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Johdanto
“Olet sankarini” on tarina kaikille maailman lapsille, joiden elämään koronaviruspandemia on vaikuttanut. 

On suositeltavaa, että lapsi lukee “Olet sankarini” -kirjan yhdessä vanhempansa, hoitajansa tai opettajansa kanssa. Ei ole 
suositeltavaa, että lapsi lukee kirjaa yksin ilman aikuisen tukea. Kirjaa täydentävä opas “Actions for heroes” (julkaistaan myö-
hemmin) tukee koronatilanteeseen liittyvien asioiden ja tunteiden käsittelemistä lapsen kanssa. Oppaassa on myös tarinaan 
pohjautuvia tehtäviä lapsille.



Äiti on Saran sankari, sillä hän on maailman pa-
ras äiti ja maailman paras tieteilijä. Mutta edes 
Saran äiti ei pysty keksimään lääkettä koronavi-
rukseen.

”Miltä koronavirus näyttää?” Sara kysyi äidiltään.

 “Koronavirus on niin pieni, että emme voi näh-
dä sitä”, hänen äitinsä vastasi. ”Mutta se leviää, 
kun sairaat ihmiset yskivät ja aivastavat, tai kun 
he koskevat ihmisiin tai esineisiin ympärillään. 
Sairastuneille ihmisille tulee kuumetta ja yskää, 
ja heidän voi olla hankala hengittää.” 

”Emmekö voi taistella sitä vastaan, koska emme 
voi nähdä sitä?” kysyi Sara äidiltään.

 ”Kyllä me voimme taistella sitä vastaan”, Saran 
äiti vastasi. ”Siksi haluan, että olet varovainen, 
Sara. Virus koettelee kaikkia ihmisiä, ja kaikki 
voivat taistella sitä vastaan. Lapset ovat erityisiä, 
ja myös he voivat auttaa. Sinun täytyy olla varo-
vainen meidän kaikkien takia. Sinun täytyy olla 
minun sankarini.



Sinä iltana Sara makasi sängyssään eikä tuntenut 
itseään lainkaan sankariksi. Hän oli poissa tolaltaan. 
Hän halusi mennä kouluun, mutta koulu oli kiinni. 
Hän halusi nähdä ystäviään, mutta se ei ollut turval-
lista. Sara halusi, että koronavirus lopettaisi maail-
man pelottelun.

”Sankareilla on supervoimia”, hän sanoi itsekseen, 
sulki silmänsä ja kävi nukkumaan. ”Mitä voimia mi-
nulla muka on?”

Yhtäkkiä ystävällinen ääni kuiskasi hänen nimensä 
pimeässä. 

”Kuka siellä?” kuiskasi Sara takaisin.

”Mitä tarvitset ollaksesi sankari, Sara?” kysyi ääni. 

“Tarvitsen keinon, jolla voisin kertoa kaikille maail-
man lapsille, miten he voivat suojella itseään, jotta 
he voisivat suojella myös kaikkia muita ihmisiä...”, 
vastasi Sara.

”Eli millainen minun pitäisi olla?” kysyi ääni. 

”Minä tarvitsen jotain, joka osaa lentää… jotain  
kovaäänistä… ja jotain, joka voisi auttaa!”  

Yhdessä suhahduksessa jotain ihmeellistä ilmestyi 
kuunvaloon…



“Kuka sinä olet?” kuiskasi Sara hämmästy-
neenä. 

”Minä olen Ario”, vastasi hahmo. 

”En ole koskaan ennen nähnyt Ariota”, 
Sara sanoi.

”Olen ollut täällä koko ajan”, vastasi Ario. 
”Asun sydämessäsi.”

“Sinun kanssasi… voin kertoa kaikille maa-
ilman lapsille koronaviruksesta! Minä voin 
olla sankari! Mutta odotas, Ario, onko nyt 
turvallista matkustaa ympäriinsä koronavi-
ruksen vuoksi?”

 ”Minun kanssani on turvallista, Sara”, vas-
tasi Ario. ”Mikään ei voi vahingoittaa sinua, 
kun olemme yhdessä.”



Sara hyppäsi Arion selkään, ja yhdessä he liitelivät Saran makuuhuoneen  
ikkunasta ulos öiselle taivaalle. He lensivät kohti tähtiä ja tervehtivät kuuta.



Auringon noustessa Sara ja Ario laskeutui-
vat kauniiseen autiomaahan pyramidien 
viereen, missä pieni ryhmä lapsia oli juuri 
leikkimässä. Lapset vilkuttivat Saralle ja 
Ariolle ja hihkuivat ihastuksesta.

“Tervetuloa, minä olen Salem!” huusi yksi 
pojista. “Mitä te täällä teette? Anteeksi, 
että emme voi tulla lähemmäs, sillä mei-
dän täytyy pitää ainakin metrin turvaväli!”

“Juuri siksi me olemme täällä!” vastasi 
Sara. “Minä olen Sara, ja tämä on Ario. 
Tiesittekö, että lapset voivat pitää naapu-
rinsa, kaverinsa ja sukulaisensa turvassa 
koronavirukselta? Meidän täytyy vain...”

“Pestä kätemme saippualla ja vedellä!”  
jatkoi Salem hymyillen. “Me tiedämme 
sen jo, Sara. Me yskimme kyynärtaipei-
siimme, jos olemme kipeitä – ja terveh-
dimme vilkuttamalla kättelyn sijaan. Yri-
tämme pysyä sisällä, mutta asumme hyvin 
tiheästi asutussa kaupungissa… ja kaikki 
eivät pysyttele kotonaan.”

“Hmm, ehkä voin auttaa”, sanoi Ario. 
“Ihmiset eivät voi nähdä koronavirusta, 
mutta… he voivat nähdä minut! Hyppää 
kyytiin, Salem, mutta istukaa eri siivillä – 
ne ovat ainakin metrin päässä toisistaan!”



Ario lensi taivaalle Salemin 
ja Saran istuessa hänen sii-
villään. Hän lensi kaupungin 
yli ja alkoi ärjyä ja laulaa! 
Salem huusi kaduilla oleville 
lapsille:

“Menkää äkkiä kertomaan 
perheillenne, että sisällä on 
turvallisempaa! Me voimme 
suojella toisiamme pysy-
mällä kotona!”

Ihmiset hämmästelivät 
näkemäänsä. He vilkuttivat 
Ariolle ja lapsille ja päättivät 
palata koteihinsa.



Ario lensi ylös taivaalle. 
Salem huusi innoissaan. 
Ylhäällä pilvien lomassa 
lentokone lensi heidän 
ohitseen, ja matkustajat 
katsoivat heitä ihmeis-
sään.

“Ihmisten täytyy pian 
lopettaa matkustaminen, 
ainakin hetkeksi”, Salem 
sanoi. “Maiden rajoja 
suljetaan eri puolilla maa-
ilmaa, ja meidän kaikkien 
täytyy pysyä rakkaidem-
me kanssa siellä, missä 
olemme.”

 

“Asioiden muuttuminen  voi tuntua pelottavalta ja 
hämmentävältä”, vastasi Ario. “Kun minua pelottaa, 
hengitän hyvin hitaasti sisään – ja hyvin tulisesti ulos!”

Ja yhtäkkiä Ario hönkäisi ison tulipallon suustaan!

“Mikä teitä auttaa, kun teitä pelottaa?”  
kysyi Ario.

“Tuntuu, että niin moni asia on 
muuttunut”, sanoi Sara. “Jos-
kus se pelottaa minua.”



“Minä ajattelen ihmistä, josta minulle tulee turvallinen 
olo”, vastasi Sara.

“Niin minäkin. Ajattelen kaikkia niitä ihmisiä, jotka  
saavat oloni turvalliseksi, kuten isovanhempani”,  
sanoi Salem. “Minulla on heitä ikävä. En voi halata 
heitä, koska silloin voisin tietämättäni tartuttaa heihin 
koronaviruksen. Yleensä näemme heitä joka viikon- 
loppu. Nyt emme voi tavata heitä, koska meidän  
täytyy olla varovaisia.”

“Voitko soittaa heille?” kysyi Sara uudelta ystävältään. 
“Voi, kyllä!” vastasi Salem. “He soittavat minulle joka 
päivä, ja minä kerron heille kaikesta, mitä olemme 
tehneet kotona. Se saa minun ja myös heidän olonsa 
paremmaksi.”

“On ihan normaalia ikävöidä ihmisiä, joita rakastamme, 
mutta joita emme voi tavata juuri nyt”, sanoi Ario. “Sii-
tä tietää, kuinka paljon välitämme heistä. Tulisiko teille 
parempi olo, jos voisitte tavata muita sankareita?”

“Kyllä!” huudahtivat Sara ja Salem yhteen ääneen. 

“Mahtavaa! Ystävälläni Sashalla on hyvin erityinen  
supervoima”, sanoi Ario. “Menoksi!”



He liitelivät alas maan pinnalle ja laskeutuivat 
pieneen kylään. He näkivät tytön, joka oli poimi-
massa kukkia kotipihallaan. Silloin tyttö näki Arion 
ja lapset istumassa Arion siivillä. Tyttöä alkoi nau-
rattaa.

“Ario!” hän huudahti. “Meidän täytyy pysyä aina-
kin metrin päässä toisistamme, joten heitän sinul-
le halauksen ilmaan! Mitä te täällä teette?”

“Tunsin halauksesi, Sasha”, sanoi Ario. “Minusta 
on hienoa, miten voimme käyttää sanoja ilmai-
semaan, kuinka paljon välitämme toisistamme. 
Haluaisin ystävieni näkevän sinun supervoimasi.”

“Mikä minun supervoimani on?” kysyi Sasha. 

“Siitä lähtien, kun perheenjäsenesi sairastui, olet 
pysynyt kotona varmistaaksesi, ettet tartuta koro-
navirusta kehenkään”, vastasi Ario. 

“Kyllä, isäni on sairas. Hän lepää kotona, kunnes 
on täysin parantunut”, sanoi Sasha.



“Mutta ei se olen niin vaikeaa! Pelaamme  
pelejä, kokkaamme, vietämme aikaa puutar-
hassa ja syömme yhdessä. Tanssimme veljieni 
kanssa. Luemme kirjoja, ja opin jotain uutta joka 
päivä, sillä välillä minun on ikävä kouluun. Aluksi 
kotona pysyminen tuntui oudolta, mutta nyt se 
tuntuu jo ihan tavalliselta.”

“Se ei ole aina helppoa, Sasha”, sanoi Ario. 
“Sinä keksit uusia tapoja pitää hauskaa ja viettää 
aikaa rakkaittesi kanssa kotona. Se tekee sinusta 
minun sankarini!”

“Riiteletkö koskaan perheenjäsentesi kanssa?” 
kysyi Salem. 

“Kyllä me joskus riitelemme”, vastasi Sasha. 
“Meidän täytyy olla erityisen kärsivällisiä ja ym-
märtäväisiä ja pyytää anteeksi jopa nopeammin 
kuin yleensä. Se on oikea supervoima, koska 
sekä itsellemme että muille voi tulla anteeksi-
pyynnöstä parempi mieli. Tarvitsen myös välillä 
aikaa olla ihan yksin. Rakastan tanssia ja laulaa 
itsekseni! Ja joskus soittelen ystävilleni...”

“Mutta Ario, entä ihmiset, jotka ovat kaukana 
kotoaan tai joilla ei ole kotia?” kysyi Sara.

“Se on hyvä kysymys, Sara”, vastasi Ario.  
“Mennään ottamaan selvää.”



Niinpä he hyvästelivät Sashan ja lähtivät jälleen  
kerran matkaan. Ilma tuntui lämpimämmältä, kun 
he laskeutuivat meren ympäröimälle saarelle.  



Siellä he näkivät leirin, joka oli täynnä ihmisiä. Eräs 
tyttö näki heidät ja vilkutti heille jo kaukaa.

“Hei Ario, kiva nähdä sinua taas!” hän huusi. 

“Me yritämme pysyä vähintään metrin päässä 
toisistamme, joten juttelen sinulle täältä. Mutta 
haluaisin tavata ystäväsi! Nimeni on Leila.”

“Hei Leila! Minä olen Sara, ja tässä on Salem”, 
huusi Sara takaisin. “Kuulostaa siltä, että yrität 
suojata itseäsi koronavirukselta. Mitä muuta sinä 
teet?”

“Me pesemme käsiämme saippualla ja vedellä!” 
Leila huusi takaisin.

“Yskittekö myös kyynärtaipeisiinne?” kysyi Salem. 

“Voitko näyttää, miten?” huusi Leila takaisin.  
Salem näytti heille, mitä tarkoitti. 

“Me kaikki yritämme olla rohkeita, mutta minua 
huolestuttaa eräs asia”, sanoi Leila. “Voinko pu-
hua siitä teidän kanssanne? Kuulin, että joku sai-
rastui ja kuoli, ja se sai minut pelkäämään kovasti.  
Onko totta, että ihmiset voivat kuolla korona- 
viruksen vuoksi?”



Ario huokaisi syvään ja istahti alas valtavan takapuo-
lensa päälle.

“Kyllä, pikku sankarit, se on merkillistä”, vastasi Ario. 
“Jotkut ihmiset eivät tunne itseään lainkaan sairaiksi, 
ja jotkut ihmiset voivat olla tosi sairaita. Ja jotkut 
tosiaan voivat kuolla. Siksi meidän kaikkien täytyy olla 
erityisen varovaisia vanhojen ja vakavasti sairastunei-
den ihmisten kanssa, koska he näyttävät sairastuvan 
herkemmin. Kun meitä pelottaa oikein kovasti tai kun 
tunnemme olomme turvattomiksi, meitä voi auttaa, 
jos kuvittelemme turvallisen paikan mielessämme.  
Haluaisitteko kokeilla sitä kanssani?”

Kaikki vastasivat myöntävästi. Ario pyysi lapsia sulke-
maan silmänsä ja kuvittelemaan paikan, jossa heillä 
on turvallinen olo.

“Keskity ajatuksissasi muistoon hetkestä, jossa tunsit 
olosi hyvin turvalliseksi”, pyysi Ario. 

Ario kysyi lapsilta, mitä he näkivät, tunsivat ja hais-
toivat turvapaikassaan. Hän pyysi valitsemaan jonkun 
tärkeän henkilön, jonka he haluaisivat kutsua turva-
paikkaansa. Mistä he voisivat jutella siellä keskenään?

“Aina, kun olette surullisia tai pelkäätte, voitte men-
nä mielessänne turvapaikkaanne”, sanoi Ario. “Se 
on supervoimanne, ja voitte jakaa sen ystävienne ja 
perheenne kanssa. Muistakaa, että minä ja moni muu 
välitämme teistä. Sen ajatteleminen auttaa myös.”



 Leila sanoi: “Me kaikki voimme pitää huolta toisistamme.”

“Se on totta, Leila”, sanoi Ario. “Voimme huolehtia toisistamme, missä tahansa olemmekin. Haluaisitko tulla kanssamme  
viimeiselle retkellemme?”

Leila päätti lähteä Arion ja uusien ystäviensä mukaan. Sara oli iloinen, että Leila tuli mukaan, sillä hän tiesi, että joskus meidän 
täytyy tukea toisiamme. He lensivät hiljaa puhumatta toisilleen, mutta Leila tiesi, että hänen uudet ystävänsä välittivät hänestä 
todella paljon.



Vähitellen näköpiirin tuli lumisia vuoria, ja Ario 
laskeutui pieneen kaupunkiin. Muutama lapsi 
oli leikkimässä puron varrella.

“Ario!” huudahti yksi lapsista vilkuttaen.

“Hei, Kim”, sanoi Ario. “No niin kaikki, halusin, 
että tapaatte ystäviäni, jotka ovat parantuneet 
koronaviruksesta.”

“Millaista se oli?” Salem kysyi. 

“Minua yskitti, ja minulla oli kuumetta. Olin 
myös hyvin väsynyt, enkä halunnut leikkiä  
moneen päivään”, vastasi Kim. “Mutta nukuin 
paljon, ja perheeni piti minusta hyvää huolta. 
Osa vanhemmistamme ja isovanhemmistam-
me joutui sairaalaan.  Sairaanhoitajat ja lääkärit 
olivat heille tosi kilttejä, ja kyläläiset auttoivat 
meitä kotona. Muutaman viikon kuluttua olim-
me taas kaikki kunnossa.”



“Olen Kimin ystävä”, kertoi yksi lapsista. “Vaikka Kimillä oli koronavirus enkä  
voinut tavata häntä, pysyimme silti hyvinä ystävinä. En koskaan lakannut välittä-
mästä hänestä, ja olemme onnellisia, että voimme taas leikkiä yhdessä!”

“Joskus toisten suojeleminen on tärkeintä, mitä voimme ystävinä tehdä”, sanoi 
Ario. “Vaikka se tarkoittaisi, että emme voi tavata toisiamme vähään aikaan.”



“Näin voimme tukea toisiamme”, sanoi Leila. 

“Pian voimme jälleen leikkiä ja mennä takaisin kouluun, kuten ennenkin”, jatkoi Salem.

Oli aika palata kotiin, ja Saran täytyi hyvästellä uudet ystävänsä. He lupasivat toisilleen, etteivät koskaan unohtaisi yhteistä 
seikkailuaan. 

Sara oli surullinen, sillä he eivät ehkä näkisi toisiaan pitkään aikaan. Mutta pian hän tunsi olonsa paremmaksi, kun hän muisti, 
mitä Kimin ystävä oli sanonut. Vaikka ei voisikaan tavata ihmisiä, voi silti rakastaa heitä.



Ario lennätti kaikki takaisin kotei-
hinsa ja jäi vielä ennen lähtöään 
odottamaan, että Sara nukahtaisi.

“Voimmeko tehdä saman huomen-
na?” kysyi Sara. 

“Ei, Sara, nyt sinun on aika olla per-
heesi kanssa”, vastasi Ario. “Muista 
tarinamme. Voit suojella rakasta-
miasi ihmisiä pesemällä kätesi ja 
pysymällä kotona. Olen aina lähel-
läsi. Voit aina löytää minut turvapai-
kastasi.”

“Olet sankarini”, Sara kuiskasi.

“Ja sinä olet minun sankarini, Sara. 
Sinä olet sankari kaikille niille, jotka 
rakastavat sinua”, sanoi Ario.



Sara nukahti. Kun hän heräsi seuraava-
na aamuna, Ario oli poissa. Niinpä Sara 
meni omaan turvapaikkaansa jutellak-
seen Arion kanssa. Hän piirsi kaiken, mitä 
he olivat seikkailunsa aikana nähneet ja 
oppineet. Hän juoksi äitinsä luo näyttääk-
seen piirroksensa ja kertoakseen hyvät 
uutiset.

“Äiti, me kaikki voimme auttaa ihmisiä 
pysymään turvassa”, hän kertoi. ”Tapasin 
tosi monta sankaria seikkailuni aikana!”

“Voi Sara, olet oikeassa!”, hänen äitinsä 
sanoi. “On olemassa monia sankareita, 
jotka suojelevat toisia koronavirukselta, 
kuten mahtavat lääkärit ja sairaanhoitajat. 
Mutta sinä muistutat minua siitä, että me 
kaikki voimme olla sankareita joka päivä. 
Ja sinä olet minun suurin sankarini!”


