
 
 

 



 
 

MERENNEITO JA AALTOJEN SALAISUUS 

 

Monta sataa vuotta sitten kohosi vedestä ihana saari. 

Sen rannoilla kasvoi värikkäitä ruusupensaita ja polku 

johti syvälle tuuheaan metsään. Niin kummallista metsää 

ei ollut koko maan päällä. Se soi ja helisi kuin tuhannet 

satakielet olisivat laulaneet, vaikka ketään ei näkynyt. 

Puiden alla kasvoi ihania kukkasia, kullalle kiiltäviä, 

hopealle hohtavia, punaisia ja sinisiä. Joka kerran kun 

tuuli heilutti kukkia, kohosivat ne varsistaan kirjavina 

perhosina lentämään ja tuulen tyynnyttyä muuttuivat 

taas kukkasiksi. 

1. Metsä  

2. Kukkaset  

3. Perhoset 

Päivisin saari peittyi hienoon sumuun niin, ettei sitä nähnyt kukaan. Jos saarta lähestyi, muuttui ihminen 

kaislaruohoksi. Illalla heti auringon laskettua syntyi saarella elämä ja ilo. Ensin kohosi aalloista värikkäitä 

kaloja rannalle. Rantaa koskettaessaan kalat muuttuivat hetkessä suloisiksi kissanpennuiksi. Kalojen jälkeen 

rannalle saapuivat merenneidot ja viimeisinä aalloista nousi meren kuningas ja hänen tyttärensä Merihelmi 

uskollisine lemmikkeineen. Rannalle astuessaan muuttuivat heidän pyrstönsä jaloiksi niin, että liikkuminen 

oli helppoa. 

4. Sumu 

5. Kalat  

6. Kissanpennut  

7. Merenneidot  

8. Merihelmi, kuningas ja rapu 

Iltaisin meren väki vietti aikaa tanssien ja laulaen. 

Merihelmeä ei kuitenkaan tanssiminen kiinnostanut 

vaan hän seurasi mieluummin kauniita perhosia metsän 

läpi saaren toiselle rannalle. 

9. Merihelmi 

10. Merihelmi ja perhoset 

Merihelmi istui kalliolle lepäämään ja katseli kauas ulapalle. Siellä souteli yksinäinen kalastajapoika 

veneessään. Nähdessään Merihelmen souti poika lähemmäksi. Merihelmi säikähti kovasti, koska ei ollut 

koskaan nähnyt ihmistä, mutta hänen pelkonsa haihtui pian pojan hymyillessä hänelle. Äkkiä Merihelmi 

muisti, että poika muuttuisi kaislaruohoksi, jos hän soutaisi saarelle. Nopeasti hän heitti huntunsa pojalle ja 

sen taikavoiman avulla saattoi poika huoleti astua rantaan.  

11. Merihelmi ja kalastaja 

Merihelmi pyysi kalastajaa kertomaan ihmisistä ja maasta. Poika kertoi kirkkaasta auringosta, visertävistä 

pikkulinnuista ja iloisista ihmisistä kaupungeissa.  

12. Linnut 

13. Kaupungin asukkaat 



 
 

Poika pyysi Merihelmeä kertomaan aaltojen 

salaisuudesta. Merihelmi muisti kyllä isänsä ankaran 

kiellon olla kertomatta merenväen elämästä, mutta 

koska poika tuli kovin surulliseksi, kävi Merihelmen 

häntä sääliksi ja hän päätti kertoa pojalle elämästään. 

Yhtäkkiä Merihelmi huomasi, että päivä oli 

valkenemassa ja taika raukeamassa. Hänen oli 

kiirehdittävä takaisin toiselle rannalle ja sukellettava 

meren kuohuihin muiden merenneitojen kanssa. 

14. Merihelmi kiiruhtaa metsän läpi 

15. Merihelmi ja merenneidot 

Seuraavana iltana Merihelmi palasi perheensä kanssa 

taas lumotulle saarelle. Silloin kuului ulapalta kalastajan 

laulua, joka kertoi veden kansasta ja ihanasta 

Merihelmestä.  

16. Merihelmi ja perhe 

Laulun kuultuaan kuningas suuttui ja jyrisi: ”Kuka on kertonut aaltojen salaisuuden ihmiselle? Astukoon se 

eteeni saamaan kiroukseni!” Peloissaan katselivat merenneidot toisiaan. Silloin Merihelmi astui esiin ja 

sanoi: Minä sen tein, isä. Minä kerroin kalastajalle aaltojen salaisuuden.” 

17. Kuningas suuttuu 

Kuultuaan totuuden kuningas aikoi langettaa kirouksen, jolla saari vaipuisi ikuisiksi ajoiksi meren syvyyteen. 

Merihelmi ja hänen siskonsa anelivat kuningasta perumaan kirouksen ja päästämään kalastajan saarelle. 

Lopulta kuningas heltyi tyttäriensä pyyntöön ja taikoi saaren pysyväksi merenväen ja kalastajan käyttöön. 

Merenväki juhli iloisina kalastajan ja Merihelmen onnea. 

18. Häät  

19. Koko saari juhlii  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ESIINTYJÄT 

 

Merihelmi  Anni Vuorikallas 

Kalastaja  Ilona Karjalainen 

Kuningas  Tuuli Järvinen 

Rapu  Aada Leskelä 

Merenneidot  R5 + KB 

Linnut  R4 + KB 

Perhoset ja sudenkorento R3 

Kukat ja hämähäkit R1 + R2 

Kissanpennut  Luistelukoulu + Loiste 

Kalat  Harrastajat + edistyneet harrastajat 

Sumu  Taiturit 

Kaupunkilaiset Aikuisten luistelukoulu + edistyneet aikuiset 

Metsä  Frozen Mistrals 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Musiikki ja kertoja:   Jarno Hänninen / D-Studio 

  Äänet ja valot:   Soundgroup Oy  


