LASTEN SUUSTA

1. Lapsuuden muistot ovat sellaisia, joita pitää raahata mukanaan koko
elämänsä ajan. – Hans, 6 v.
2. Nykyään on paljon helpompaa olla nainen. Ennen vanhaan heidät
poltettiin roviolla. – Benedicte, 5 v.
3. Olen perinyt silmät isältä ja hiukset äidiltä. Toppatakin olen perinyt
naapurilta. – Sylvia, 7 v.
4. Sisarus on sellainen, jota sekä vihaa että rakastaa. Ihan vaan hirveän
rakas xxxxxpää. – Filip, 7 v.
5. Se, joka saa hyvän kasvatuksen, siitä tulee kiltti. Sellaisella, joka saa
huonon kasvatuksen, on kivaa. – Tony, 6 v.
6. Pojat syntyy suurisuisempina kuin tytöt. Poikien sisällä asuu hirveästi
hohotusta, jonka pitää päästä ulos. – Sofie, 8 v.
7. Hyvin älykkäät naiset ovat varmaankin ruvenneet kannattamaan sitä,
etteivät mene naimisiin. – Elin, 8 v.
8. Tärkeintä rakastumisessa on, että on joku, jota voi näyttää. – Birgitte, 8 v.
9. Naimisiin mennään siksi, että rakastaa jotain toista enemmän kuin itseään.
Minusta tuntuu, ettei se tule olemaan kovin helppoa. – Ellen, 7 v.
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10. Pappi kysyy, tahdotko mennä naimisiin sen kanssa, joka seisoo siinä
vieressäsi, vai haluatko mieluummin jonkun muun. Useimmiten siinä ei
ole ketään toista, niin että vastataan tahdon.
– Emil 7 v.
11. On kumma, miten vähän saa aikaan, jos vain lakkaa yrittämästä.
– Pauline, 8 v.
12. Jos opettajatkin kävisivät töissä, niin lapsilla ei olisi mitään paikkaa,
mihin mennä. – Hanna 7v.
13. Enkeliä en ole koskaan nähnyt, mutta olen nähnyt hammaslääkärin.
– Mimmi, 8 v.
14. Poliittinen elin on esimerkiksi pääministerin perna. – Olli, 6 v.
15. Ennen mies ei tiennyt, missä lapset olivat tai mistä ne tulivat.
Isänpäivänä juhlitaan sitä, että hän on vihdoin ymmärtänyt tämän asian.
– Nina, 7 v.
16. Vanhainkodissa on paljon sellaista, mitä ei saa tehdä. Ne ei saa ajaa
skeittilaudalla eikä syödä purkkaa eikä pitää ruudullisia jumppahousuja.
– Lars-Erik, 7 v.
MITEN PÄÄTTÄÄ, KOSKA MENNÄ NAIMISIIN?
17. "Ekana täytyy löytää joku, joka tykkää samoista asioista, ku itte.
Jos esimerkiks tykkää jalkapallosta, täytyy löytää vaimo, joka tuo
chipsejä ja kaljaa." – Alain 10 v.
MIKÄ ON PARAS IKÄ MENNÄ NAIMISIIN?
18. "Paras ikä mennä naimisiin on 23 vuotta, kun on ainakin 10 vuotta
tuntenut jo aviomiehensä." – Camille, 10 v.
MITÄ OMILLA VANHEMMILLASI ON YHTEISTÄ?
19. "Ne ei halua enempää lapsia." – Aure, 8 v.
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MITÄ TREFFEILLÄ OIKEASTAAN TEHDÄÄN?
20. "Treffit on sitä varten, että huvitellaan ja ihmisten pitää olla treffeillä,
että opitaan tuntemaan toisensa. Jopa pojilla on joskus jotain mielenkiintoista sanottavaa, jos oikeen tarpeeksi kauan kuuntelee."
– Linette 8 v.
21. "Ekoilla treffeillä sanotaan toisilleen mielenkiintoisia valheita,
niin sitten ollaan valmiita seuraaville treffeille." – Martin 10 v.
KOSKA SAA PUSSATA TOISTA?
22. "No sillon, kun ne on rikkaita miehiä". – Pamela, 7 v.
23. "Jos pussaat tyttöä, sun täytyy sitte mennä naimisiin ja saada lapsia
sen kanssa. Sillai se vaan on..." – Henri, 8 v.
ONKO PAREMPI OLLA SINKKU VAI MENNÄ NAIMISIIN?
24. "Tytöille on kyllä parempi, että ovat sinkkuja. Mutta pojat tarttee
jonkun siivoomaan." – Anita 9 v.
MITÄ TULISI TEHDÄ, ETTÄ AVIOLIITOSTA TULISI HYVÄ?
25. "No vaimoille täytyy sanoo, et ne on kauniita. Myös sillon, vaik ne
näyttäs pakettiautoilta."
– Richard 10 v.
26. Rakkaus tuntuu jaloissa. Ne kävelee sinne päin, johon on rakastunut.
– Matias, 6 v.
27. Tunteita tarvitaan olosuhteisiin. Voi olla sellainen olosuhde, että tykkää
jostakin tai sitten ei.
– Eveliina 5 v.
28. Kun ihmiset tulevat vanhoiksi, he eivät enää sano, että he rakastavat
toisiaan. Silloin he kysyvät, että ottaako kahvin kanssa pikkuleipää.
– Tord 7 v.
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29. Aivot ovat sitä varten, että hiukset pysyisivät kiinni. – Nina, 5 v.
30. Luut ovat teline, johon ruumiin voi ripustaa. – Alexander. 7 v.
31. Ne lehmät, jotka juoksevat eniten ja ravistelevat utareitaan,
tekevät jogurttia. – Allan, 5 v.
32. Isoäiti on sellainen, jonka kautta koko suku on tullut ulos. Siksi ei ole
niin kummallista, että hänen nahkansa vähän lerppuu. – Kristiina, 7 v.
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