullutkaan särkyneestä tähdestä, mutta luulen ettei tätä
yksin meidän taidoillamme saada kasaan.
AHTI: Noh, eipäs luovuteta vielä. Tarvitsemme vain vähän malttia ja hoksottimia, niin kyllä me
tämän ongelman ratkaisemme! Otso, sano sitä viisaampana, mitä meidän pitäisi tehdä?
OTSO: Olet Ahti oikeassa, luovuttaa ei saa. Ehkä voisimme pyytää apua… vaikkapa partiolaisilta!
(Kääntyy yleisöön päin.) Miltä se teistä kuulostaisi? Haluaisitteko auttaa meitä tämän tähden
korjaamisessa? Ja kai se täytyisi saada myös takaisin taivaalle, taidamme tarvita siihenkin teidän
apuanne. Onko Purha mukana? Entä (luettelee alaleirit läpi)? (Yleisöä pitää ehkä vähän huudattaa
ja saada innostumaan tästä.)
HILINÄ: Hienoa! Saamme kuin saammekin tähden korjattua! Palasia on tosiaan kuusi… hmm…
miten me saisimme kaikkien hyvät ideat koottua yhteen?
ILMARI: Ehdotan, että otamme kukin yhden palasen itsellemme ja kokoamme ideat sitten yhdessä
partiolaisten kanssa ohjelmalaaksoissa. Saamme laittaa kaikki taitomme peliin ja opimme ehkä
matkalla jotain uutta!
OTSO: Niin tehdään! Jokainen meistä voi antaa oman osuutensa tähden pelastamiseksi. Yhteinen
tavoitteemme on koota tähti takaisin ehjäksi! Yksikään idea ei ole huono ja yhdessä onnistumme
varmasti! (Mikäli leirin pelisääntöjen korjaamiselle tarve, tässä on sille hyvä väli.)
Tämän jälkeen eri ohjelmalaaksojen ja hahmojen esittely kertauksena:
OTSO: Stella, mene sinä Kosmos-laaksoon ja kerää kaikki tarvittava tieto tähdistä ja niiden
toiminnasta. Ehkä ratkaiset partiolaisten kanssa ongelman alta aikayksikön!
Knuutti ja Ahti, pitäisikö teidän mennä Airisto-laaksoon ja etsiä vastausta meren aalloilta?
Ilmari, sinä taas hallitset kädentaidot ja ongelmanratkaisun, voisitko sinä olla Kirjokansi-laaksossa
ja yrittää kokoamista yhdessä partiolaisten kanssa?

Hilinä, sinä jos kuka tiedät, että yhteistyössä on voimaa! Ottakaa kaikki keinot käyttöön
Meteoriitti-laaksossa.
Tuovi, sinä tunnet metsän kuin omat taskusi. Ehkä vastaus löytyy luonnosta?
Lilja, sinä olet kiertänyt maailmaa ja nähnyt kaikenlaista. Tarinoissasi voi olla avain tämän
mysteerin selvittämiseksi!
Toivotan teille kaikille onnea yritykseen!
(Ohjelma jatkuu.)
_____________________________________________________________________________
KESKIÄISET, kaksi kohtausta
Ensimmäinen kohtaus: OSIOSSA KÄYDÄÄN LÄPI JO SAAVUTETTUJA TAITOJA, OSIOTA TÄYTYNEE
MUOKATA, KUN TIEDETÄÄN PAREMMIN OHJELMAN SISÄLLÖSTÄ ENNEN KESKIÄISIÄ.
Keskiäiset alkaa ohjelmalla, minkä jälkeen näytelmä jatkuu. Hahmot ovat taas kokoontuneet
nuotiolle juttelemaan tähden korjaamisen edistymisestä. Käydään läpi, mitä kaikkea leirillä on
tapahtunut, ja mitä vielä tapahtuu.
OTSO: Kertokaapas, miten tähden korjaaminen etenee. Joko olette keksineet, miten saamme sen
kasaan?
STELLA: Minulla on itseasiassa iloisia uutisia! Luulen, että olemme hyvin lähellä ratkaisua.
Tavalliset tähdet eivät yleensä hajoa, mutta avaruudessa tapahtuu niin paljon ihmeellisiä asioita,
ettei tämä enää hätkähdytä niiden rinnalla.
ILMARI: Minullakin on monta hyvää ideaa! Luulin olevani kädentaitojen mestari, mutta olen
oppinut partiolaisilta vaikka mitä uutta. En ole kuitenkaan lukuisista yrityksistä huolimatta saanut
tähden palasia pysymään yhdessä.
OTSO: Entäpä Knuutti ja Ahti, miten teidän kävi?
AHTI: Emme löytäneet mereltä vastausta tähden kokoamiseen, mutta purjehtimisesta ja vesillä
liikkumisesta tiedän paljon enemmän kuin ennen! Ja kalaakin on tullut.
KNUUTTI: Minä taas olen vedessä kuin kotonani. Mutta tähdistä en vieläkään tiedä, vain sen
verran että niiden avulla voi suunnistaa pimeässä yössä!

OTSO: Noh, hienoa että olette oppineet uutta, vaikka se ei välttämättä tähteämme korjaakaan.
Entäpä Tuovi, antoiko metsä vastauksensa?
TUOVI: Meillä on ollut partiolaisten kanssa hurjan hauskaa haikilla! Olemme oppineet luonnossa
liikkumisesta, sen kunnioituksesta ja kaikesta muusta… mutta tähteä emme ole kyllä oppineet
korjaamaan. Ehkä Liljalla on ollut parempi onni matkassa?
LILJA: Alaleiripäivien aikana olen kertonut ja kuullut lukuisia tarinoita meiltä ja muualta, mutta
kukaan ei ole vielä maininnut tarinoissaan särkynyttä tähteä. Pahoin pelkään, ettei vastaus
löytynyt minunkaan tutkimusmatkallani.
OTSO: Meillä on siis monta johtolankaa, mutta ei vielä ratkaisua? Tätä täytyy vielä pohtia. Voitte
lähteä kotiinne, sillä en usko, että keksimme ratkaisua tähän hätään.
Lilja ja Tuovi lähtevät yhdessä verstaalta, muut poistuvat lavalta.
LILJA: Oletkos sinä ehtinyt pohtia sitä asiaa mistä viimeksi puhuimme, luonnon pelastamista
yhdessä muiden kanssa?
TUOVI: Olen. Kyselin tuolla partiolaisiltakin, mitä he ajattelevat asiasta ja sain monta uutta
ystävää, jotka ovat yhtä huolissaan tulevaisuudesta. Nuo partiolaiset tuntuvat rakastavan metsää,
merta ja tuntureita todella paljon! Heille ne ovat niin tärkeä osa elämää, että luonnon
vahingoittuminen vahingoittaisi tavallaan myös heitä.
LILJA: Olet varmasti oikeassa. Ja vaikka luonnosta ei niin pitäisikään, sen tuhoutuminen vaikuttaa
meihin kaikkiin.
TUOVI: Olen myös oppinut hyväksymään sen, ettei yksi ihminen välttämättä saa suuria tekoja
aikaan, vaan kyse on juuri siitä, mistä Knuuttikin puhui: meidän pitää tehdä yhteistyötä, sopia
asioista ja tehdä päätös. Haluamme pelastaa luonnon vai emme? Jos vastaus on kyllä, se vaatii
tekoja meiltä kaikilta, pieniä ja suuria.
LILJA: Vähän kuin tämä meidän tähdenkorjausprojektimmekin. Olemme kaikki tehneet jotain sen
eteen. Tosin tuntuu siltä, että emme ole saaneet mitään valmiiksi. (Pohtii hetken.) Hetkinen…
kysyikös Otso lainkaan Hilinältä, mitä hän oli saanut partiolaisten kanssa aikaiseksi?
TUOVI: Ei tainnut kysyä!
LILJA: Nyt äkkiä takaisin verstaalle, ja toivotaan että Hilinä on vielä siellä!

Ohjelma alkaa.
Toinen kohtaus:
TUOVI (juoksee verstaalle Lilja perässään): Ilmari, Ilmari! Onneksi olet vielä täällä. Mutta missä
kaikki muut ovat?
ILMARI: Muut lähtivät kai kotiin, minä ja Knuutti jäimme vielä pohtimaan tämän tähden kohtaloa.
TUOVI: Onko Hilinä täällä? Entä Otso?
ILMARI: He lähtivät juuri, eivät he ole vielä pitkälle ehtineet!
TUOVI: Menen heti hakemaan heidät! (Juoksee taas pois.)
ILMARI: No kylläpäs Tuovi oli tohkeissaan. Mistä ihmeestä on kysymys?
LILJA (edelleen hengästyneenä): Noh, hän hoksasi, ettei Otso kysynyt lainkaan Hilinältä, miten
tähden voisi korjata.
ILMARI: Mutta olisihan Hilinä nyt sanonut, jos hänellä olisi ollut ratkaisu tähän. Hänhän puhuu
yleensä kuin papupata!
LILJA: Aina ei huomaa, että oma idea on ääneen sanomisen arvoinen! Siksi onkin niin tärkeää, että
kysymme kaikilta mielipidettä. Ratkaisu voi joskus löytyä yllättävältä taholta.
Tuovi, Otso ja Hilinä palaavat verstaalle, perässään lavalta puuttuvat muut hahmot, eli Stella ja
Ahti.
OTSO: Missä palaa? Voisitko Tuovi vihdoin kertoa, miksi meidän kaikkien piti palata tänne?
TUOVI: No katsos, kun sinä et kysynyt lainkaan Hilinältä, miten tähti voitaisiin kasata!
OTSO: Oh, enkö? Olen pahoillani Hilinä, että unohdin sinut. Mikä sinun ratkaisusi on?
HILINÄ: Mutta eihän minulla mitään ratkaisua ole!
LILJA: Eikö? Oletko varma?
HILINÄ: No melko varma…
KNUUTTI: Entäpä jos oikein mietit? Tapahtuiko Meteoriitti-laaksossa jotain, minkä avulla saisimme
tähden koottua?

HILINÄ (pohtii ensin hetken ja alkaa sitten puhua): Noh, ensinnäkin minä olen kyllä oppinut tosi
paljon siitä (jotain mitä laaksossa on opittu: medialukutaito, kaikki ei ole sitä miltä näyttää? asioilla
kuitenkin aina valoisa puoli?) …ja lisäksi olen huomannut että asioilla on aina myös valoisa puoli!
Yleensä ne on helpompi huomata, kun miettii asiaa yhdessä ystävän kanssa. Oikeastaan kun nyt
tarkemmin pohdin, niin juuri yhteistyöllähän meidän piti tämä tähti saada kokoon? Eikö niin?
Mutta olemmeko todella tehneet yhteistyötä, vai olemmeko vain kaikki pohtineet ratkaisua
erillään, kukin omalla taholla?
KNUUTTI: Eli sinulla on kuin onkin vastaus!
HILINÄ: Siitä en ole varma, mutta sain idean! Tarvitsemme teitä kaikkia! Huudetaan yhdessä koko
Otava-leirin yhteinen huuto, josko se auttaisi. (Huudetaan huutoa monta kertaa Otson ja Hilinän
johdolla, muu ryhmä yrittää kasata samalla tähteä.) Eikö vieläkään? Kokeillaanpa tätä. Aloitetaan
aalto käsillä ja samalla kun aalto etenee, nostetaan omaa ääntä, jotta ääni ja kädet nousevat
samaan aikaan! (Tehdään aaltoja muutama kerta.) Kokeillaan vielä kerran Otava-huutoa, niin lujaa
kuin kurkusta lähtee!
Tähti muuttuu ehjäksi viimeisen huudon aikana. Hahmot iloitsevat ja halailevat, kunnes kaikki
asettuvat tähden ympärille.
STELLA: En haluaisi olla ilonpilaaja, mutta emmehän me tähdellä tee tuollaisena mitään. Se pitäisi
saada takaisin taivaalle.
HILINÄ: Siinä minä en sitten enää osaakaan auttaa.
ILMARI: Jospa minä kokeilen heittää sen ylös? (Kokeilee, mutta tähti ei nouse muutamaa senttiä
korkeammalle.)
OTSO: Jospa minä kokeilen? (Ei juuri vakuuttavampi yritys.)
KNUUTTI: Heikolta näyttää.
ILMARI: Ehkä meidän pitäisi rakentaa jonkinlainen koje sen taivaalle sinkoamisen helpottamiseksi?
KNUUTTI: Kannatetaan!
OTSO: Pitäisikö meidän pyytää taas partiolaisilta apua? Suostuisitteko te? (Toivottavasti
myönteinen vastaus yleisöstä)

STELLA: Jos teemme kuten tähdenkin kanssa: kerätään kaikki tieto ja taito yhteen
ohjelmalaaksoissa, ja toivotaan että keksimme keinon tähden palauttamiseksi taivaalle. Oletteko
mukana? (Toivottavasti myönteinen vastaus yleisöstä)
OTSO: Ei siis muuta kuin työn ääreen! Onnistuimme kasaamaan tähden yhdessä, joten kyllä meillä
älliä riittää myös sen taivaalle saamiseksi!
Hahmot lähtevät innoissaan pois lavalta, ohjelma jatkuu.
_____________________________________________________________________________
PÄÄTTÄJÄISET, kaksi kohtausta
Ensimmäinen kohtaus:
Stella katselee kaukoputkella taivaalle ja kirjaa välillä ylös jotakin.
KNUUTTI: Mitä sinä Stella teet?
STELLA: Arvioin tähtien etäisyyksiä ja yritän hahmottaa, mistä päin avaruutta tuo meidän
tähtemme oikein tipahti.
KNUUTTI: Mutta onko sillä oikeastaan väliä, eikö tärkeintä ole saada se takaisin taivaalle?
STELLA: No siinä menisi tähtikartat uusiksi, jos sinkoaisimme tähden vain sattumanvaraiseen
paikkaan. Yritän myös tässä laskea, miten suuri voima tarvittaisiin, että saisimme tähden sopivaan
kohtaan.
KNUUTTI: Minä en varmaan osaa auttaa siinä…
STELLA: Minusta tuntuu, etten minäkään ole osannut ottaa laskelmissani ihan kaikkea huomioon.
On huomioitava maan asento, tähtien kiertoradat ja nopeudet, mahdolliset muut esteet…
KNUUTTI (katsoo Stellan muistiinpanoja): Huh, kauheasti numeroita!
STELLA: No, se näistä laskemista. Oletteko te keksineet Ahdin kanssa, miten tähden saisi takaisin
taivaalle?
KNUUTTI: Mietimme, että tähdellä pitäisi olla jonkinlainen pyrstö tai räpylät, minkä avulla se
pääsee matkallaan eteenpäin!

STELLA: Tuo on ihan hyvä ajatus, mutta suurin ongelma taitaa tässä kohtaa olla se, ettemme jaksa
edes nostaa tähteä maasta.
Ahti ja Ilmari saapuvat paikalle.
ILMARI: Olen kokeillut jo kaikkea! Olen rakentanut singon, raketin, kammen, kuumailmapallon ja
vaikka mitä vempeleitä, mutta tähti ei ole liikahtanutkaan.
AHTI: Ei pidä luovuttaa. Tähti on kuin meren pohjamudissa uiskenteleva kampela! Tarvitaan
malttia ja oikeat välineet.
ILMARI (hieman turhautuneena): Ehkä ne ovatkin ne välineet, jotka meiltä puuttuvat.
AHTI: Tai sitten maltin puute…
KNUUTTI: Ilmari, keksivätkö partiolaiset mitään?
ILMARI: No juu, heiltä sain tähän asti parhaat ideani. (TÄHÄN JOTAIN MITÄ OHJELMALAAKSOSSA
ON TEHTY!)
KNUUTTI: Mutta tuohan kuulostaa hyvältä! Me olemme … (TÄHÄN JOTAIN MITÄ
OHJELMALAAKSOSSA ON TEHTY!)
STELLA: Vau! Kuulostaa kyllä hyvältä. Mitenhän sen saisi yhdistettyä tähän: Kosmos-laaksossa
teimme… (TÄHÄN JOTAIN MITÄ OHJELMALAAKSOSSA ON TEHTY!)
AHTI: Jos yhdistämme kaikki nämä ideat, meillä on varmasti toteuttamiskelpoinen suunnitelma!
KNUUTTI: Onko sinulla jokin visio siitä, miten nämä ideat sitten voisi yhdistää?
AHTI: Ei, mutta vaistoni sanoo, että Otso huomaa kyllä asioiden välisen yhteyden!
STELLA: Lähdetään Ilmarin verstaalle ja pyydetään muutkin mukaan!
Hahmot poistuvat lavalta ja ohjelma alkaa/jatkuu.
Toinen kohtaus:
Hahmot ovat verstaalla.
ILMARI: Meillä on siis Knuutin räpyläidea, Stellan xxx-idea ja minun xxx-idea.
AHTI: Tai oikeastaan meillä on partiolaisten ideoita…

ILMARI: Aivan. Jos yhdistämme nämä, niin meillä on… (pohdiskellen) lentävä kala, joka sopii
täydellisesti Otava-tähtikuvion jatkeeksi.
KNUUTTI (nauraen): Lentävä kala!
AHTI: Stella ei taitanut löytää tähden alkuperäistä paikkaa?
ILMARI: Ei, lisäsimme tämän meidän tähtemme mukavasti tuonne Otavan jatkeeksi. (osoittaa ehkä
isoa tähtikarttaa?)
AHTI: No se sopii minulle.
TUOVI: Voiko tuosta seurata jotain haittaa? Jos vaikka suunnistan metsässä tähtien avulla, niin
voiko uusi tähti sekoittaa suuntani täysin?
AHTI: Tuskin, eiköhän Stella olisi huomioinut sen.
Loputkin hahmot saapuvat verstaalle.
OTSO: Miltä näyttää, onko meillä sopivat ainekset kasassa?
ILMARI: Meillä näyttäisi olevan jonkinlainen idea siitä, minne suuntaan haluamme tähden lentävän
ja lisäksi meillä on pitkä lista hyviä ideoita, jotka pitäisi saada jotenkin yhteen. Emme vielä tosin
tiedä miten… No mutta, Hilinä, Tuovi ja Lilja. Mitä uutta te olette oppineet?
HILINÄ:
TUOVI:
LILJA:
(TÄHÄN JOTAIN MITÄ OHJELMALAAKSOSSA ON TEHTY!)
OTSO: Katsotaanpas, tämähän näyttää ihan siltä…
JONKINLAINEN LÄPIKÄYNTI SIITÄ, MITÄ ERI ALALEIREISSÄ JA OHJELMALAAKSOISSA ON VIIKON
AIKANA OPITTU JA TEHTY. VIDEO? HAHMOT KERTOVAT ERIKSEEN?

LOPPURATKAISU:
Alaleirien huudot ja lopulta Otavan yhteinen huuto, jonka voimasta tähti sinkoutuu taivaalle?

