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SERENGETIIN 
LASKEUTUMINEN

Jakso 1 Juuri silloin kuului kova, puistattava ääni.

Kuulosti siltä, että jotakin REPESI! Sitten kuului RASAHDUS! 

Ja sitten PAMAHDUS! Yhtäkkiä sohvan pohjaan ilmestyi  

valtava reikä.

Oli aivan tavallinen ilta Harjojen perheessä. Iso Harja luki  

kirjaa. Pikku Harja leikki sohvalla hänen vieressään. 

“Katso minua! Katso, miten korkealle osaan pomppia!”  

Pikku Harja riemuitsi.

“Ei nyt, Pikku Harja!” Iso Harja sanoi. “On nukkumaanmeno- 

aika. Mene vaihtamaan yllesi pyjama. Muista myös harjata 

hampaasi.”

“Voi ei!” sanoi Pikku Harja pettyneenä. “Minua ei yhtään  

väsytä. Ja hampaiden harjaaminen on todella tylsää.”  

Pikku Harja jatkoi vain pomppimistaan.
VIUUUH, Pikku Harja ja Iso Harja putosivat alaspäin.  

He putosivat aina vain alemmaksi, kunnes sekunteja myöhemmin 

he TÖMÄHTIVÄT valtavan piikkipensaan päälle.
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“Missä olemme?” kysyi Pikku Harja hämmentyneenä.

“En tiedä”, sanoi Iso Harja. Sitten hän kiljahti. 

Aivan heidän edessään seisoi melkoisen suuri ja pelottavan 

näköinen leijona. Sillä oli valtavat, terävät hampaat, jotka 

suorastaan hohtivat kirkkaan valkoisina.

“Älä syö meitä!” Pikku Harja huusi.

“Söisinkö minä sinut?” leijona hekotti. “SIIS SÖISIN SINUT? 

Älä ole hölmö. Olen juuri harjannut hampaani enkä syö koskaan 

ennen nukkumaanmenoa. Saanko esitellä itseni?  

Olen Serengetin Kuningas Leo III.”

“Serengetin? Olemmeko Afrikassa?” ihmetteli Pikku Harja. 

“Mutta miten jouduimme tänne?”

“Ja mikä tärkeintä, miten pääsemme kotiin?” 

Iso Harja huusi.

Mutta ennen kuin Kuningas Leo III 

ehti vastata, Pikku Harja alkoi 

hyppiä innoissaan ylös ja alas.

“Katsopa tuonne!” Pikku Harja 

sanoi osoittaen kaukaisuuteen, 

jossa näkyi jättimäinen puna-

keltainen kuumailmapallo. 

“Voimme lentää ilmapallolla 

kotiin!”

“Älkäähän hätäilkö”, sanoi 

Kuningas Leo III.  “Se on MINUN 

kuumailmapalloni ja vain hampaansa 

oikein harjaavat saavat lentää sillä. 

Näyttäkää minulle täydellinen hampaiden-

harjaustekniikka, niin voitte lentää kuuma-

ilmapallollani kotiin.” Kuningas Leo III otti 

salamannopeasti esiin hammastahnan ja kaksi 

hammasharjaa.



8 9

“Otamme haasteen vastaan!” Pikku Harja ja Iso Harja sanoivat. 

“Muistakaa”, sanoi Kuningas Leo III, “etsin täydellistä harjaus-

tekniikkaa, jonka on katettava niin hampaiden sisä- kuin ulko-

pinnat sekä etu- ja takahampaat. Hampaita on harjattava 

vähintään kaksi minuuttia.” 

Hei, sinä siellä! Muistathan myös itse pestä hampaasi 

tänään? Levitä hammasharjallesi fluorihammastahnaa 

ja tee kuin Pikku Harja ja Iso Harja ja harjaa hampaasi 

huolellisesti kirkkaan säihkyviksi!  Vaan mahtaako 

se riittää heille kotiinpääsyyn?

Niinpä Pikku Harja harjasi huolellisesti  

hampaitaan ja Iso Harja seurasi perästä.  

Kahden minuutin kuluttua he kääntyivät  

Kuningas Leo III:n puoleen ja hymyilivät  

suurinta, kirkkainta ja säihkyvintä  

hymyään.

“Vau!” leijona taputti, “Hienoa työtä molemmilta.  

Palkinnoksi saatte lainata kuumailmapalloani.”

“Kiitos, kiitos”, kiittelivät Pikku Harja ja Iso Harja, kun he hyp-

päsivät kuumailmapalloon ja valmistautuivat lentämään kotiin. 

 “Muistakaa aina harjata hampaanne ennen nukkumaanmenoa”, 

Kuningas Leo III huusi avatessaan köydet ja hyvästellessään 

kaksikon.  

Kuumailmapallo nousi äänettömästi ilmaan yhä ylemmäksi ja 

ylemmäksi, kunnes puut ja Serengetin tasangot näyttivät pelkiltä 

pienoismalleilta.

“Minne olemme menossa seuraavaksi?”  

Pikku Harja kysyi.

“En tiedä”, vastasi Iso Harja. 

“Mutta jos en erehdy, näyttää  

siltä, että suuntaamme kohti  

noita vuoria.”

Minne Pikku Harjan ja  

Iso Harjan seuraava jännittävä  

seikkailu heidät kuljettaa?  

Se selviää huomenna...
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HIMALAJAN 
VALLOITUS

Jakso 2 Kuului valtava jysähdys, kun kuumailmapallo putosi alas  

ja jätti Pikku Harjan ja Iso Harjan vuorenhuipulle.

“Olemmeko laskeutuneet?”  

Pikku Harja huusi tähyillen ympärilleen.

“Kyllä, aivan vuoren huipulle!” Iso Harja vastasi.  

“Ja alas on hyvin pitkä matka.”

“Voi ei”, Pikku Harja huokaisi.  

“Olemme jumissa! Mitä nyt teemme?”

Myrsky teki tuloaan, kun kuumailmapallo kuljetti Pikku Harjaa 

ja Iso Harjaa ilmojen halki ja Kuningas Leo III ja Serengeti 

jäivät taakse. 

Ukkonen JYRISI, salamat iskivät RÄSÄHDELLEN  

ja taivas täyttyi valtavista välähdyksistä. 

“Nuo vuoret ovat todella lähellä,  

aivan HUIKEAN lähellä”, Pikku  

Harja parahti, kun kuumailma- 

pallo kaarsi vaarallisesti kohti  

vuoristoa. “Aivan liian lähellä!”  

Iso Harja huudahti kauhuissaan.  

“Pidä kiinni!”
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Juuri silloin heidän yläpuoleltaan kuului hilpeältä kuulostava 

ääni. “Hei te siellä!” ääni sanoi. 

Pikku Harja ja Iso Harja katsoivat ylöspäin. Naapurihuipun 

harjalla hymyili lumivuohi. 

“En odottanut näkeväni ketään muuta kiipeilemässä  

täällä Himalajalla TÄSSÄ myrskyssä”, vuohi jatkoi.  

“Te ROKKAATTE!”

“No, emme me oikeastaan olleet kiipeilemässä.” Iso Harja 

vastasi. “Kuumailmapallomme syöksyi maahan, ja nyt  

emme pääse palaamaan kotiin.”

“Älkää turhaan etsikö ratkai- 

sua kauempaa”, vuohi sanoi. 

“Tiedän kaiken tarvittavan  

vuorilla kiipeilystä. Voin kertoa  

teille, että helpoin  

tapa laskeutua  

vuorelta on...  

HYPPÄÄMINEN!” 

“Hyppääminen?!” huudahtivat Pikku 

Harja ja Iso Harja hätääntyneinä. 

“Kyllä, hyppääminen!” vuohi sanoi ja 

hyppäsi korkealle ilmaan häviten pilviin. 

Sekunteja myöhemmin vuohi ilmestyi 

uudelleen näkyviin leijuen jättimäisen, 

monivärisen laskuvarjon varassa. 

“Ette kai luulleet, että joutuisitte 

hyppäämään ilman tällaista?” vuohi nauroi.  

“Meillä ei satu olemaan laskuvarjoja”,  

Iso Harja sanoi.

“Ei hätää!” vuohi vastasi. “Voin lainata teille 

ylimääräiset varjoni. Mutta ensin teidän pitää näyttää minulle, 

että pystytte laskeutumaan turvallisesti.”
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”Siksi pyydän teitä taivuttamaan polvia ja harjaamaan samalla 

hampaitanne. Muistakaa noudattaa myös oikeaoppista 

harjaustekniikkaa. Hampaat tulee harjata edestä ja takaa, niin 

sisä- kuin ulkopinnalta, yhteensä kahden minuutin ajan.”

Iso Harja katsoi Pikku Harjaa. Pikku Harja katsoi Iso Harjaa.  

“Otamme haasteen vastaan!” he sanoivat.

 

Hei, sinä siellä! Muistathan myös  

itse pestä hampaasi tänään? Ota hammas-

harjasi, levitä sille fluorihammastahnaa 

ja tee kuin Pikku Harja ja Iso Harja: 

taivuta polviasi hampaiden 

harjauksen aikana ja harjaa 

hampaasi huolella!

“Vau!” vuohi sanoi, kun Pikku 

Harja ja Iso Harja olivat 

valmiita. “Hienoa työtä 

molemmilta. Palkinnoksi saatte 

laskuvarjoni. Ne kuljettavat teidät 

turvallisesti maahan.”

 “Kiitos!” Pikku Harja ja Iso 

Harja huusivat yhteen ääneen 

pukiessaan laskuvarjot ylleen ja 

valmistautuessaan hyppäämään. 

 “Muistakaa harjoitella polvien 

taivuttamista”, vuohi sanoi. 

“Muistakaa myös harjata 

hampaanne aina ennen 

nukkumaanmenoa. Oletteko 

valmiita? Kun lasken kolmeen,  

1…. 2.... 3… HYPÄTKÄÄ!”

Pikku Harja ja Iso Harja hyppäsivät 

ilmaan, ja muutamassa sekunnissa 

heidän laskuvarjonsa avautuivat ja  

he leijuivat kevyesti alas. 

“MAHTAVAAAA”, huusi Pikku Harja. 

“Mihin luulet meidän joutuvan 

seuraavaksi?”

“En tiedä”, sanoi Iso Harja. 

“Mutta näyttää siltä, että 

vastassa on synkkä viidakko, 

joten paras valmistautua 

hankalaan laskeutumiseen!” 

 

Minne Pikku Harjan ja Iso 

Harjan seuraava jännittävä 

seikkailu heidät kuljettaa?  

Se selviää huomenna...
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SAAPUMINEN 
MYANMARIIN

Jakso 3 “puuuuuuhun!” Iso Harja huusi heidän osuessaan kovalla 

RYSKEELLÄ jättimäisen puun oksiin. 

“Missä me nyt olemme?” Pikku Harja huudahti  

huolestuneena oksiston takaa.

“En ole varma, mutta emme todellakaan ole enää vuorella”,  

Iso Harja vastasi. 

“Katsopa tuonne!” Pikku Harja huusi ja osoitti puunlatvojen 

sekaan kätkeytynyttä vanhaa köysisiltaa. “Ehkä pääsemme sillan 

kautta ulos täältä!”

“Hyvä ajatus”, Iso Harja sanoi. “Tule, mennään.”

Pikku Harja ja Iso Harja leijailivat vuoren huipulta kohti laaksoa 

laskuvarjoilla, jotka he olivat saaneet lumivuohelta. 

Laskeuduttuaan jonkin matkaa voimakkaat TUULENPUUSKAT 

alkoivat heitellä heitä joka suuntaan ja työntää heitä kohti 

synkkää viidakkoa.

“Iso Harja, en voi pysäyttää varjoani!”  

Pikku Harja huusi. “Näyttää siltä, että  

törmäämme tuohon VALTAVAAN…”
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Viidakko heidän ympärillään oli täynnä hälyä.  

Papukaijat RAAKKUIVAT. Tiikerit KARJUIVAT. Ja apinat... 

“Liput kiitos!” 

Huomattavan suuri ja viralliselta näyttävä apina oli heilahtanut 

puusta heidän eteensä ja tukki polun. 

“Olette nyt siirtymässä Myanmarin puolelle”, apina sanoi. 

“Pääsy sillan kautta maksaa 10 lanttia. ”

“Mutta meillä ei ole yhtään rahaa”, Iso Harja sanoi.  

“Jätin kukkaroni kotiin. Meillä on vain nämä banaanit.  

Ottaisitko ne rahan sijaan?” 

“Banaanit?”, apina sanoi.  

“Banaanit?! Mitä ihmettä voisin tehdä...” 

Apina tarttui banaaneihin salaman- 

nopeasti, työnsi ne suuhunsa ja heitti  

kuoret olkapäänsä yli.

“Mmmmm, herkullista”, hän mumisi.  

“Niin namia.”

Apinalta pääsi jättimäinen RÖYHTÄISY!

“Suokaa anteeksi”, hän sanoi ja pyyhki suutaan.  

 “Mutta rakastan banaaneja. Annoit minulle 

banaanisi, joten voit ylittää siltani maksutta. Ensin sinun on 

kuitenkin todistettava, että voit ylittää sillan katsomatta alas.”



20 21

“Mutta miten se onnistuu?” Pikku Harja kysyi. 

“Helposti”, apina vastasi. “Tuijottakaa toisianne silmiin samalla, 

kun harjaatte hampaitanne kaksi kokonaista minuuttia.”

Iso Harja katsoi Pikku Harjaa. Pikku Harja katsoi Iso Harjaa.

“Se on helppoa!” he hymyilivät.

“Hmmmm, katsotaan miten helppoa”, sanoi apina.  

“Näyttäkää minulle paras Tuijotusharjauksenne.”

 

Hei, sinä siellä! Muistathan myös itse pestä 

hampaasi tänään? Ota hammasharjasi, levitä sille 

fluorihammastahnaa ja osallistu Pikku Harjan ja  

Iso Harjan kanssa tuijotusharjaus-haasteeseen.  

Voit ottaa haasteeseen mukaan vaikka sisaruksesi, 

vanhempasi tai mikset haastaisi itseäsi peilin kautta 

kisaan! Mutta muista – älä vaan katso alas!

“Loistavaa!” apina sanoi, kun kaksi minuuttia oli kulunut. “Ette 

katsoneet kertaakaan alas!” Palkkioksi voitte nyt ylittää siltani.” 

 “Kiitos!” Pikku Harja ja Iso Harja hyppivät innoissaan ylös ja 

alas. “Näkemiin!” 

 “Näkemiin. Muistakaa harjata hampaanne ennen nukkumaan-

menoa”, apina huusi heidän peräänsä. “Harjoitelkaa samalla 

myös parasta Tuijotusharjaustanne.” 

Pikku Harja ja Iso Harja heilauttivat kättä hyvästiksi, ennen  

kuin he lähtivät kulkemaan vaappuvan köysisillan yli.

 “Pidä tiukasti kiinni”, Iso Harja sanoi. “Muista varoa askeleitasi. 

Silta on hyvin liukas, emmekä halua MISSÄÄN TAPAUKSESSA 

liukastua.”  

 

Minne Pikku Harjan ja Iso Harjan seuraava jännittävä 

seikkailu heidät kuljettaa? Se selviää huomenna...
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HIPSUTTELEMASSA 
THAIMAASSA

Jakso 4  “Vuuaaaaaaaaaa!” Pikku Harja ja Iso Harja 

huusivat astuessaan banaanin kuoren 

päälle ja sinkoutuessaan alas sillalta. 

He putosivat puiden oksistojen läpi, 

ennen kuin laskeutuivat valtavan 

MOLSKAHDUKSEN saattelemana syvään, 

pimeään rämeikköön.

“Apuaaaa!” Pikku Harja huusi pulpahtaessaan 

pinnalle vihreiden, limaisten viidakkosienien 

keskeltä. “Missä me nyt olemme?” 

“En tiedä, mutta näyttää kuin olisimme  

valtavalla rämeiköllä”, Iso Harja sanoi.

Silloin kuului kuiskaava  

ääni pimeydestä.

Pikku Harja ja Iso Harja ylittivät vanhan köysisillan ja jättivät 

apinan ja Myanmarin taakseen. 

He olivat keskittyneet ohjeiden mukaan olemaan katsomatta 

alas niin, etteivät huomanneet kahta äärimmäisen liukasta 

banaaninkuorta edessään. Ne olivat ne samat kuoret,  

jotka apina oli heittänyt aiemmin olkapäänsä yli.
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“Sshhhhhhhhh!”

Kookas vihreä sammakko laskeutui lumpeenlehdelle heidän 

viereensä. “Häiritsette vieraitani”, sammakko jatkoi vihaisesti 

liukkaita huuliaan lipoen. “Ja suokaa anteeksi, mutta tämä EI  

ole mikään tavallinen rämeikkö. Tämä on Madame Konnan 

Day Spa -kylpylä, ja minä olen Madame Konna. Haluaako 

kukaan rentouttavan kurkkusilmänaamion?”

“Oi...olen pahoillani”, sanoi Iso Harja. “Ja kiitos tarjouksesta. 

Mutta emme voi jäädä. Meidän on päästävä...”

 “Olkaa hiljaa, olkaa hyvä!” Madame Konna toisti katsellen 

hermostuneesti ympärilleen. “Asiakkaani krokotiilit suuttuvat, 

jos heitä häiritään. Tulkaa nyt ja rentoutukaa. Rentoutukaa, 

kullanmurut.”

Pikku Harja ja Iso Harja vilkaisivat ympärilleen. Ja aivan totta, 

joukko krokotiileja lekotteli lämpimässä vedessä, kurkkusilmä-

naamiot silmäluomiensa päällä, terävät hampaat suussa 

hohtaen.

“Odota”, Pikku Harja huusi huomattuaan jotakin kiinnostavaa.  

“Onko tuo pikavene?”

Vedessä keikkuva, puoliksi mangrove-puiden sekaan piiloutunut  

vene oli todellakin pikavene. Ja vielä huippunopeaa mallia, joka 

sopi täydellisesti hankalasti navigoitaville viidakkovesille. 

“Voimme käyttää sitä kotiin paluuseen!” Iso Harja huudahti 

innoissaan. “Saammeko lainata sitä, Madame Konna? 

Saammehan?”

“Ole niin kiltti, PLIIIIIIIIIS!” Pikku Harja aneli.

 “Hyvä on, kyllä se sopii”, Madame Konna sanoi. “Voitte kyllä 

lainata venettäni. Mutta sitä ennen teidän täytyy näyttää 

minulle, että osaatte hiipiä varpaillanne lumpeenlehtien yli 

hipihiljaa samalla, kun pesette hampaitanne. Tällä tavalla.”
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Madame Konna venytti ensin yhtä pitkää, vihreää jalkaansa 

ja sitten toista näyttääkseen, miten taidokkaasti ja hiljaa 

lumpeenlehtien päällä tulisi hiipiä. 

Iso Harja katsoi Pikku Harjaa. Pikku Harja katsoi Iso Harjaa. 

“Tuo on helppoa!” he sanoivat. “Otamme haasteen vastaan.”

Hei, sinä siellä! Muistathan myös itse pestä hampaasi 

tänään? Ota hammasharjasi, levitä sille hammas- 

tahnaa ja osallistu Hiipimisharjaus-haasteeseen!  

Hiivi aivan hiljaa kahden minuutin ajan, samalla  

kun peset hampaasi edestä ja takaa,  

niin sisä- kuin ulkopinnalta.

“Kullanmurut, hampaanne loistavat kuin tähdet!”  

Madame Konna huudahti, kun Pikku Harja ja 

Iso Harja olivat harjanneet hampaitaan kahden  

minuutin ajan hiipien hiiren hiljaa. “Ettekä  

häirinneet kylpyläasiakkaitani. Ottakaa nyt veneeni  

ja lähtekää matkaan. Olkaa kuitenkin hyvin hiljaa!” 

 “Kiitos. Ja hyvästi”, Pikku Harja ja Iso Harja kuiskasivat 

hypätessään veneeseen.

Kun veneen moottori heräsi eloon, korvia särkevä MYLVINTÄ 

herätti KAIKKI Madame Konnan asiakkaat. 

 “Hupsista! Anteeksi!” Iso Harja huusi, kun he kaasuttivat pitkin 

jokea ja jättivät jälkeensä erittäin ärtyneen Madame Konnan. 

“Mietin vain, minne olemme menossa seuraavaksi!”  

huusi Pikku Harja.

“En ole varma”, sanoi Iso Harja, “mutta toivotaan, ettei kukaan 

krokotiileista seuraa meitä. Toivotaan myös, että pääsemme pois 

täältä viidakosta lopullisesti!” 

Minne Pikku Harjan ja Iso Harjan seuraava jännittävä 

seikkailu heidät kuljettaa? Se selviää huomenna…
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Jakso 5 Eräänä aamuna he kuitenkin heräsivät ja huomasivat, että  

Merirosvolaiva Musta Labrador oli vihdoin rantautunut sata-

maan ja merirosvot olivat pitkän merimatkan jälkeen tyytyväi-

sinä vetäytyneet kannen alle tanssimaan ja laulamaan vanhoja 

merimieslauluja. Miehet olivat niin meluisia ja riehakkaita, 

etteivät he huomanneet Pikku Harjan ja Iso Harjan livahtavan 

hiirenhiljaa pois laivasta. 

“Katso, Pikku Harja!” sanoi Iso Harja ja osoitti innoissaan kohti 

satamaa. “Viimeinkin maata näkyvissä. Nyt on mahdollisuu- 

temme paeta. Nopeasti! Mennään.”

Pikku Harja ja Iso Harja hiipivät varpaillaan laskusiltaa pitkin 

varoen kiinnittämästä kannen alla olevien merirosvojen huomiota. 

Maalle päästyään he lähtivät nopeasti kulkemaan kohti kaupunkia. 

“Voi voi, kuivalla maalla on niin raskasta kulkea”, Pikku Harja 

huokaili, kun he kiipesivät ylös kaupungin halki kulkevaa jyrkkää 

mäkeä. 

KAUNIS ITALIA
Joki johdatti Pikku Harjan ja Iso Harjan pois rämeiköstä avaram-

mille vesistöille. Avovesillä aallokko alkoi kuitenkin koetella pika-

veneen laitoja ja Pikku Harjaa ja Iso Harjaa alkoi huolestuttaa. 

He menivät aaltojen mukana YLÖS ja ALAS, ylös ja… ”Mitä 

ihmettä?” Pikku Harja kysyi, ”Emme laskeudukaan enää alas 

vaan olemme ilmassa”. Silloin he huomasivat merirosvolaivan 

vinssaavan heitä ylös vedestä laivan kannelle. 

He pelastuivat merenkäynniltä, mutta nyt edessä oli aivan uudet 

haasteet – merirosvoja! Merirosvot laittoivat Iso Harjan ja Pikku 

Harjan heti hommiin kuuraamaan kantta. Toisinaan heidät  

lukittiin kajuuttaan, jossa tylsistyneet merirosvot  

viihdyttivät toisiaan kertomalla hurjia tarinoita  

aarteista ja merten seikkailuista. Matka  

tuntui kestävän viikkoja, eivätkä  

Pikku Harja ja Iso Harja tienneet  

milloin näkisivät kuivaa maata.
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“Mutta me mistä löydämme skootterin?” kysyi Iso Harja. 

“Katso!” Pikku Harja huusi innoissaan. “Tuolla!”  Vanhan sillan 

alla oli liike, jossa roikkui kyltti “Skootterikorjaamo”. 

Pikku Harja ja Iso Harja ryntäsivät kohti liikettä ja koputtivat 

oveen. “Hei?” Pikku Harja huusi tähyillen sisään, mutta kukaan 

ei vastannut. 

 “Tule, mennään sisään”, Pikku Harja sanoi rohkeasti.Korjaamo 

oli sisältä hyvin pimeä ja synkkä. 

“Tiedän, minäkin olen uuvuksissa”, myönsi Iso Harja hengäs-

tyneenä. “Mutta mikä tahansa on parempaa kuin juuttuminen 

merelle noiden merirosvojen kanssa!”

Juuri silloin kuului kova torven tööttäys ja moottorien melu täytti 

ilman, kun joukko pärinäpoikia kaahasi heidän ohitseen. Pienet 

skootterit kulkivat helposti ja vaivattomasti kapeilla, mutkittelevilla 

kaduilla.

“Mekin voisimme hankkia tuollaisen päästäksemme kotiin!” 

Pikku Harja ehdotti.

“Ciao! Tervetuloa”, sanoi voimakas ääni pimeydestä ja sai  

Pikku Harjan ja Iso Harjan hätkähtämään säikähdyksestä.

Heidän eteensä ilmestyi iso lepakko roikkuen ylösalaisin auton 

alla, jota hän oli juuri ollut korjaamassa. 

“Haluatteko, että korjaan skootterinne, bella?” lepakko sanoi 

hymyillen.

“Meillä ei ole skootteria”, Iso Harja sanoi. “Mutta tarvitsemme 

sellaisen kipeästi, jotta pääsisimme kotiin.”

“Mamma Mia! Teillä ei ole skootteria?” lepakko huudahti niin 

yllättyneenä, että hänen otteensa lipesi ja hän putosi lattialle. 

“Kaikilla Italiassa on skootteri. Ehkäpä voin lainata sinulle 

omaani.”

“Voisitko todella?” Pikku Harja ja Iso            

Harja kysyivät, tuskin uskoen onneaan.  

“Mutta pääseekö sillä kotiin?” 
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“Si, totta kai”, lepakko sanoi. “Mutta  

varoitan teitä. Kadut ovat täällä yhtä  

kapeat kuin Mamman spage´tti on pyöre-

ää. Mutta ensiksi teidän on todistettava, 

että osaatte ajaa turvallisesti kaduilla har-

jaamalla hampaanne kyynärpäät vartaloa 

vasten. Tällä tavalla.”

Lepakko taivutti siipiään ja puristi 

ne tiukasti itseään vasten pörröisen 

kehonsa molemmille puolille. “Sitten 

voitte saada skootterini. Capiche?”

Iso Harja katsoi Pikku Harjaa.  

Pikku Harja katsoi Iso Harjaa.

“Capiche!” molemmat sanoivat innoissaan ja  

taputtivat käsiään. “Selvä!” sanoi lepakko.  

“Otitte haasteen vastaan.” 

Hei, sinä siellä! Muistathan myös  

itse pestä hampaasi tänään? Levitä  

hammasharjallesi hammastahnaa ja 

osallistu haasteeseen!  

Taita kyynerpääsi  

vartaloasi vasten  

samalla kun peset  

hampaasi säih- 

kyvän puhtaiksi.

“Eccelente!” sanoi lepakko. “Onnistuitte pitämään kyynärpäät 

täydellisesti kehoa vasten kahden minuutin ajan! Ottakaa nyt 

skootterini palkinnoksi.”

“Kiitos”, Pikku Harja ja Iso Harja sanoivat iloisesti, kun he 

hyppäsivät skootterin selkään ja hyvästelivät lepakon.

 “Onneksi meidän ei tarvitse kävellä”, totesi Pikku Harja 

katsoessaan taaksepäin skootterin noustessa mäkeä ylös.  

“Minne olemme menossa seuraavaksi, Iso Harja?”

Iso Harja tiiraili tienvarren liikennemerkkejä.

“Mitä jos jatkamme tämän tien seuraamista pohjoiseen?” hän 

ehdotti. “Jos onni potkaisee, olemme kotona käden käänteessä.” 

 

Minne Pikku Harjan ja Iso Harjan  

seuraava jännittävä seikkailu  

heidät kuljettaa? Se selviää huomenna...



34 35

Jakso 6  “Ilma on hyytävän kylmä”, Iso Harja parahti ja yritti hallita 

skootteria lumisella tiellä. “Emme pakanneet mitään kylmää 

säätä varten.”

“Tiedän”, sanoi Pikku Harja. “On liian liukasta ajaa skootterilla.”

Juuri silloin korkealta vuorelta kuului HUMAHDUSTA 

muistuttava ääni. Pikku Harja ja Iso Harja katsoivat ylös juuri 

oikealla hetkellä ja näkivät ison, karvaisen eläimen, joka näytti 

aivan peuralta ja hiihti tyylikkäänä sarvikruunu päässään 

mäntypuiden lomassa.

“Katso. Luulen, että se on hirvi”, sanoi Pikku Harja. “Hei sinä 

siellä!” Hirvi tervehti hiihtäessään kohti hyppyrimäkeä. VIUH! 

Hirvi lensi ilmaan uskaliaalla hypyllä ja laskeutui rinteeseen 

pehmeästi polvilla joustaen. 

NORJAN 
VUORISTOSSA

Pikku Harja ja Iso Harja ajoivat skootterillaan hurjaa vauhtia 

pois pienestä italialaisesta satamakaupungista ystävänsä 

lepakon luota. PRRRR, PRRRR, PRRRR – moottori pörisi  

heidän matkatessaan eteenpäin.

Matkustettuaan kokonaisen päivän ja yön,  

he löysivät itsensä korkealta vuoristosta.  

Männyt reunustivat jäisiä teitä heidän 

ajaessaan tuulessa, sateessa ja...

“Lunta!” Pikku Harja huusi innoissaan, 

kun valtavia lumihiutaleita alkoi sadella 

maahan. 

Kohta lumisade muuttui sankaksi. Lunta 

alkoi toden teolla pyryttää taivaalta.
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Pikku Harja ja Iso Harja olivat niin vaikuttuneita hypystä, etteivät 

huomanneet valtavan lumipenkan tukkineen heidän reittinsä.

“Aaaaah”, he huusivat, kun skootteri törmäsi penkkaan singoten 

heidät molemmat ilmalentoon. Kumpikaan ei loukkaantunut, 

mutta oli selvää, että heidän skootterinsa ei enää liikkuisi. 

Juuri silloin hirvi ilmestyi puiden lomasta ja hiihti suoraan heitä 

kohti vaarallisen kovalla nopeudella. Aivan viime hetkellä hirvi teki 

äkkikäännöksen ja pysähtyi. Suihkuava lumi peitti Pikku Harjan ja 

Iso Harjan alleen päästä varpaisiin. 

 “Vau, aivan mahtava hyppy!” Pikku Harja taputti käsiään.  

“Opeta se meille”, aneli Pikku Harja. “Voisimme hiihtää kotiin.”

“Hmm”, sanoi hirvi mittaillen heitä kiireestä kantapäähän. 

“Mutta en ole koskaan aiemmin opettanut lumiukkoja.” 

Pikku Harja ja Iso Harja katsoivat toisiaan ja nauroivat. He 

olivat kokonaan lumen peitossa ja näyttivät TISMALLEEN 

lumiukoilta.

“Emme ole lumiukkoja, hassu”, he sanoivat ja ravistivat  

lumen vaatteistaan. 

“Selvä”, hirvi myhäili. “Siinä tapauksessa opetan teidät 

hiihtämään. Jos läpäisette hiihtokokeeni, ansaitsette saada 

aloittelijan sukset.”

“Mahtavaa”, sanoi Iso Harja. “Mitä meidän on tehtävä?”
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“Ensin teidän on opeteltava Hiihtoharjaus”, vastasi hirvi. “Oppi-

tunti 1. Taivuta polviasi. Nojaa eteenpäin. Työnnä takamustasi 

taaksepäin. Ojenna käsivartesi eteen. Oletteko valmiit?” 

Iso Harja katsoi Pikku Harjaa. Pikku Harja katsoi Iso Harjaa. 

“Otamme harjaushaasteen vastaan!” he huusivat innoissaan.

Hei, sinä siellä! Muistathan myös itse pestä hampaasi  

tänään? Ota hammasharjasi, levitä sille fluorihammas-

tahnaa ja harjoittele hiihtoharjausta aivan kuin Pikku 

Harja ja Iso Harja alla!

Pikku Harja ja Iso Harja taivuttivat polviaan, nojasivat eteenpäin, 

työnsivät takamustaan taaksepäin ja harjasivat hampaitaan 

kahden minuutin ajan. Lopetettuaan harjaamisen he kääntyivät 

hirven puoleen hymyillen. 

“Mahtavia liikkeitä, ystäväni!” hirvi huudahti.  

“Se oli yksi parhaista Hiihtoharjauksista,  

jonka olen koskaan nähnyt. Ottakaa nämä  

sukset ja lähtekää matkaan.”

“Kiitos”, Pikku Harja ja Iso Harja sanoivat  

ottaessaan vastaan hirveltä uutuuttaan kiiltävät 

sukset. “Nyt lähdetään.”

Pikku Harja ja Iso Harja kiinnittivät  

suksien siteet ja heiluttivat hyvästiksi. 

Sitten he laskivat alas lumista  

vuorenrinnettä. 

“Tiedätkö, minne olemme menossa?” 

Pikku Harja kysyi, kun he olivat 

pysähtyneet hetkeksi lepäämään. 

“Hmmm... en ole varma”, sanoi Iso Harja katsellen  

ympärilleen. “Mitä tuossa kyltissä lukee?” Hän osoitti lumeen 

puoliksi hautautunutta kylttiä.

“Iso Harja…?” Pikku Harja sanoi hermostuneena harjatessaan 

kylttiä puhtaaksi lumesta. “Tämän kyltin mukaan olemme 

menossa kohti pohjoista!”

“Arktiselle alueelle? Voi ei!” huudahti Iso Harja.  

“Se on hyvin, hyvin kaukana kotoa.”

 

Minne Pikku Harjan ja Iso Harjan seuraava jännittävä 

seikkailu heidät kuljettaa? Se selviää huomenna...
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Jakso 7 Ennen kuin Iso Harja pystyi vastaamaan, kuului mahtava 

RASAHDUS ja sitten RITINÄÄ.

Jääkieleke heidän edessään murtui ja putosi LOISKAHTAEN 

mereen. Alla uiskenteleva punaiseen uimalakkiin pukeutunut  

hylje välttyi vain täpärästi saamasta sitä päähänsä.

“Hups, anteeksi!” huusivat Pikku Harja ja Iso Harja yhteen ää-

neen, kun he kurkistivat reunan yli. “Oliko se meidän vikamme?”

Hylje nosti päänsä pinnan yläpuolelle kädessään kynä ja 

kirjoitusalusta.

“Ilmaston lämpeneminen on jokaisen vika, mutta ei hätää”,  

hän sanoi kääntyen heidän puoleensa. “Tutkimuspäällikkö  

Hylje ratkaisee kaikki ongelmat.”

SAAPUMINEN 
ARKTIKSELLE

Hyvästeltyään hirven Pikku Harja ja Iso Harja huomasivat 

hiihtävänsä nopeammin ja nopeammin kohti pohjoista napa- 

aluetta. “Vaikuttaa siltä, että suuntaamme jälleen merta kohden, 

Iso Harja.” huusi Pikku Harja suksien SUHINAN yli.  

“Ovatko nuo tuolla vedessä jäävuoria?”
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“Selvä”, sanoi Iso Harja. “Voisitko ratkaista sitten tämän 

ongelman puolestamme: Miten pääsemme pois tältä 

jäävuorelta?”

Hylje tutki vuorta joka puolelta. Jäätikkö, jolla he olivat seisseet, 

oli irronnut mantereesta, ja nyt he ajelehtivat merellä.

 “Katsotaanpa”, hylje sanoi. Hän otti esiin muistivihkonsa ja 

kynän ja alkoi raapustaa. “Lasketaan... kaksi ihmistä, yksi 

huoltohelikopteri. Mutta tavaroita NOLLA! Hmmm.”

Hylje raapi päätään syvälle ajatuksiinsa uponneena.  

Sitten hänen silmiinsä syttyi valo.

“Ratkaisu!” hän huudahti. “Ihmiset lentävät huoltohelikopterin 

jäävuorelta tukikohtaan ja toiset ihmiset lentävät luokseni 

herkkuja!”

“Kuulostaa hyvältä!” huusi Pikku Harja. “Mutta mikä helikopteri?” 

“Tuo helikopteri”, sanoi hylje. Hän osoitti suurta, kiiltävän 

punaista helikopteria, joka oli pysäköity lumipenkan taakse. 

“Jee!” Pikku Harja ja Iso Harja hurrasivat.

“Mutta odottakaa”, sanoi hylje ankarasti. “Teidän on läpäistävä 

koordinaatiokokeeni, ennen kuin voitte ottaa helikopterini.  

Jos pystytte todistamaan, että osaatte taputtaa päätänne ja 

harjata hampaitanne samaan aikaan, voitte lentää kopterillani.”

Iso Harja katsoi Pikku Harjaa. Pikku Harja katsoi Iso Harjaa.

“Se on helppoa, Tutkimuspäällikkö Hylje”,  

he sanoivat ja hyppivät innoissaan ylös ja alas. 
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“Selvä, tuumasta toimeen siis”, vastasi hylje. Hän loihti 

salamannopeasti esiin hammasharjat ja hammastahnan,  

jotta he voisivat heti aloittaa. 

 

Hei, sinä siellä! Muistathan myös itse pestä hampaasi 

tänään? Ota hammasharjasi, levitä sille hammastahnaa  

ja tee kuten Pikku Harja ja Iso Harja alla! 

 

Pikku Harja ja Iso Harja taputtivat päätään ja harjasivat samaan 

aikaan hampaitaan kahden minuutin ajan. Kun he olivat valmiit,  

he kääntyivät hylkeen puoleen ja hymyilivät säihkyvintä hymyään.

“Hyvin, hyvin vaikuttavaa”, sanoi hylje. 

“Palkinnoksi saatte viedä helikopterini 

tukikohtaan ja jatkaa sieltä  

matkaanne kotiin.”

“Kiitos, Tutkimuspäällikkö Hylje”,  

Pikku Harja ja Iso Harja sanoivat iloisina. 

Pikku Harja ja Iso Harja hyvästelivät hylkeen ja ryntäsivät 

jäävuoren yli varoen liukastumasta sen kiiltävällä pinnalla.  

Heti helikopterille päästyään he kiipesivät kyytiin ja kiinnittivät 

itsensä turvavöihin, valmiina lentoon.

Iso Harja käynnisti moottorin ja helikopterin roottorit alkoivat 

pyöriä. Ne pyörivät HYRRÄTEN ympäri ja ympäri kiihtyvää 

vauhtia, kunnes helikopteri nousi ilmaan.

“Hienoa työtä, Iso Harja”, iloitsi Pikku Harja.  

“Missä suunnassa tukikohta on?”

“Katsotaanpa karttaa”, Iso Harja sanoi.  

“Hmm, uskon, että meidän on suunnattava  

kohti tuota aavikkoa.” 

Minne Pikku Harjan ja Iso Harjan seuraava jännittävä 

seikkailu heidät kuljettaa? Se selviää huomenna...
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Jakso 8 “Olet oikeassa, Pikku Harja”, Iso Harja huusi. “Laskeudutaan ja 

kysytään ketuilta, voivatko he auttaa meitä palaamaan kotiin.” 

Helikopteri laskeutui nostattaen ilmaan valtavan hiekkapilven, 

joka sai pienet ketut juoksemaan suojaan. 

“Voi ei! Älkää juosko pois”, aneli Pikku Harja. “Tulkaa takaisin!”

Mutta oli liian myöhäistä. Kaikki ketut olivat kadonneet ja 

vipeltäneet piiloon pieniin ketunkoloihinsa syvälle hiekkaan.

“Mitä nyt?” sanoi Pikku Harja, joka oli purskahtamaisillaan 

itkuun. “Kuka meitä nyt auttaa?”

Iso Harja katseli joka suuntaan. Hän ei nähnyt mitään muuta 

kuin hiekkaa, hiekkaa ja lisää hiekkaa.

“Näyttää siltä, että meidän on käveltävä”, hän sanoi.

He kävelivät ja kävelivät, eikä kulunut kauaakaan, kun  

he tunsivat olonsa hyvin hikisiksi, janoisiksi ja väsyneiksi.

HIEKKADYYNIEN 
KESKELLÄ

Pikku Harja ja Iso Harja lensivät helikopterilla pois napa-alueelta 

ja suuntasivat kohti aavikkoa. 

He lensivät yli kukkuloiden ja vihreiden peltojen etsien hylkeen 

mainitsemaa tukikohtaa. Vähitellen maisema heidän allaan 

muuttui kuivaksi ja pölyiseksi. He olivat lähestymässä 

määränpäätään.

“Katso”, Pikku Harja huusi roottorin lapojen VIUHUVAN äänen 

yli tähyillen samalla maahan. “Tuon täytyy olla helikopterin 

laskeutumisalusta.”

Ja niin se olikin. Hiekkaan oli maalattu iso valkoinen 

H, jota ympäröivät kilometrien pituiset hiekkadyynit. 

Aavikkoketut häärivät ympäriinsä lastaten ja purkaen 

tavaroita.
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“Minä olen… niin... uuvuksissa”, puuskutti Pikku Harja.

“Niin minäkin”, sanoi Iso Harja ja pyyhki hikeä otsaltaan. 

“Meidän on levättävä!”

“Istutaan tuohon sohvalle”, ehdotti Pikku Harja.

Mutta kun he katsoivat sohvaa, se muuttui läpikuultavaksi ja 

katosi yhtäkkiä väristen heidän silmiensä edessä. Sen tilalle 

ilmestyi yllättyneen näköinen kameli.

 “Tuo ei todellakaan ole sohva!” sanoi Pikku Harja 

hämmentyneenä.

“Se taisi olla kangastus”, sanoi Iso Harja hieroen silmiään.

 “Kautta tiimalasin”, kameli huudahti noustessaan jaloilleen. 

“Mitä TE täällä teette? Kukaan ei ikinä tule tänne!”

“Lyhyt versio on siis seuraavanlainen…” Iso Harja aloitti.

 “Yritämme löytää keinon 

palata takaisin kotiin”,  

Pikku Harja keskeytti.

“Ystäväni”, kameli sanoi sympaattisesti. “Kuulostaa aivan siltä, 

kuin teidän pitäisi puhua viisaan Mestari Ooh-Oohin kanssa!”  

“Viisaan Mestari Kenen kanssa?” toistivat Pikku Harja ja  

Iso Harja yhteen ääneen.

“Siis Ooh-Oohin kanssa”, kameli sanoi. “Vain hän voi auttaa 

teitä pääsemään takaisin kotiin. Teidän on matkustettava hänen 

Tulivuoripalatsiinsa liikkuvien hiekkadyynien yli. Dyynit 

nielaisevat jokaisen, joka laskee jalkansa niiden päälle!”  

Pikku Harja ja Iso Harja haukkoivat henkeään.

“Miten me siinä tapauksessa pääsemme perille?”  

kysyi Pikku Harja.

“Tietenkin lentäen!” kameli sanoi ja  

kopautti kavioitaan. Yhtäkkiä ilmassa  

leijaili matto. 
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“Vau! Lentävä matto!” Pikku Harja ja Iso Harja huusivat  

ihastuksissaan.

“Aivan niin, ystäväni. Voitte saada sen, mutta teidän täytyy ensin 

harjoitella lentämään sillä samalla, kun harjaatte hampaitanne”, 

kameli sanoi. “Osoittakaa kädellänne eteenpäin ja polvistukaa 

toiselle polvelle harjaten samalla hampaitanne kahden minuutin 

ajan.”

Iso Harja katsoi Pikku Harjaa. Pikku Harja katsoi Iso Harjaa.

“Helppo juttu!” he sanoivat hilpeinä. “Mahtavaa!” sanoi kameli. 

“Harjoitellaanpa sitten käytännössä.”

Hei, sinä siellä! Muistathan myös itse pestä hampaasi 

tänään? Levita hammastahnaa harjallesi, polvistu toiselle 

polvellesi ja osoita toisella kädelläsi eteenpäin. Pystytkö nyt 

vapaalla kädellä pesemään hampaasi huolellisesti kahden 

minuutin ajan? Tsemppiä!

 “Kaikki on valmista, pienet aavikon ystäväni. Lentäkää nyt 

kauas pois!” kameli sanoi, kun Pikku Harja ja Iso Harja olivat 

suoriutuneet Lentoharjaus-haasteesta. 

“Kiitos”, Pikku Harja ja Iso Harja huusivat hypätessään maton 

kyytiin. “Hyvästi!”

Lentävä matto kohosi nopeasti korkealle ilmaan ja jätti kamelin 

kauas taakse.

 “Olemmeko jo perillä?” kysyi Pikku Harja, joka alkoi pitkästyä 

heidän lennettyään jo jonkin aikaa.

“Melkein!” vastasi Iso Harja. “Näetkö tuon tulivuoren tuolla? Sen 

täytyy olla Mestari Ooh Oohin Tulivuoripalatsi. Toivottavasti hän 

odottaa meitä saapuvaksi.” 

Minne Pikku Harjan ja Iso Harjan seuraava jännittävä 

seikkailu heidät kuljettaa? Se selviää huomenna...
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Jakso 9 Käpälä oli kiinni valtavassa mustassa käsivarressa, joka taas 

oli kiinni VALTAVASSA mustavalkoisessa ja pörröisessä 

pandassa, joka vartioi sisäänkäyntiä.

Sanomatta sanaakaan panda korjasi tummia aurinkolasejaan, 

pyöritti korvanappiaan, risti käsivartensa ja pudisti päätään 

kasvoillaan ilme, joka voisi merkitä vain yhtä asiaa:  

EI SISÄÄNPÄÄSYÄ. 

 “Meillä on kiireinen tapaaminen Mestari Ooh-Oohin kanssa”, 

Pikku Harja sanoi innoissaan.

Sitten hän hyppäsi pois taikamatolta ja juoksi kohti sisään-

käyntiä. “Päästä meidät sisään, ole niin kiltti.”

Panda ojensi ison, mustan kätensä äänettömästi ja pyyhkäisi  

Pikku Harjan pois kuin hän olisi ollut pikkuruinen muurahainen. 

“Hei, lopeta!” Iso Harja huusi ärtyneenä. “Tämä ei ole reilua!”

PANDAMUURILLA
Pikku Harja ja Iso Harja kiisivät lentävällä matollaan autiomaan 

halki kohti Mestari Ooh-Oohin Tulivuoripalatsia.

Taikamatto lensi tuulen lailla ja keräsi nopeutta, kunnes se oli 

saavuttanut kaupungin muurin. Muurin seinät olivat hyvin 

paksut ja ulottuivat silmän kantamattomiin. 

Pikku Harja ja Iso Harja katsoivat ympärilleen. Edessä olevan 

suuren metalliportin lisäksi sisään ei näyttänyt olevan muuta 

tietä. 

Yhtäkkiä kuin tyhjästä ilmestyi valtava musta karvainen tassu, 

joka esti heidän kulkunsa.
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“Meidän on pakko tavata Mestari 

Ooh-Ooh”, Pikku Harja yritti  

uudelleen, tällä kertaa kovemmalla 

äänellä. “Ole niin kiltti. Päästä... 

meidät... ...tästä läpi.”

Juuri silloin kuului suriseva ääni, kun valvontakamera laskeutui  

esiin ja kääntyi heitä kohti. Sisäpuhelimesta kuului säröilevä ääni. 

“Mitä tämä kaikki hälinä tarkoittaa?”  

sanoi ääni, joka kuulosti ikivanhalta ja viisaalta.  

Se oli itse Mestari Ooh-Ooh. “Miten siellä kaikki sujuu,  

herra Chen?” hän kysyi.

Panda nyökkäsi lammas- 

maisesti ja valvontakamera  

zoomasi lähemmäksi tulijoita.

“Siinähän on Pikku Harja ja Iso Harja”, Ooh-Ooh jatkoi.  

“Olen odottanut heitä. No, herra Chen, mitä vielä aikailet?  

Kerro heille, mikä heidän haastetehtävänsä on, ja päästä heidät 

sitten gondolihissin kyytiin.” Chen nyökkäsi äänettömästi.

Pikku Harja ja Iso Harja kurkistivat portin taakse ja näkivät 

kiiltävänä hohtavat ilmakiskot. Ne johtivat pilviä hipovan 

korkealle tulivuorelle, jolla Tulivuoripalatsi sijaitsi.

“Jee! Gondolihissi!” Pikku Harja hihkaisi ja alkoi juosta, mutta 

Herra Chen ojensi jälleen jättimäisen tassunsa ja pysäytti Pikku 

Harjan. “Auts, mitä nyt?” Pikku Harja kysyi turhautuneena.

Herra Chen teki tassullaan äänettömiä hampaidenharjausliikkeitä.

“Uskon, että hän yrittää viestiä meille, että pääsemme hissiin 

kunhan harjaamme hampaat yhtä äänettömästi kuin hän”,  

Iso Harja sanoi.
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“Aivan”, sanoi Mestari Ooh-Ooh sisäpuhelimen välityksellä.

Pikku Harja katsoi Iso Harjaa. Iso Harja katsoi Pikku Harjaa.

“Otamme haasteen vastaan”, he huusivat.

“Hienoa!” sanoi Mestari Ooh-Ooh. “Tehdään Hiljainen harjaus. 

Nyt sssshhhh…” 

Psst, sinä siellä… Muistathan myös itse pestä hampaasi 

tänään? Ota hammasharjasi, levitä sille fluorihammas-

tahnaa ja kokeile pystytkö pesemään hampaasi hiiren 

hiljaa kuten Pikku Harja ja Iso Harja!

   “Mahtavaa työtä!” Mestari Ooh-Ooh ilmoitti 

 kaksi minuuttia myöhemmin sisäpuhelimen 

välityksellä, kun he olivat lopettaneet 

Hiljaisen harjauksen. “Valmista tuli. 

Nyt, Herra Chen, toivota vieraani 

tervetulleeksi gondolihissiin.”

“Kiitos, Mestari Ooh-Ooh!” hymyili Pikku Harja, 

kun Herra Chen johdatti heidät hissin kyytiin.

Ovi liukui kiinni KOHAHTAEN, lukittui, ja hissi 

alkoi liikkua. Kohta Pikku Harja ja Iso Harja 

matkasivat korkealla kaupungin yllä kohti  

Mestari Ooh-Oohin Tulivuoripalatsia.

“Kuinkahan vanha Mestari Ooh-Ooh on?”, 

ihmetteli Pikku Harja, kun he suuntasivat  

kohti palatsia.

“Mutta mikä tärkeintä, pystyykö hän todella 

auttamaan meitä pääsemään kotiin?”, Iso Harja 

mietti. “Ja jos loppumatka sujuu kuten tähänkin 

asti, minkähän haasteen hän antaa meille ensin 

suoritettavaksi?!”

Pääsevätkö Pikku Harja ja 

Iso Harja tällä kertaa kotiin?  

Se selviää huomenna...
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Jakso 10 Jokaisella ruudulla oli kuva, joka oli napattu suoraan Pikku 

Harjan ja Iso Harjan jännittävistä seikkailuista. Yhdessä 

kuvassa näkyi heidän kotisohvansa ja Kuningas Leo kuuma-

ilmapalloineen. Toisessa oli Madame Konna ja hänen  

pikaveneensä, ja kolmannessa tutkimuspäällikkö Hylje.  

Kuviin oli päässyt myös kameli lentävällä taikamatollaan. 

“Katso!” huudahti Pikku Harja hämmästyneenä.  

“Tuossa olemme me!”

“Niin olette!” Mestari Ooh-Ooh sanoi. “Ooh-Ooh on seurannut 

matkaanne alusta lähtien. Olette ensimmäinen kaikista  

Ooh-Oohin haasteisiin vastanneista perheistä, joka on päässyt 

näin pitkälle.”

“Mahtavaa!” Iso Harja sanoi ja melkein halkesi ylpeydestä.  

“Eli lähetät meidät sitten takaisin kotiin. Vai mitä…?“  

hän jatkoi. Mestari Ooh-Ooh nauroi. 

“Mikä on niin huvittavaa?” kysyi Iso Harja ärsyyntyen.

MESTARI OOH-OOHIN 
TAPAAMINEN

Gondolihissi kuljetti Pikku Harjaa ja Iso Harjaa korkealla kau-

pungin yläpuolella kohti Mestari Ooh-Oohin Tulivuoripalatsia. 

Hissin tullessa lähemmäksi tulivuoren kylkeen avautui 

valtava oviaukko, ja hissi katosi siitä sisään. 

“Tervetuloa Pikku Harja ja  

Iso Harja”, ikivanha ja  

viisas ääni kumisi pimey- 

destä. Ääni kuului hyvin  

vanhalle apinalle, joka oli  

pukeutunut punaiseen  

silkkikimonoon. 

“Mestari Ooh-Ooh!”  

Pikku Harja ja Iso Harja  

huudahtivat riemuissaan.

“Kuten näette, Ooh-Ooh  

on odottanut teitä”,  

apina sanoi ja  

osoitti sormellaan  

televisioruutuja.
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“Kärsivällisyyttä, Iso Harja”, sanoi Mestari Ooh-Ooh ja  

napsautti TV:n kaukosäädintä. Heidän eteensä ilmestyi  

heidän kotisohvaansa esittävä hologrammi. 

“Meidän sohvamme!” Pikku Harja huusi ja juoksi sohvaa kohden 

valmiina hyppäämään sille. 

“Ei niin nopeasti”, sanoi Mestari Ooh-Ooh ja asettui Pikku Harjan 

eteen. “Jos haluatte palata kotiin, teidän on suoritettava viimeinen 

haaste – MESTARIHARJAUS.” 

“Mitä meidän on tehtävä?” Pikku Harja ja Iso Harja kysyivät 

jännittyneinä.

“Teidän on harjattava hampaitanne samalla, kun suoritatte  

jokaisen Ooh-Oohin aiemmin antaman tehtävän”, sanoi viisas 

vanha apina. 

“Taivuttakaa ensin polvenne koukkuun. Sitten tervehditte käsi  

otsalla. Sen jälkeen saatte tasapainotella yhdellä jalalla. Sitten 

teidän pitää tanssia ja sen jälkeen taputtaa päätä. Lopuksi pitää 

vielä sipsuttaa varpailla... samalla kun harjaatte hampaita kah-

den minuutin ajan.”

Iso Harja katsoi Pikku Harjaa. Pikku Harja katsoi Iso Harjaa. 

Kaikista heidän kohtaamistaan haasteista tämä kuulosti 

KAIKKEIN vaikeimmalta.

He halusivat kuitenkin päästä kotiin enemmän kuin mitään 

muuta.

“Täältä kyllä pesee, Ooh-Ooh”, Iso Harja ja Pikku Harja 

nyökyttelivät toisilleen.

Mestari Ooh-Ooh sulki silmänsä ja ojensi käsivartensa.

“Olkaa hyvät, näyttäkää minulle, miten teiltä onnistuu 

Mestariharjaushaaste!” hän komensi. “Kolme… kaksi… yksi…”

Hei, sinä siellä! Tänään on myös sinun vuorosi suorittaa 

viimeinen – mutta kaikkein vaikein haaste. Tartu hammas- 

harjaan, levitä sille hammastahnaa ja osallistu Mestari-

harjaushaasteeseen yhdessä Pikku Harjan ja Iso Harjan 

kanssa. Sinun kanssasi hampaita harjaava voi kertoa 

haasteen eri osat sinulle yksi kerrallaan.
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“Hienoa työtä, Pikku Harja ja Iso Harja”, sanoi Mestari  

Ooh-Ooh säteillen ylpeydestä. “Olette suorittaneet Mestari- 

harjaushaasteen, mikä tarkoittaa, että olette nyt hampaiden  

harjauksen mestareita. Upea suoritus!”

 “Voimmeko nyt lähteä kotiin?” Pikku Harja kysyi toiveikkaana.

“Totta kai!” Mestari Ooh-Ooh vastasi. “Laittakaa silmät kiinni.”

Pikku Harja ja Iso Harja sulkivat silmänsä.

“Painakaa nämä sanat mieleenne ennen lähtöänne. Olette  

hampaiden harjauksen mestareita ja teidän pitää aina muistaa 

harjata hampaanne aamuin illoin ja harjoitella kaikkia haasteita, 

joita ystävänne ovat antaneet. Nyt voitte mennä!”

Mestari Ooh-Ooh taputti käsiään ja yhtäkkiä kaikki katosi…

“Olemme kotona!” Pikku Harja riemuitsi pomppiessaan omalla 

kotisohvallaan ylös ja alas.

“Vihdoinkin!” huokaisi Iso Harja ja taputti sohvaa iloissaan. 

“Mikä seikkailu! Matkustimme niin moniin paikkoihin ja 

tapasimme niin monia uusia ystäviä.”

“Ja selvitimme monta haastetta”, Pikku Harja muistutti. 

“HOHHOIJAA! Nyt kyllä väsyttää.”

“Niin minuakin”, sanoi Iso Harja.  

“Nyt taitaa olla nukkumaanmenoaika,  

Pikku Harja.”

“Hyvä ajatus. Muistetaan kuitenkin harjata  

hampaat ensin”, sanoi Pikku Harja hymyillen.

“Juuri niin”, vastasi Iso Harja.

Iso Harja katsoi Pikku Harjaa.  

Pikku Harja katsoi Iso Harjaa.

“Otamme haasteen vastaan!”  

he huusivat ja nauroivat… 

ja nauroivat...  

ja nauroivat.



Loppu




