
Arjen sankarit



Lasten tarinoita Arjen sankareista

112-päivää vietetään vuosittain teemalla Ennakointi vie vaaroilta voimat. Joka vuosi 
myös valitaan Arjen sankari, joka toiminnallaan edistää turvallisuutta ja ennakoi vaaroja.

Turun 112-päivän tapahtumassa 11.2.2014 kysyimme lapsilta, keitä Arjen sankarit ovat 
heidän mielestään. Tämä kirjanen esittää muutamia näistä tarinoista sanoina ja kuvina. 
Tarinoita kirjoittivat ja piirsivät Piikkiön MLL :n ja Päiväkoti Nappulalinnan lapset sekä 
Piikkiön Yhtenäiskoulun ja Cygnaeuksen koulun oppilaat.

Det finns två berättelser även på svenska.

Iloisia hetkiä sankareiden parissa! Roliga stunder med hjälter!



Kuka on Arjen sankari?

“Koulupäivän sankari on eräs tietty poika, joka 
puolustaa aina koulussa minua. Sitten on eräs 
tyttö luokallani, joka keksii aina mukavia leikkejä, 
joista me molemmat pidämme. Muutkin liittyvät 
leikkimään mukaan. Se on mukavaa.”

”Arjen sankarikoira auttaa sokeita liikenteessä, 
koska sokeat ei näe koska saa ylittää tien ja jos 
auto tulee vastaan niin, ettei sokea jää auton alle.

Hyvin koulutettu koira vois myös auttaa, jos joku 
ihminen on kadonnut, koska koiralla on hyvä 
hajuaisti.”

”Arjen sankari on henkilö, joka tukee ja auttaa.
Arjen sankari neuvoo. Hän ei tee tyhmyyksiä.”



”Palomies on arjen sankari. Hän auttaa ihmisiä hädässä.

Jos vaikka talo alkaa vahingossa palamaan tai jos metsä syttyy palamaan, kun joku unohti sammuttaa 
nuotion huolellisesti.

Hän myös auttaa kissan puusta.”

”Palomies on sankari. Ne ruiskuttaa vettä taloon. 
Se, vesi, kuivaantuu siihen. Poliisikin on sankari. 
Ne lähettää kaikille ihmisille lääkkeitä. Sairaan-
hoitaja antaa palomiehille ja ihmisille lääkettä.”







”Hei, minun poliisi-kummini on pelastanut  
monta ihmistä hädästä.
Niin kuin yhden kerran hän pelasti sormus- 
näyttelyn tai jotain sinnepäin.

Hän on arjen sankari.

Minäkin haluaisin joskus pelastaa jonkun.  
Minäkin haluaisin olla arjen sankari!”

”Iskän mielestä mä olen sankari. Oon hyvä  
tekemään kaikkea. Rakentamisessa, auto- 
ohjelmissa ja pukemisessa. Mun mielestä Emppu 
(isoveli) on sankari. Tietokone tekee sankarin.”



Flickan och barnhemmet som brann upp
”De var en gång en flicka som inte hade varken mamma eller pappa. Hon bodde på ett barnhem.

En dag började barnhemmet att brinna. Alla barn och barnhemsskötarna hann ut. Men flickan blev kvar. 
För att de låste dörren glömde att hon fanns. De ringde 112.

Hon blev i panik och började gråta. Hon fick ingen luft och började hosta. Hon skrek HJÄLP!!! Men ingen 
hörde henne.

Barnhemsskötarna började räkna och sade att ett barn var borta. Elden kom hela tiden närmare flickan. 
Brandmännen började leta efter henne men hittade inte henne.

Sen skrek hon igen HJÄLP!!! Och i sista stunden tog brandmännen ett hårt grepp i henne och drog 
henne bort ur den brinnande elden.

Hon svimmade men hon överlevde ändå. Men hon hade ganska stora skador. Hon måste fara till sjuk-
huset.

Efter några år kom en mamma och pappa och adopterade henne.

SLUT”





112 saga

”Det här är en sann historia som vi kommer berätta nu. Detta hände i Puolalaparken. Liisa var där och 
åka pulka.

Ett tu tre svänger pulkan mot bilvägen. Då ser hon en bil, och kan inte stoppa pulkan. Och bilen kör på 
henne. En tant såg det från fönstret och ringde 112.

Sedan kom ambulansen och åkte till sjukhuset. Hon kunde inte andas i några minuter.

Tur att hennes syster och kompis 
var med henne. Sedan kom hennes 
mamma till sjukhuset. Då vaknade 
Liisa. Sedan for alla hem.”



”Joku meinaa mennä tien yli mutta minä sanon älä mene vielä odota että auto on mennyt ensin.”

”Minä, Aleksi, äiti ja Helmi olimme bussipysäkillä. Autotiellä oli kuralätäkkö. Helmi aikoi mennä 
kuralätäkölle leikkimään mutta minä estin Helmiä.

Helmi meinasi hypätä korkealta ilman patjaa. Minä sanoin Helmille että täytyy hakea patja.”



 

112
Kun hätä on tämän näköinen, soita 112 -kampanja on osa Aivoliiton, Diabetesliiton ja 
Sydänliiton Yksi elämä -hankkeita. Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) rahoittama 
Yksi elämä edistää valtimoterveyttä ja hyvinvointia läpi elämän.

  


