
POSSU JA AITA 
Käsikirjoitus: Kirsi-Klaudia Kangas 
 
Henkilöt:  Possu  (tekonenä, korvat, saparo) 
Rekvisiitta: Aita tai kyljellään olevat tikapuut. 
 

Possu syö iloisena ruohoa aidan vieressä. 
 

Possu: Ai, mutta mikäs aita tuossa on? Hmmm.. Aita, niin aidathan ovat sitä varten, että 
niiden toiselle puolelle ei saa mennä. No, eipä sitten mennä. 
 

Possu jatkaa syömistä. 
 

Possu: Mutta miksi sinne ei saisi mennä? Ehkä joku ei halua, että menen sinne syömään 
vihreää ruohoa. Ehkä se on jonkun toisen ruohoa. Tai ehkä se on huonoa ruohoa. 
 

Koskee aitaa sormellaan. Jatkaa syömistä, mutta vilkuilee aitaa. 
 

Possu: Tuo aita häiritsee minua. Aivan selvästi ruoho on vihreämpää siellä toisella 
puolella. (suuttuneena) Ehkäpä se joku joka rakensi tämän aidan, ei halua antaa minun 
syödä tuota vihreämpää ja mehevämpää ruohoa? Hmm! Ehkä se joku on saita tai ilkeä. 
 

Possu istuu maahan ja katselee ympärilleen. 
 

Possu: Katsokaa nyt vaikka! Tällaista kuivaa ruohoa minun vain pitää nyhtää nälkääni. 
Yäk! Eihän tästä edes kerry silavaa kinkkuun! (taputtaa kinkkuaan) Minä en kyllä alistu 
tähän! Minulla on kansalaisoikeuteni, eikä minua voi yksi aita pidättää tällä puolella. Minä 
vetoan EU-tuomio-istuimeen! 
 

Possu koettaa kaataa aitaa vihaisena. 
 

Possu: Minäpä menenkin tuosta aidan raosta tuonne paremmalle niitylle. Hih! Näin! Ai 
miten hyvää ruohoa tällä puolella onkaan! Nam, nam.... 
 

Possu hotkii ruohoa. Alkaa pidellä vatsaansa ja irvistellä, 
mutta syö silti vielä hetken. 

 

Possu: Oi, voi, kylläpä sainkin masuni kipeäksi. Tämä ruoho on niin hyvän ja 
houkuttelevan näköistä, mutta ei se tunnu kuitenkaan hyvältä. (pitelee vatsaansa) Ai, ai, ai! 
Ehkä minun olisi pitänyt uskoa, että tuo toinen puoli oli kuitenkin minulle parempi. 
 

Possu kömpii vaivalloisesti takaisin omalle puolelleen aitaa. 
 

Lopuksi possu keskustelee lasten kanssa siitä, mitkä asiat ovat ”väärällä puolella aitaa! 
Hän voi jakaa vaikka lappuja lapsille, jotka saavat asettaa laput oikealle tai väärälle 
puolelle aitaa.  
Esim. rukous, huumausaineet, urheilu, tupakka, terveellinen ruoka, valehtelu, ystävät, 
opiskelu, kaverin kiusaaminen, Raamatun lukeminen, harrastukset, alkoholi jne. 
Muistuta, että rajat eli ”aidat” on laitettu meidän parhaaksi ja turvaksi. 
 
Lopuksi possu selvittää lapsille, että suurin valinta on uskon ja epäuskon välillä. 


