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LUKU 1

Tiikeri Tähtisilmä ei näyttänyt tiikeriltä. Ei alkuunkaan eikä 
ollenkaan. Hän näytti enemmän vaaleansiniseltä makkaralta. 
Mutta Tiikeri Tähtisilmän äiti ja isä olivat toivoneet, että heidän 
lapsestaan tulisi rohkea kuin tiikeri, ja siksi he olivat antaneet 
hänelle nimen Tiikeri.  Tähtisilmä tuli siitä, että Tiikerillä oli tähti 
juuri silmän kohdalla.

Eräänä tuulisena iltapäivänä Viisas Pöllö järjesti retken kaikille 
naapuruston eläimille. Hän oli kutsunut Possukissa Kanelin, 
Jere Jäniksen, Olga Oravan, Vanhan Variksen ja Tiikeri 
Tähtisilmän. Kutsukortissa luki: Tervetuloa Pöllön 
nyyttikestiretkelle. Minä (Pöllö) tuon vettä, mehua ja 
piknikhuovan. Jokainen vieras tuo jotakin syötävää.

Kaikki kokoontuivat ison kuusen alle. Sieltä he kulkivat 
jonossa polkua pitkin, paitsi Pöllö joka lensi edessä ja Varis joka 
lensi perässä. Kerran he joutuivat kääntymään takaisin, koska Olga 
Orava oli unohtanut eväspussinsa kuusen alle. Mutta melko pian he 
saapuivat metsäaukiolle, ja Pöllö levitti ruudullisen piknikhuovan 
ruohikolle.

”Huhhuhhurjan hauskaa nähdä mitä te kaikki olette tuoneet!” se 
huhusi. Tässä minulla on vesipullo, mehupullo ja mukit!”
Olga Orava veti taskustaan pussin ja laittoi sen keskelle 
piknikhuopaa.
”Minä toin…voi, mitä minä toinkaan… ai juu, pähkinöitä!” 
hän muisti ylpeänä.
”Nami!” sanoi Varis, joka tykkäsi kaikesta syötävästä.
”Minä toin porkkanoita, kaalinlehtiä ja omenanpaloja”, sanoi 
Jere Jänis ja asetti kulhon pähkinöiden ja juomien viereen.
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LUKU 1

”Naminami!” sanoi Varis.
”Minä toin piirakoita ja possukissakeksejä!” maukui Kaneli.
”Naminaminami!” sanoi Varis.
”Voivatko muut kuin possukissat syödä possukissakeksejä?” 
halusi Olga tietää.
”Totta kai, enhän minä muuten olisi tuonut niitä 
nyyttikesteihin!” sanoi Kaneli.
Nyt Varis tyhjensi taskujaan. Niistä löytyi vaikka mitä: puolikas 
limppu, kolme juustoa, viisi rusinapullaa ja kokonainen kurkku. 
Kaikki tiesivät, että Varis keräsi ruokansa sieltä täältä, joskus 
kaatopaikaltakin, ja he haistelivat varovasti kuonoillaan. 
Onneksi kaikki tuoksui tuoreelta. 

Sitten oli Tiikeri Tähtisilmän vuoro. Mutta vaikka Tiikerillä oli 
eväskori tassussaan, hän ei laittanut mitään huovan keskelle. 
Jere Jänis tönäisi häntä ja sanoi:
”Etkö sinä tuonut mitään? Nyyttikestit ovat sellaisia, että 
jokaisen täytyy tuoda jotain ja jakaa se muiden kanssa!”
Olga Orava paijasi äkkiä Tiikerin selkää pehmeällä hännällään ja 
sanoi:
”Ei se mitään vaikka unohdit! Minäkin unohdan usein. 
Voitteko kuvitella, tänään minä unohdin… no voi, en muista enää, 
mitä minä unohdin… oliko se aamiainen? Tai ehkä minä unohdin 
pestä hampaat? Ei, minähän unohdin eväspussin. 
Joko syödään?”
Sillä aikaa kun Olga lörpötti, Kaneli kurkkasi Tiikerin eväskoriin.
”Mutta sinullahan on ruokaa korissa! Mitä se on?”
Tiikeri Tähtisilmä piti lujasti kiinni koristaan ja vastasi 
nopeasti:
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”Munkkipossupikkupizzapillimehu.”
Kaikki katsoivat ihmeissään toisiaan.
”Mitämitämitä?” kysyi Kaneli.
Tiikeri toisti nopeasti:
”Munkkipossupikkupizzapillimehu.”
”Munkkipossukissa? Onko sellaisiakin?” kysyi Jere.
”Possupizzamehu? Onko se naminamia?” kysyi Varis.
Tiikeri huusi:
”MUNKKIPOSSUPIKKUPIZZAPILLIMEHU. Mutta ne ovat vain 
minulle!”
”Tiikeri hei, nämä ovat nyyttikestit!” räkätti Varis.
Jere Jänis nyökkäsi niin että korvat lepattivat.
”Kaikki jaetaan, tajuatko?”
”Muuten on epistä!” selitti Olga.

Mutta Tiikeri katsoi vain alas ja ravisti päätään. Silloin Viisas Pöllö 
avasi nokkansa.
”Ei hätää, rakkaat ystävät! Meillähän on paljon ruokaa. 
Mutta kerro, Tiikeri, miksi haluat syödä vain omat eväät?”
Tiikeri kuiskasi:
”Koska minä en ikinä syö tai juo mitään muuta kuin 
munkkipossupikkupizzapillimehua.”
Olga Orava nyökkäsi:
”Minä tiedän, minä tiedän, minä tiedän! Sinä olet allerginen 
kaikelle paitsi munkkipossuille ja pikkupizzoille ja 
pillimehuille! Eikö totta?”
Tiikeri pudisti päätään.
”En ole. Minä vain pidän munkkipossuista ja pikkupizzoista ja 
pillimehuista. Siksi haluan aina syödä sitä samaa.”
”Etkö pidä edes pähkinöistä?” ihmetteli Olga Orava.
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”En tiedä. En ole maistanut.”
”Eikö porkkana ole mielestäsi hyvää?” kysyi Jere Jänis.
”En tiedä. En ole maistanut.”
Possukissa Kaneli oli ihmeissään.
”Miksi et halua maistaa mitään muuta? Minusta on jännittävää 
maistaa uusia ruokia!”
Tiikeri sanoi:
”Ehkä minä en tykkäisi niistä! Minä haluan tietää etukäteen miltä 
kaikki maistuu.”
Variksen mielestä oli jo korkea aika ruveta syömään, ja hän sanoi 
niin. Pöllö oli samaa mieltä.
”Olkaa hyvät! Toivottavasti maistuu!”
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Kuului maiskimista ja pureskelua ja hörppäämistä. Jere Jänis ei 
ollut koskaan maistanut pähkinöitä aikaisemmin ja hän sanoi, että 
ne maistuivat oravamaisilta. Olga Orava hihitti aivan 
hillittömästi kun hän pureskeli kaalinlehtiä, koska ne rapisivat niin 
hassusti. Kaneli järjesti kisan: ”Kuka pystyy ensimmäisenä 
viheltämään kun on syönyt possukissakeksin? 
Keksi tassuun yy-kaa-koo-nyt!”
Viheltäminen oli liian vaikeata kaikille paitsi Pöllölle ja 
Kanelille itselleen, varsinkin kun suu oli täynnä keksinmuruja, 
mutta leikki oli hyvin hauskaa.

Kaiken tämän ajan Tiikeri Tähtisilmä söi pikkupizzaa ja 
possumunkkia ja joi pillimehua itsekseen. Sitähän hän oli halunnut, 
mutta jotenkin munkkipossupikkupizzapillimehu ei maistunut niin 
hyvältä tällä kertaa. Ruokailun jälkeen Viisas Pöllö sanoi:
”Kuule, Tiikeri Tähtisilmä, sinulla on hieno nimi. Nimesi 
kertoo, että olet rohkea tiikeri.”
”Ei kyllä uskoisi!” nauroi Jere Jänis.
”Pelokas makkara sopisi paremmin”, räkätti Varis.
”Ei saa sanoa tuhmasti!” huusi Olga Orava.
Pöllö hyssytti ja jatkoi:
”Koska nimesi on Tiikeri, olen aivan varma, että sinussa asuu 
tiikerin rohkeus, vaikka et ehkä usko sitä itse.”
Tiikeri Tähtisilmä ei ollut uskoa korviaan.
”Tiikerin rohkeus? Minussako? Mutta äiti ja isäkin sanovat, 
että olen pelokas kuin jänis.”
”Jänikset eivät pelkää!” huusi Jere.
Pöllö katsoi heitä ankarasti ja huhusi:
”Hulinat pois ja kuunnelkaa: Mehän olemme Tiikeri 
Tähtisilmän ystäviä, eikö niin?”
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”Kyllä. Joo, kyllä olemme”, kaikki vastasivat.
”Siksi me kaikki voimme auttaa häntä löytämään tiikerin 
rohkeutensa. Haluatko sinä löytää sen, Tähtisilmä?”

Pieni vaaleansininen makkaran näköinen elukka nyökkäsi. 
Hän tunsi, että hän todella halusi löytää tuon rohkeuden. 
Pöllö jatkoi tyytyväisenä:
”Joka päivä yksi meistä kutsuu sinut kylään. Ja aina kun olet 
kylässä, saat haistella ja tunnustella ja maistella yhtä uutta makua. 
Uskallatko tehdä sen?”
Tiikeri Tähtisilmä vapisi. Tuo kuulosti aika vaaralliselta. 
Mutta silloin hän tunsi Olga Oravan pehmeän hännänpään 
poskellaan. Olga kuiskasi:
”Saat tulla minun luokseni ensin. Lupaan, että en tarjoile sinulle 
mitään vaarallista!”
Silloin Tiikeri Tähtisilmä tunsi pienen rohkeuden kipinän 
jossakin siellä vatsan yläpuolella. Hän nosti päänsä ja katsoi Pöllöä 
silmiin.
”Kyllä. Kyllä minä uskallan tehdä sen, jos te autatte minua!” 
hän vastasi.
Kaikki taputtivat tassujaan ja hurrasivat. Ja siitä päivästä lähtien 
Tiikeri Tähtisilmästä tuli yhä rohkeampi. 
Kuka olisi uskonut, että se olisi mahdollista?
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LUKU 2

Muistatko Tiikeri Tähtisilmän, joka aina halusi syödä ja 
juoda sitä samaa? Ehkä muistat myös mitä se oli? Aivain oikein: 
munkkipossupikkupizzapillimehu. Mutta ystäviensä avulla Tiikeri 
Tähtisilmä oli päättänyt olla rohkea ja maistaa joka päivä jotain 
uutta. 

Viisas Pöllö oli keksinyt tämän suunnitelman, ja nyt Pöllö istui 
tavalliseen tapaan korkean kuusen latvassa huhuilemassa. 
Hän oli huhuillut jo useamman tunnin, ja oli korkea aika pitää 
taukojumppaa. ”En jaksa taas lentää metsän ympäri. 
Lennän johonkin uuteen paikkaan”, Pöllö ajatteli. Ja silloin hän 
muisti Tiikeri Tähtisilmän ja päätti ottaa selville miten
Tiikerin oli käynyt. Pöllö ei ihan jaksanut uskoa, että Tiikeri olisi 
löytänyt sitä rohkeutta. Hän mutisi itsekseen:
”Hoijoij sitä pientä Tähtisilmä ressukkaa. 
Hän alkoi jo olla munkkipossun oloinen koko kaveri!”

Juuri silloin Pöllö huomasi jotakin vaaleansinistä kaukana alhaalla 
metsäpolun laidalla. Se ei ollut perhonen, koska se oli enemmänkin 
makkaran muotoinen. Se ei myöskään voinut olla kukka, koska 
se liikkui polun laidalta toiselle. Pöllö levitti siipensä ja laskeutui 
alas. Ja totta tosiaan: Se, mikä ylhäältä oli näyttänyt 
vaaleansiniseltä makkaralta, joka liikkui edestakaisin, olikin 
vaaleansininen makkara joka liikkui edestakaisin! 
Ei sentään oikea makkara, nehän eivät kävele polkuja pitkin. 
Mutta se oli Tiikeri Tähtisilmä itse, ja hän haisteli 
valkovuokkoja.

”Huhhuuhei!” huusi Pöllö yllättyneenä.
”Hei, Pöllö! Minä olin juuri tulossa sinua katsomaan!” 
sanoi Tiikeri.
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”Ja minä sinua!” vastasi Pöllö.
Tiikeri pisti kuononsa valkovuokkojen sekaan ja haisteli syvään.
”Aaah! Kaikki kävelyni kestävät nykyään niin kauan, kun joka 
puolelta löytyy uusia, ihania tuoksuja. Sitä minä en ennen 
huomannut.”
Pöllö kuunteli tarkkaan.
”Entä jos joku haisee pahalle?” hän kysyi.
”Eihän se ole vaarallista!” vastasi Tiikeri Tähtisilmä.
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Pöllö huomasi, että Tiikerillä oli eväskori mukana. Hän arvasi, että 
korissa olisi munkkipossu, pikkupizza ja pillimehu. 
Tiikerihän söi aina sitä samaa ja toi aina omat eväät. 
Mutta koska Tiikeri oli tullut häntä katsomaan ja vieraille pitää aina 
olla kohtelias, Pöllö kysyi:
”Saanko tarjota jotakin?”
”Kiitos ei. Minä toin omat eväät ja ne riittävät sinullekin”, 
vastasi Tiikeri.
Pöllö ei kehdannut sanoa, että hän ei tykännyt ollenkaan 
munkeista, joten hän kiitti  ja he istuivat kuusen oksien 
muodostaman katon alle. Pöllö ei ollut uskoa pyöreitä silmiään, 
kun Tiikeri otti koristaan kaksi pulloa, joissa oli jotain ihan muuta 
kuin tavallista pillimehua. Eikä siinä kaikki: Tiikerin korista löytyi 
myös porkkana- ja selleripaloja, sekä kaksi pizzan palaa. 
Tiikeri antoi toisen pizzapalan Pöllölle ja sanoi:
”Katso! Eikö näytäkin hyvältä? Minä olen leiponut sen aivan itse 
Olga Oravan kanssa! Se on kinkkusienipizza. 
Me keräsimme myös sienet itse! Ja tuo juoma on 
jugurtti-mustikka-banaani-pirtelö. Tässä on pilli. Ole hyvä!”

Pöllö oli aivan ihmeissään. Kyllä hän tietenkin oli pitänyt 
suunnitelmaansa hyvänä ja viisaana, mutta hän oli ajatellut, että 
ehkä Tiikeri korkeintaan uskaltaisi maistella vähän juustoa tai 
perunaa. Koko tähtisilmäinen otus oli muuttunut. Hän uskalsi 
puhua paljon enemmän kuin ennen. Itse asiassa, hän puhui niin 
paljon, että tuskin ehti hörpätä pirtelöään.
”Arvaa mitä, Pöllö? Arvaa, mikä minusta tulee isona? Minusta tu-
lee kokki! Olga Orava ja minä olemme leikkineet ruokakeksijöitä. 
Me keksimme uusia ruokalajeja ja sekoitamme kaikkea keskenään. 
Eilen minä sekoitin sinappia maustamattomaan jugurttiin. 
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Se ei kyllä maistunut hyvältä minun suussani! Mutta arvaa mitä? 
Ehkä se maistuisi hyvältä jonkun toisen suussa! Koska kerran 
Olga ja minä saimme sitruunapiirasta Vanhalta Varikselta, ja 
Olgan suussa se oli tosi pahaa mutta minun suussani se oli 
namia!”

Pöllö taputti Tiikeri Tähtisilmän vaaleansinistä selkää ja sanoi 
juhlavasti:
”Hyvä ystävä! Sinä olet löytänyt Tiikerin rohkeuden! Minähän 
arvasin, että rohkeus asui sinussa, vaikka se oli piilossa.”
Tiikeri Tähtisilmä nyökkäsi ja hänen tähtisilmänsä vilkkuivat 
iloisesti. Hän sanoi:
”Tiedätkö mitä? Äiti ja isäkin sanovat, että minusta on tullut oikea 
tiikeri!”
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Piirrä tähän, mitä Tähtisilmä voisi seuraavaksi maistaa.
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