
Lottiina tulee kirjastoon          Kirjoittanut Tuula Amberla       

 

Kirjastonhoitaja-Kertoja  

-Hei lapset! Tunnetteko Lottiinan, supervahvan tytön? Vähän niin kuin Peppi Pitkätossu. Arvatkaas 

mitä – minä näin sen äsken kirjaston ulkopuolella! 

(kuuluu töminää) 

-Tuleekohan se tänne ? 

(kuuluu laulua, ”Kunpa saisin rikki kookospähkinän..”) 

Lottiina:  ” Terve! Tulen punttisalilta, ja pitäisi päästä nettiin. Kaikki koneet on varattuja, koska 

aikuiset maksavat niillä laskuja. Hei kirjastonhoitajat! Eikö täällä ole yhtään hauskaa konetta, jolla 

voi pelata?” 

Lottiina hyppelee ympäri lasten osastoa ja etsii konetta. 

Kirjastonhoitajan ääni (kirjaston keskusradio) ”Hyvät lapset, älkää huutako lastenosastolla, 

niistäkää nenänne ja odottakaa siivosti vuoroanne. Aikuiset ensin! Mutta juuri saamamme tiedon 

mukaan yksi  iPad on vapaa.” 

Lottiina: ”Haa! Kone on vapaa. Haluan uppoutua pelien maailmaan. Siellä ei tarvitse osata lukea ja 

kirjoittaa – riittää kun on sairaan nopea käyttämään näppäimiä. Önjöööö!” 

(Lottiina menee hyllyn taakse pelaamaan) 

(eteisestä kuuluu vihaista motkotusta ja kiireinen nainen saapuu sisään) 

Rouva Runola : ”Missä se lapsi on? Minun on pakko löytää se! Riivatun tyttö! Se on taas karannut 

koulusta ja on muutenkin aivan kauhea. On kotona aina yksin eikä tottele mitään! Minun on 

palautettava tyttö kouluun ja sinne se saa jäädä asumaan.  –  (katsojille) Ai ketäs te olette, heh heh 

(nolostuneena) Enhän minä oikeasti näin vihainen ole. Oletteko nähneet pientä, suloista tyttö, 

jonka nimi on Lottiina?  

Kyselee lapsilta ja etsii, mutta Lottiinaa ei näy. 

Kirjastonhoitajan ääni: ” Hyvät aikuiset, älkää huutako lastenosastolla, niistäkää nenänne ja 

tanssikaa vaikka ripaskaa”. 

 (Rouva Runola soittaa poliisille) 

Poliisilaulu: Valppain mielin muista sä aina… 

 



(Poliisit tulevat) 

Poliisi 1  ”Mikäs täällä on hätänä?” 

Rouva Runola: ”Lottiina  niminen lapsi vain pelaa täällä kirjastossa, eikä suostu menemään 

kouluun! Teidän täytyy auttaa minua etsimään häntä!” 

Poliisi 2  ”Kyllä rouva SosiaalijohtajaYlijohtajaKommissaari! Mars eteenpäin! Vasen vasen vasen 

kakskolme!” 

(Poliisit ja Runola lähtevät etsimään Lottiinaa. Runola laulaa Aikuinen nainen kappaletta 

mennessään.) 

(Lottiina siirtyy nojatuoliin pelaamaan) 

Lottiina: ”Outoa porukkaa, ottaisivat iisisti ja söisivät donitseja, mieluummin kuin jahtaavat 

viattomia lapsia.” 

(Lottiina pelaa, kunnes alkaa nukuttaa ja nukahtaa nojatuoliin tabletti kädessä) 

(Rosvo  hiipii hiljaa sisään.) 

Rosvo  : ” Hahhaa!  iPad! Minä näpistän tämän ja menen myymään sen. Voivoivoi, minulla ei ole 

yhtään ruokaa ja vatsani kurnii niin kovaa, etten minä voi nukkua. Saatikka katsoa rauhasssa 

urheiluruutua.  Tällä saa varmaan paljon rahaa ja sitten ruokaa”. 

(ottaa tabletin ja hiipii hiljaa kohti ovea)  

(Lottiina herää ja aikoo jatkaa pelaamista) 

(Rosvo kuuli Lottiinan heräämisen ja ryömii pöydän alle piiloon) 

Lottiina: ”Mitä, missä iPad on? Peli jäi just hyvään kohtaan. Minun piti saada sininen ihmetimantti, 

jolla voi pelastaa maailman. Mihin ihmeeseen se pädi joutui?” 

Lottiina: (lapsille) ”Oletteko nähneet, minne iPad katosi? Heitinkö sen vahingossa unissani 

mereen? Joskus teen kummia asioita kun nukun?” 

(lapset luultavasti kertovat, että rosvo vei tabletin) 

(Lottiina lähtee ryntäämään rosvon perään, mutta törmää matkalla Runolaan ja poliiseihin) 

Poliisi 1: ”Koulukarkuri! Lain nimessä olette pidätetty!” 

Poliisi 2 yrittää laittaa Lottiinalle käsiraudat, mutta Lottiina työntää hänet pöydälle. Poliisi jää 

itkemään pöydälle. 

Runola: ”Sinä hävytön tyttö! Et kunnioita virkavaltaa! Päästä poliisi heti vapaaksi” 



Poliisi 1: Senkin nenäkäs ipana! Kädet ylös! 

Lottiina työntää Poliisi 1:sen kohden pöytää ja huomaa rosvon. 

Lottiina: ”Miksi te minua jahtaatte, kun täällä on oikeakin roisto. Se on ottanut iPadin. Tule esiin 

sieltä!” 

Rosvo: ”Älkää kiusatko minua! Äläkä vaan heitä minua pöydän tai hyllyn päälle, pliis. Koska minun 

peppuni ja selkäni on kipeä”. 

Lottiina: ”No miksi varastit iPadin?  

Rosvo: ”Anteeksi! Minulla ei ole yhtään rahaa ruokaan ja lapseni itkevät”. 

Poliisi 1: ”Kyllä meidän nyt täytyy pidättää sinut. Rosvo on rosvo, vaikka olisikin kiltti. Ja taidat olla 

se sama kaveri, joka tehnyt ryöstöjä jo pidemmän aikaa. Tietääkseni sinulla ei ole lapsia, vaan 

pelkästään yksi lihava kissa.” 

Poliisi 2 laittaa rosvolle käsiraudat, mutta vilkuilee vähän pelokkaasti Lottiinaa. 

Poliisi 2: ”Nyt  tämä poika pääsee kammarille. Mars mars vasen vasen vasen kaks kolme”. 

Poliisi 1: Mutta mitäs tälle liian vahvalle tytölle teemme?” 

Lottiina: ”Yrittääkääpäs ottaa kiinni, niin näette!” 

(Lottiina juoksee ympäri lastenosastoa ja Poliisi 1 yrittää ottaa häntä kiinni) 

(Runola rauhoittelee) 

Runola: ”Ehkä asia voi tältä päivältä jäädä. Koulupäivä nimittäin loppui jo. Ja huomenna on 

perjantai, joka presidentin käskystä ei enää ole koulupäivä, vaan vapaapäivä. Sillä tavalla 

säästetään! Tulee halvemmaksi, jos Lottiina ja kaikki muut Suomen lapset ja opettajat syövät 

perjantaisin ruokaa kotona.” 

Lottiina: ”Ok. Mutta nyt minun pitää jatkaa pelaamista, koska aion pelastaa maailman!” 

Kirjastonhoitajan ääni: ”Hyvä asiakkaat! Siirtykää kaikki kotiin pelaamaan ja lukemaan. Tämä talo 

suljetaan nyt. Säästösyistä. Tervetuloa kuukauden päästä uudelleen!” 

Lottiina: ”Sillälailla! Onneksi minulla on kotona säkillinen rahaa. Ja ostankin nyt kaikille kaupungin 

lapsille omat iPadit!  Tulkaa perässä” 

Kookospähkinä-laulu lauletaan yhdessä 

Loppu 


