
ELMERI ELÄMÄN MERELLÄ             
Käsikirjoitus: Kirsi-Klaudia Kangas 
 
Henkilö: Poika, jolle on puettu pelastusliivit, snorkkeli, sukeltajan maski, kompassi ja reppu. 
Avustajat: Katsojille yleisön joukosta on jaettu ennen näytelmää lusikka, lapio, mattopiiska ja 
mela. 
Elmerin vuorosanat voi lukea myös kertoja. 
 

Elmeri asettuu kanoottiin (penkille, ammeeseen tms.) keskelle lattiaa istumaan. 
 

Elmeri: Onpa minulla tässä mukava pikku kanootti, jolla saan meloskella täällä elämän merellä! 
Olen kuullut, että täällä on välillä aurinkoista ja tyyntä, mutta välillä myrskyistä ja sateista. (tähyilee 
kauas) Minkälaista säätä nyt on luvassa? Kuka tietää? Uskallankos minä lähteä merelle? 
Mutta hyvänen aika, milläs minä melon tätä kanoottiani eteenpäin? Enhän minä pääse ikinä perille 
taivaan satamaan, jos minulla ei ole melaa! Kuka voisi auttaa?  Oi, mutta sinullahan on sievä 
lusikka! Saisinko minä sen? Sillä olisi kevyt ja helppo meloa eteenpäin! 
 

Elmeri saa yleisöltä lusikan. Alkaa meloa ahkerasti. Pyyhkii otsaa. 
 

Elmeri: Äh, enhän minä pääse yhtään eteenpäin vaikka kuinka melon! Oikeassa suunnassakaan 
en pysy! Hiki vain tulee ja väsyttää! Voisiko joku auttaa minua? Hei, sinä siellä, sinulla on 
tehokkaan näköinen lapio! Saisinko minä sen? Kiitos paljon! Nyt alkaa matka edetä! 
 

Elmeri saa lapion ja alkaa meloa sillä. 
 

Elmeri: Jopas kanootti kulkee, mutta kylläpä on raskas tämä lapio! En taida jaksaa enempää, puh! 
Ei tämä ole tehty melomiseen tämäkään. Voi, voi minua raukkaa! kuka voisi auttaa? Tuo 
mattopiiska voisi olla sopivan kevyt. Saanko koettaa sitä? Kiitos! 
 

Elmeri saa mattopiiskan ja alkaa meloa sillä touhukkaasti. 
 

Elmeri: Voi, tämän läpi vesi menee liian helposti. En pääse minnekään! Ihan turhaa koko 
melominen! Sinulla siellä on ihana mela! Voi miten sopivalta se näyttää! Saisinko koettaa vielä 
sitäkin? Kiitos paljon! 

Elmeri saa melan ja meloo sillä. 
 

Elmeri: No nyt alkaa matka edistyä sopivassa tahdissa! Mutta miksihän en onnistunut tuolla 
lusikalla, enkä lapiolla? Kuka tietää? Hei, mutta näiden varsissa on jotkut laput! Mitähän tämän 
lusikan varressa lukee, kuka tulee lukemaan? 
Lappu: Huonot tavat ja eläminen erossa Jumalasta. 
Elmeri: Entäs mitä tämän lapion varressa olevassa lapussa lukee? Luetkos sinä vaikka? (antaa 
jollekin yleisöstä) 
Lappu: Ahneus, tapakristillisyys ja kunnian himo. 
Elmeri: Joku lappu tähän mattopiiskaankin on kiinnitetty. Mitäs tässä sanotaan? 
Lappu: Kaiken hyväksyvä suvaitsevaisuus. 
Elmeri: Mitä tämän melan varressa sitten lukee? Katsopas vaikka sinä? 
Lappu: Usko Herraan Jeesukseen niin sinä pelastut. 
 
(Keskustelua yleisön kanssa lappujen sisällöstä) 
 
Elmerin varustusten symbolit:  Pelastusliivit – Vakuutukset kunnossa (usko Jeesukseen), 
Snorkkeli – Rahaa tilillä pahan päivän varalle,  Maski – Sivistyksen tuoma ymmärrys,  Kompassi – 
Tieto oikeasta suunnasta elämässä (Raamatun sana),  Reppu – Elämän eväät, hyvä kasvatus ja 
tavat,  Muki – Tiedon lähteestä ja kulttuurista nauttiminen. 


