
 Peter Pan juoniseloste 

 

 
PERHE SCHÖN 

Lena ja Johan leikkivät illalla perheleikkiä. Pienin Micke ja Nanna-koirakin ovat mukana 
lastenhuoneen leikeissä. 

 
NUKKUMAANMENO 

Schönin perheeen isä ja äiti ovat lähdössä juhliin. Isä ei oikein onnistu solmimaan kravattiaan ja 
hermostuu. Micke ei tahtoisi ottaa pahanmakuista lääkettään. Isä hermostuu ja vie Nannan ulos kiinni 
ketjuun. 
Lenaa jännittää tuleeko Peter Pan yöllä hakemaan unohtunutta varjoaan. 

 
PETER PAN JA VARJO 

Tingeling–keiju ja Peter Pan saapuvat etsimään varjoa. Varjo haluaisi vain leikkiä. Leena ompelee 
Peterin varjon takaisin paikalleen. Tingeling on mustasukkainen Peterin uudesta ystävästä ja suuttuu.  

 
NANNA ON LEVOTON 

Nanna on levoton ja äiti käy näyttämässä sille, että kaikki on lastenhuoneessa hyvin. 
 

MATKAANLÄHTÖ 
Myös Micke ja Johan heräävät. Peter opettaa heidät lentämään (ajattelemalla kauniita ajatuksia) ja 
matka Landet Ingenstansiin (Mikä-mikä-maa) alkaa. 

 
KADONNEET LAPSET 

Kadonneet lapset odottavat Peteriä takaisin. Tingeling-keiju houkuttelee lapset ampumaan nuolella 
lentävän Lena-linnun. Kapten Krok ja Slug tulevat ja lapset piiloutuvat hädissään. 

 
KAPTEN KROKIN (Kapteeni Koukku) KAKKUJUONI 

Kapteeni Krok löytää kadonneiden lasten kengän. Hän päättää tuoda sen paikalle ison kermakakun. 
Hän suunnittelee lasten syövän liikaa kakkua ja kuolevan, koska heillä ei ole äitiä, joka varoittaisi 
liiasta kakunsyönnistä. Kapten Krok ja Slug pelästyvät tikittävää krokotiilia. Krokotiili on haukannut 
Kapten Krokin käden ja sen sisällä siksi tikittää kello. 

 
INTIAANIT 

Intiaanit etsivät merirosvoja. He pitävät kesken takaa-ajon kokoontumisen ja jatkavat merirosvojen 
perään. 
 

LENASTA TULEE ÄITI 
Peter Pan suuttuu kuullessaan, että Lenaa on ammuttu nuolella. Hän karkottaa Tingeling-keijun 
viikoksi. Lena on kuitenkin pelastunut, kun nuoli on osunut suudelmaan (eli sormustimeen). Johan ja 
Mickekin laskeutuvat. Lapset rakentavat Lenalle majan. Lena suostuu kadonneille lapsille äidiksi ja 
lupaa kertoa iltasadun loppuun heille. 

 
KAKKU 

Merirosvot yrittävät yllättää lapset majassa. Kapten Krok ja merirosvot ovat saaneet kiinni Tigerliljan, 
intiaanipäällikön tyttären. Merirosvot tuovat kakun ansaksi ja Kapten Krok menee päiväunille.  
Peter Pan huijaa merirosvoja ja vapauttaa Tigerliljan ja nappaa kakun. Peter Pan, Micke, Johan ja Lena 
pilailevat merirosvojen kanssa huudellen heille piilosta. Kapten Krok suuttuu kun ymmärtää kaiken 
olevan Peter Panin juonittelua ja uhkailee Peter Pania. 

 
VÄLIAIKA 



 Peter Pan juoniseloste 

 

 
 

RUOKALEIKKI 
Kadonneet lapset, Micke, Johan ja Lena syövät mielikuvitusruokaa. Peter Pan palaa omilta 
saalistusretkiltään. Intiaanit käyvät kiittämässä ja lupaavat suojella vartioiden koko perhettä. Lena 
kertoo lapsille iltasadun lapsista ja vanhemmista, jotka kaipaavat lapsiaan kotiin. Peter ei usko 
aikuisten kaipaavan kadonneita lapsiaan takaisin.  

 
KOTIINPALUU 

Lena päättää palata kotiin. Kadonneet lapset päättävät lähteä mukaan matkaan. 
 

MERIROSVOT NAPPAAVAT LAPSET VANGEIKSEEN 
 

KAPTEN KROK MYRKKYMESTARINA 
Peter Pan nukkuu ja Kapten Krok hiipii myrkyttämään Lenan Peterille jättämän lääkkeen. Tingeling 
varoittaa Peteriä ja juo häntä suojellakseen Peterin lääkkeen. Tingelingin voimat hiipuvat ja Peter 
pyytää yleisöä taputtamaan käsiään ja uskomaan keijuihin, jotta Tingeling pelastuisi. Lopulta he 
lähtevät yhdessä pelastamaan lapsia. 

 
LOPPUTAISTELU 

Lapset ovat vankina merirosvolaivalla. Kapten Krok on suruissaan ja vihainen kun kukaan ei tunnu 
haluavan olla Kapteeni Krok. Hän kertoo lasten olevan kaiken pahan alku ja juuri. Hän kysyy 
haluaisiko kukaan lapsista ryhtyä merirosvoksi. Kukaan ei tahdo ja Kapteeni Krok määrää heidät 
lankulle ja mereen heitettäväksi. 
Peter Pan huijaa merirosvoja tikittämällä kuin krokotiili. Peter piiloutuu kajuuttaan ja saa heidät 
luulemaan, että siellä vaanii kummitus. Peter Pan pelastaa lapset ja alkaa suuri taistelu lasten ja 
merirosvojen välillä. 
Taistelun lopuksi haavoittunut Kapten Krok sytyttää ruutivaraston tuleen. Krokotiili saapuu vaanien ja 
laiva räjähtää. 

 
VANHEMMAT ODOTTAVAT LAPSIA 

Isä on surullinen kun ei luottanut Nannaan lasten turvana. Rangaistukseksi hän on päättänyt asua 
koirankopissa kunnes lapset palaavat turvallisesti. Äiti pitää öisin ikkunaa auki, jotta lapset voisivat 
palata kotiin. 

 
KOTIINPALUU 

Lapset palaavat ja vanhempien yllätykseksi ja myös Kadonneet lapset haluaisivat muuttaa heidän luo 
saadakseen oikean kodin. Lopulta isäkin suostuu ajatukseen ja lapset asettuvat uuteen kotiinsa. 
Peter Pan haluaa palata takaisin ja pysyä ikuisesti vapaana ja nuorena. Peter hyvästelee Lenan ja lupaa 
hakea hänet luokseen joka vuosi kevätsiivouksen aikaan. 

 
ILTASATU 

Lena kertoo varjoteatterina iltasadun. Peter Pan oli muistanut hakea hänet luokseen vain kerran ja 
sitten unohtanut hänet. Monta muutakin asiaa yhteisistä asioista Peter on unohtanut. Kadonneet 
lapsetkin ovat jo käyneet koulun ja käyvät töissä – ja ovat unohtaneet lentämisen taidon. 
Yllättäen Peter Pan palaakin taas Lenan luo kesken iltasadun. Vuosia on kuitenkin kulunut jo monta ja 
Lena on kasvanut aikuiseksi ja unohtanut miten lennetään. Lenalla on jo omakin lapsi, Jana.  
Jana haluaisi lähteä vuorostaan seikkailuun Peter Panin kanssa. Jana on unissaan kuullut jo tutun 
Peterin kiekaisun. Lena antaa Janalle luvan matkaan. Ja taas voi uusi seikkailu alkaa. 


