VELHOKISAT

HENKILÖT
KALLA

– leikkisä velho, aina kääntämässä sanoja

OTAVA

– nokkela, älykäs matemaatikko

SALAMA

– urheilullinen, hätäinen

TAMMI

– keksijä, tietäväinen

VELHOMESTARI HURIPURILAINEN
– kisatuomari, jolla on erilaisia taikavempaimia
(äänitorvi, taikasauva, taikapulveria ym.)
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1. KOHTAUS
[Kalla ja Otava tulevat innoissaan näyttämölle ja kohtaavat]

KALLA
Terve Otava – Orve tetava!

OTAVA
Hyvä ystäväni Kalla! [Kalla kiusoittelee ja juoksee Otavan ympärillä.]

KALLA
Liirin laarin luurin…

OTAVA
Lopeta.

KALLA
Luurin laarin liirin!

OTAVA
Kalla, katso mikä tuolla on?
[osoittaa nopeasti taivaalle. Kalla katsoo, Otava puksauttaa mahaan]
Puks mahhaan, anna rahhaa!
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KALLA
Hä?
[Otava ojentaa käden ja läpsäisevät käsiä vastakkain.]

OTAVA
Mitä kuuluu?

KALLA
Mitä kuuluu, kuta miiluu, kukkuluuruu, hyvää kuuluu!

OTAVA
No hyvä. Minä olen harjoitellut velhokisaa varten koodilukuja ja
planeettojen kiertoratoja. Entä sinä?
KALLA [ylpeänä]
Totta maar! Koodit ja planeetat hallussa! Lisäksi olen perehtynyt
sana-arvoituksiin.
OTAVA [innostuu]
Mahtavaa! Nyt velhotiimi KALLA-OTAVA läpäisee Velhokisan tason 8
tehtävät!
KALLA
Taso läpi – läsi-tapo! Tantoleito haltuun!
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OTAVA
Lentotaito. Nyt mennään ilmoittautumaan kisaan!
[lähtevät pois]

2. KOHTAUS
[Salama ja Tammi tulevat innoissaan näyttämölle ja kohtaavat ja
lyövät kättä. Tammilla on mittarilaite mukana.]

SALAMA
Tammi peijakas!

TAMMI
Mainio Salama!

SALAMA ja TAMMI
Tiimi TAMMI-SALAMA valmiina!

SALAMA
Viime vuoden velhokisojen tasokoe oli tosi raskas. Vuoden
treenauksen jälkeen minulla ei kyllä puntit tutise!
[pullistelee hauiksiaan ja pohkeitaan]
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TAMMI
[ihailee Salaman lihaksia]
No ei takuulla! Ja minulla on uusi keksintöni, monitoimilaite
Siputiputin! Sillä voi tehdä vaikka mitä!

SALAMA
Oikeasti? Oletko testannut sen jo?

TAMMI
Kalibrointi on vähän kesken, mutta luotan siihen kuin omaan
järkeeni.

SALAMA
Jaha. No onneksi minä olen huippukunnossa. Nyt menoksi!

TAMMI
Äläpäs hoppuile! Tässä on myös huipputarkka kompassi. Siitä pitää
katsoa suunta.

SALAMA
Okei, eipähän tänä vuonna eksytä! Ja nopeudestakaan ei jäädä nyt
kiinni.

5

TAMMI
Hei, Siputiputin tärisee… nyt on todennäköisen tärkeää mennä
ilmoittautumaan!

SALAMA
No nyt menoksi!
[lähtevät pois]

3. KOHTAUS
[Velhomestari ja kilpailijat tulevat paikalle.]

VELHOMESTARI
Huripuripum! Taikoja horisontissa!
[heilauttaa taikasauvaa ja puhaltaa torveen]
Tervetuloa vuotuiseen velhokisaan, ja suorittamaan tasokoetta
numero 8. Onko velhotiimi KALLA-OTAVA paikalla?
KALLA ja OTAVA
Kyllä, Velhomestari Hampurilainen.
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VELHOMESTARI [närkästyneenä]
Anteeksi, nimeni on HURIPURILAINEN. Huripuripum, nenät lattiaan
pudum!
[taikoo taikasauvalla Kallan ja Otavan kontilleen]

KALLA
[kuiskaa Otavalle]
Veti nerheen henään.

OTAVA
SHH, hiljaa. ANTEEKSI, Velhomestari!
[nousevat ylös]

VELHOMESTARI
Velhotiimi TAMMI-SALAMA?

SALAMA
Paikalla, ei muuta kun rautaa tankoon!

VELHOMESTARI
Tämä ei ole mikään voimakisa.

TAMMI
Ei niin, tarvitaan älyä ja nopeutta.
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VELHOMESTARI
Asiaan. Tasokokeessa kahdeksan mitataan valmiuksia suunnistaa,
ratkaista ongelmia ja tehdä älykkäitä päätelmiä. Kokeen läpäisseet
saavat taikavoimat, joiden avulla voi aloittaa lentotaidon
harjoittelun.
OTAVA
Entä jos ei pääse läpi?

VELHOMESTARI
Reputtaneet tulevat uusimaan ensi vuonna. Onko muuta kysyttävää?
Huripuripum! Ei. Tässä ohjeet, olkaa hyvä. Saatte avata kuoret ja
lähteä matkaan.

KALLA ja OTAVA
[avaavat kuoren ja lukevat yhteen ääneen]
Kulkekaa viisitoista jäniksenloikkaa länteen,
sitten kaksi sataa sudenaskellusta koilliseen.
Löydätte mustan kiven, jossa on ensimmäinen tehtävänne.

KALLA
Musta kivi – kista muvi!
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OTAVA
Heureka! Tiedetään!
[lähtevät]

SALAMA ja TAMMI
[avaavat kuoren ja lukevat yhteen ääneen]
Kulkekaa viisitoista jäniksenloikkaa itään,
sitten kaksi sataa sudenaskellusta luoteeseen.
Löydätte mustan kiven, jossa on ensimmäinen tehtävänne.

SALAMA
Nyt menoksi!
[lähtee juoksujalkaa Kallan ja Otavan perään]

TAMMI
Hei, väärä suunta! Nokka kohti itää!
[katsoo kompassia ja viittoo Salaman mukaansa]

SALAMA
[juoksee Tammin luo]
Selvä pyy! Parempi pupu idässä kuin susi lännessä…
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4. KOHTAUS
VELHOMESTARI
Huomasitte varmaan, että tein pienen jekun. Molemmat joukkueet
päätyvät samaan paikkaan, ja olettaisin että myös samaan aikaan!
Saa nähdä mitä sitten tapahtuu. Niin, kilpailuhan koostuu kuudesta
tehtävästä, jotka kaikki täytyy ratkaista. Mukana on myös
kompakysymyksiä, kuten mikä on Aapelin pojan isän nimi… hehheh…
[naureskelee]
Taionpa seuraavat ohjeet tehtäväpaikalle!
Taikoja horisontissa! Huripuripum – ohjeet paikalle pudum!
[lähtee pois]

5. KOHTAUS
[Salama tulee juosten, Tammi läähättäen perässä.]

SALAMA
Hopi-hopi-hopi! Eikö kunto kestä?
Olisi kannattanut tehdä jalkaprässejä enemmän!
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TAMMI
Älä sotke, satayhdeksänkymmentäyhdeksän, kaksi sataa
sudenaskellusta… tässä!
[Salama säntäilee ympäriinsä. Tammi katselee mietiskellen
ympärilleen]

SALAMA
Ei täällä näy mitään. Missä se ohje voi olla?

TAMMI
Äläpäs hoppuile. Siputiputin näyttää, että paikka on oikea.
[etsivät]

SALAMA [säntäilee ja löytää kuoren]
Täällä!

TAMMI
Anna tänne!
[avaa ja lukee]
”On kaula ja suu..

SALAMA
Hei, joku tulee?
[jää kuuntelemaan]
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TAMMI
Kalla ja Otava.

SALAMA
Äkkiä piiloon!
[riuhtaisee Tammin mukaan, piiloutuvat]

6. KOHTAUS
[Kalla ja Otava saapuvat]

KALLA ja OTAVA
Satayhdeksänkymmentäyhdeksän, kaksi sataa!

OTAVA
Jos sudenaskellukset menivät oikein, paikan pitäisi olla tässä!

KALLA
Oikea paikka – paikea oikka! Perillä ollaan – orilla pellään!
[Otava löytää kuoren]
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OTAVA
Hei, tässä on ohjeet!

KALLA
Anna tänne!
[ottaa kuoren ja lukee]
”On kaula ja suu, vaan ei päätä. Sillä voi lähettää postiakin.
Mikä se on?”

OTAVA
Hmm…kaula, suu, pää, posti…

KALLA
Onko se seuraava vihje pääpostilla?

OTAVA
Älykääpiö. Tämähän on arvoitus.

KALLA
Ei kun aivoitus!
[alkavat kävellä ympyrää ja hokevat sanoja ”kaula”, ”suu”, ”pää” –
”ei päätä!” ja ”posti”]
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OTAVA
Heureka!

KALLA
Tiedetään! Nugetti! Eli kana paketissa!

OTAVA
No ei!
[katselee ympärilleen ja kuiskaa]
Pullo! Siis Pullovuorta kohti!
[lähtevät]

7. KOHTAUS
[Salama ryntää pois piilosta, Tammi hitaammin perässä.]

SALAMA
Kuulitko? Arvoituksen vastaus on nugetti!

TAMMI
No äläpäs hoppuile. Miten nugetti voisi olla vihje?
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SALAMA
Nyt tuli kyllä hirvee nälkä. Kuuntele. Vatsa kurnii. Minä voisin kyllä
syödä ainakin sata nugettia. Mistä saa ruokaa?

TAMMI
Ei tähän hätään mistään. Keskity nyt.
[lukee ohjeesta]
”On kaula ja suu, vaan ei päätä. Sillä voi lähettää postiakin.”

SALAMA
Aika? Satula? Suu? Sormus? Onkimato? Kynttilä?

TAMMI
Äläpäs hoppuile. Siputiputtimessa on myös jäljitin. Lähdetään Kallan
ja Otavan perään.
[lähtevät]

8. KOHTAUS
[Velhomestari Huripurilainen tulee paikalle]
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VELHOMESTARI
Hyvä yleisö! Taikoja horisontissa! Huripuripum! Nyt väliaikatietoja.
Kisa on edennyt tasaväkisesti. Kalla ja Otava ovat kuusi askellusta
edellä, mutta Tammi ja Salama ovat hyvässä nousussa. Enää on
jäljellä viimeinen tehtävä.
[Kuuluu juoksuaskeleita ja huutoja: Salama juoksee paikalle
perässään Tammi. Samaan aikaan toisesta suunnasta tulevat Kalla ja
Otava]

KALLA ja OTAVA
Kalla ja Otava ilmoittautuu!

SALAMA ja TAMMI
Tammi ja Salama ilmoittautuu!

VELHOMESTARI
Hyvä! Tervetuloa viimeiseen tehtävään.
Huripuridum – ohjeet paikalle pum!
[kuori lentää lavalle. Velhomestari aukaisee ja lukee]
Saatte kahdeksan lappua, joissa on tavuja. Tehtävänä on järjestää ne
taikaloitsuksi, joka EHKÄ antaa teille taikavoimat. Aikaa on vain 60
sekuntia. Tämä tehtävä tehdään yhdessä.
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[Saavat isot laput, joissa yksi tavu. Jokaiselle kaksi lappua. Luetaan
väärässä järjestyksessä olevat tavut. Musiikkia taustalle, vaihtelevat
paikkoja tavujen kanssa – sovittu koreografia – kunnes löytyy oikea.]

KAIKKI VELHOKOULULAISET

SII-VET AL-LE TAI-VA-HAL-LE
VELHOMESTARI
Huripuridum! Taikoja horisontissa!
Ratkaisu on…
[soittaa taikasauvaa jännityksen kohottamiseksi]
… Pudum! - Oikein! Ottakaa taikavoima haltuunne!
[koskettaa taikasauvalla jokaista olalle]
Toistakaa yhteen ääneen taikaloitsu!

KAIKKI
Siivet alle, taivahalle!

VELHOMESTARI [kovaan ääneen]
Kiitos yleisölle! Kiitos kilpailijoille! Jälleen ensi vuonna! Taikoja
horisontissa! Huripuridum! Ja nyt, kilpailijat, kumarrukset pudum!
[kaikki kumartavat]

LOPPU
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