
 

Turvattomuuden taulu 

 

Luokat: 1-6 

Kesto: 15-20 min. 

Tehdään: Koko luokan kanssa  

 

Luetaan tarina koko luokalle. Silmät voi laittaa kiinni tai pitää auki. 

Tarinan jälkeen listataan pelottavia asioita taululle. Taulu kannattaa jakaa kahteen osaan jo tässä vaiheessa. 

Kirjoittamista varten voi pyytää myös jonkun koululaisen. Jos koululaiset eivät halua kertoa, mikä heitä 

pelottaa, voi kysellä, mikä tarinan Samua olisi voinut pelottaa. 

Tämän jälkeen katsotaan video Kenian katulapsista https://youtu.be/UT28r5-0xRw. Videon jälkeen 

kerätään toiselle puolelle taulua asioita, jotka voivat tuntua Kenian katulapsista pelottavilta. Tämän jälkeen 

etsitään yhtäläisyyksiä taululta ja pohditaan sitä minkä takia vastaukset ovat niin samanlaisia tai erilaisia. 

 

  

https://youtu.be/UT28r5-0xRw


Tarina pienille: 

Samu heräsi aamulla, nousi sängystä ja puki vaatteet päälle. Ennen kouluun lähtöä Samu meni jääkaapille, 

mutta siellä ei ollut muuta kuin kuihtunut juuston kanta. Aamupala jäi siis väliin. Samu ei tästä välittänyt 

vaan heitti repun selkään ja avasi oven, joka johti rappukäytävään. Alakerran naapuri ei näköjään ollut 

päässyt edellisiltana kotiin asti vaan makasi elottoman näköisenä rappusilla. Samu oli tottunut tähän 

näkyyn eikä varsinaisesti huolestunut. Vähän kuitenkin jännitti kävellä naapurin ohi. Juuri kun Samu oli 

ohittanut lattialla istuvan seinään nojaavan naapurin, naapuri huusi kovaan ääneen: ”Eeei, ne tulee taas!”  

Samu säikähti, juoksi viimeiset rappuset alas ja ryntäsi ulos ulko-ovesta.  

”Se näki varmaan jotain unta”, mietti Samu, kun oli ensin vähän rauhoittunut. Koulumatka jatkui alkusyksyn 

kirpeässä aamussa. Koulumatkalla Samu törmäsi luokkakaveriinsa Peteen. Pete kertoi, ettei ollut nukkunut 

kovin hyvin viime yönä, koska oli joutunut kuuntelemaan naapurien huutamista ja riitelyä pitkälle yöhön.  

Koulumatkalla Samu ja Pete potkivat kiviä ja leikkivät kepeillä sotaa. Pian pojat olivat koulunpihassa. Koulun 

pihassa olevan varaston takana koulun isoimmat pojat kiusasivat Samun ja Peten luokkakavereita 

varastamalla lippiksiä ja heittelemällä niitä puun oksille. Pojat eivät uskaltaneet mennä väliin. Molemmat 

pelkäsivät saavansa selkäsaunan isoilta pojilta.  

Ennen tunnin alkua pojat katsoivat YouTubesta puhelimella videota pilailuvideosta. Samu oli viikko sitten 

saanut uuden puhelimen syntymäpäivälahjaksi. Videossa oli iso kaveriporukka, jotka säikyttelivät 

vastaantulijoita kadulla. Samu toivoi, ettei kukaan tuntematon koskaan säikäyttäisi häntä siihen tapaan.  

Koulun käytävällä Samu ja Pete kuulivat opettajien juttelevan jostakin uutisesta. Keniassa oli taas sattunut 

jotakin vakavaa, mutta pojat eivät kuulleet sen tarkemmin. Samua jäi vaivaamaan, mitä siellä oli käynyt. 

Samu viihtyi koulussa ja tykkäsi erityisesti matikasta ja kuvaamataidosta. Parasta koulussa Samun mielestä 

oli se, että siellä sai viettää aikaa kavereiden kanssa ja samalla oppia paljon uusia asioita 

Koulupäivä meni nopeasti ja kotona Samua odotti ihana ruuan tuoksu. Samun lempiruokaa, tortilloja! 

Läksyt tehtyään Samu näki vielä Peteä ja he jatkoivat sotaleikkejä lähimetsässä, jonne pojat olivat 

rakentaneet majan puiden oksista. Illalla nukkumaan mennessä Samu mietti, että onneksi hänellä oli 

mukava koti ja kavereita. Samalla kun Samu tuijotteli ikkunasta ulos tuulessa heiluvia puunoksia, se mitä 

ikinä Keniassa olikaan tapahtunut, vaivasi hetken, ennen kuin uni tuli. 

 


