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Ystävien eskarin henkilöt

Päähenkilöt:

Tiki-orava

Havu-karhu

Mutkajoki

Tapahtumat sijoittuvat Mutkajoen maisemiin. Mutkajoki pu-
jottelee iloisesti virraten ja sen rannalla kasvaa ulpukoita ja 
rentukoita. Rannalle astuessa näkee vaahteroita, saniaisia, 
leppiä, pajuja ja vihreän Sysimetsän, jonka siimeksessä Tiki 
ja Havu asustavat monien muiden metsän eläinten tapaan. 
Sysimetsä on kangasmetsä, jossa kasvaa etenkin kuusia, 
mustikoita, puolukoita ja pohjakerroksessa erilaisia sammalia. 
Mutkajoen horisonttia komistaa kalliot ja suuri vuori, Jättiläinen.

Tikin kuusi ja Havun luola

Tiki-orava ja Havu-karhu asuvat Sysimetsässä, kauniissa kuusi-
kossa. Tiki asuu somassa pikkuruisessa asunnossa, suuren kuu-
sen oksalla numerossa 12 B. Tiki asuu kuusen yläoksilla, joten 
hänellä on upeat maisemat Mutkajoelle ja suurelle kalliolle. Ti-
killä on paljon naapureita suuressa kuusessa. Havu-karhun 
luola on aivan suuren kuusen lähellä. Luola näyttää ulospäin 
suurelta kiviröykkiöltä, mutta sisältä se on hyvin kodikas. 
Havun kodissa on tieteellisiä tutkimus välineitä sekä paljon 
tilaa tutkimusten tekoon ja leikkeihin ystävien kanssa.

Ystävien eskarin tapahtumapaikat ja tarina

Skannaa QR-koodi:
Aamujumppa-aloituslaulu

Tiki on ehtiväinen, hyväntahtoi-
nen ja utelias pieni orava, joka asuu 
suuressa kuusessa. Tiki on vilkas ja 
suurpiirteinen luonnonlapsi, joka ei 
perusta säännöistä ja järjestyksestä, 
mutta hän opettelee niitä ystävien-
sä avulla. Joskus Tikiltä lipsahtaa 
pieniä hätävalheita. Tiki on taita-
va käpälistään ja musikaalinen, hän 
keksiikin usein räppejä ystävysten 
seikkailuista. Tiki on hyvä kannus-
tamaan muita ja uskaltaa sanoa, jos 
jokin asia ei mene hänen mielestään 
reilusti. Tiki on Havun paras ystävä.

Havu on tieteellisiä tutkimuksia 
rakastava karhunpentu, jolla on 
suuri sydän. Hän on avulias, johdon-
mukainen ja tarkka. Hän noudattaa 
mielellään sääntöjä ja toivoo, että 
muutkin tekisivät niin. Kärsivällisyyt-
tä Havu vielä harjoittelee. Hän osaa 
tehdä tieteellisiä kokeita, kirjoittaa, 
lukea, valmistaa ruokia, käyttää net-
tiä ja opettaakin taitojaan mielel-
lään muille. Esiintyminen ja vieraat 
eläimet hiukan jännittävät Havua, 
 mutta  ystäviensä  tuella hän roh-
kaistuu. Havu on Tikin  paras  ystävä.  


