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Lämmin kiitos Alli Paasikiven Säätiölle vuonna 2017 myönnetystä apurahasta, joka mahdollisti
Tauno ja Nelli -sadun toteuttamisen sekä juhlavuoden esiintymiset ikäihmisille ja lapsille.

Apurahan tuella luotiin Tauno ja Nelli -lastenkirjasarjan ensimmäinen osa, Tauno ja Nelli
evakkomatkalla, joka julkaistiin lokakuussa 2017. Seija Helanderin kirjoittama ja Anne Stoltin
kuvittama kirja käsittelee pakolaisuutta, sotaa ja matkaa tuntemattomaan, mutta myös turvapaikan
löytymistä ja uudelle kotiseudulle asettumista. Teemat ovat monella tasolla ajankohtaisia. Toisaalta
sota ja evakkous ovat Suomen 100-vuotisen historian pysäyttävämpiä ja merkittävimpiä tapahtumia,
joista on jäänyt jälkiä niin suomalaiseen yhteiskuntaan kuin moniin perheisiin ja sukuihin. Taunon ja
Nellin tarinan avulla on mahdollista eläytyä turvallisesti aikaisempien sukupolvien vaikeisiin
kokemuksiin. Toisaalta samat kokemukset ovat tuoreina läsnä myös monen maahanmuuttajalapsen
tai hänen perheensä kokemuksissa. Tarina luo mahdollisuuksia kertoa lapsille pakolaisuudesta ja
maahanmuutosta osana Suomen aikaisempaa historiaa.
Kirjan julkistamista juhlittiin Espoon lelumuseo Hevosenkengässä, mistä löytyvät myös tarinan
nallekarhujen esikuvat. Alli Paasikiven Säätiön tuella käsityötaitelija Erja Helander valmisti kahdesta
museojohtaja Johanna Rassin avustuksella valitusta nallesta aidon näköiset kopiot, jotka kiertävät
nykyään kirjailijan mukana yleisötapahtumissa. Vanhaan tapaan valmistetut nallekarhut tuovat
monen ikäihmisen mieleen muistoja omasta lapsuudesta, ja nykyajan lapset saavat kokea niiden
avulla välähdyksen menneestä.
Alli Paasikiven apurahan tuella muusikko Kalle Heikkinen sävelsi Taunon ja Nellin oman laulun.
Vuonna 2017 nallet vierailivat laulamassa Espoossa Siikajärven vastaanottokeskuksessa, Tapiolan
palvelutalossa

ja

Koivu-Mankkaan

päiväkodissa,

sekä

Tampereen

seudulla

Tammenlehväkeskuksessa ja Ylöjärven vanhainkodissa. Nallet kävivät esiintymässä myös Turun ja

Helsingin

kirjamessuilla,

Lasten

kirjamessuilla

Finlandia-talolla

sekä

Espoo-päivän

lorusuunnistuksessa.
Kirja ja sen ympärille rakennetut tapahtumat olivat osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. Tauno ja
Nelli kirjasarjan toinen osa, Hirmuinen Sanahiiri, ilmestyy elokuussa 2018. Lisäksi Liikkuva koulu materiaalipankkiin on tulossa Taunon ja Nellin omat lorusuunnistuskortit. Mikään tästä kaikesta ei
olisi ollut mahdollista ilman Alli Paasikiven Säätiön päätöstä lähteä tukemaan tätä uutta ideaa!
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