Heikoilla jäillä
"Tule, mennään jäälle!" Kalle hihkaisi ja juoksi metsästä järven
jäälle. Ville seisahtui epävarmana rannalle ja sanoi: "Äiti on
sanonut, että jäälle ei saa mennä. Se voi olla heikkoa. Siitä voi
tippua läpi ja hukkua." "Pelkuri!" Kalle irvaili ja pomppi
tasajalkaa jäällä, "Tämähän kestää vaikka mitä!" Vai pelkuri!
Ville kipaisi jäälle Kalle luokse. Jää tuntui tukevalta. "Hippa!"
Kalle huikkasi, läppäsi Villeä olkapäälle ja lähti juoksemaan.
Ville pinkaisi nauraen perään. Pojat viilettivät pitkin tasaista
jäälakeutta ristiin rastiin. Kesken juoksun Ville kompastui ja
tuiskahti nenälleen lumeen. Kun hän nosti katseensa, Kalle katsoi
olkapäänsä yli, nauroi - ja katosi. Ensin Kalle oli siinä ja
seuraavassa hetkessä lakkasi olemasta. Ville kömpi
hämmästyneenä pystyyn ja meni lähemmäksi. Voi kauhistus!
Siinä, missä Kalle oli äsken ollut, oli nyt vain reikä jäässä ja
mustaa, kylmää vettä. Kallea ei näkynyt missään. Muutaman
kauhistuttavan sekunnin jälkeen Kallen pää pulpahti avannon
pinnalle. "Apua!" Kalle huusi. Ville otti pari juoksuaskelta kohti,
mutta pysähtyi sitten. Äiti oli sanonut, että jos joku tippuu
avantoon, niin EI saa juosta päätä pahkaa avuksi, tai voi itsekin
tippua avantoon. "Tule auttamaan!" Kalle kiljui ja koitti saada
otetta liukkaasta jään reunasta. Ville mietti. Mitä äiti oli sanonut,
että pitää tehdä? "Tule vetämään minut ylös!" Kalle uikutti
pärskien ja loiskutellen hyytävän kylmässä vedessä. Ville pisti
silmät kiinni ja ajatteli. Äiti oli sanonut, että pitää ottaa joku
pitkä asia, vaikka oksa, mennä mahalleen ja ojentaa oksa
avantoon joutuneelle. Ville avasi silmänsä. He olivat keskellä
tasaista jäälakeutta. Ei täällä ollut oksia. Joku pitkä asia? Pitkä?
Kaulaliina! Ville kaivoi kaulaliinansa esiin, asettui mahalleen ja
heitti kaulaliinan toista päätä Kallea kohti. Ei onnistunut. Ville
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yritti uudelleen ja nyt kaulaliina osui avannon lähelle. "Ota kiinni
kaulaliinasta!" Ville sanoi Kallelle. Kalle kurkotti ja sai otteen
kaulaliinanpäästä. Ville koitti vetää, mutta Kalle oli liian
painava. Nyt Kalle kuitenkin pysyi tukevasti pinnalla, kun piti
kiinni kaulaliinasta, eikä meinannut koko aikaa painua pinnan
alle. "Huudetaan apua!" Ville sanoi ja pojat alkoivat kiljua niin
että järvi kaikui: "APUA! AUTTAKAA! APUA!!!" Hetken
kuluttua metsästä tupsahti hiihtäjä, joka lähti jäätä pitkin poikia
kohti. Kun hahmo ehti lähemmäksi, Ville näki, että se oli vanha
mies... sehän oli Kalervo-setä naapurista! Ville oli vähällä
purskahtaa itkuun pelkästä helpotuksesta. Hiihtäjä tuli Villen
luokse, irrotti suksensa ja laskeutui mahalleen Villen viereen.
"Mikä kaverisi nimi on", Kalervo-setä kysyi. "Kalle", Ville
vastasi. Hiihtäjä ojensi molemmat suksisauvansa kohti avantoa ja
neuvoi rauhallisella äänellä: "Pujotas kätesi sauvojen lenkkeihin,
niin minä vedän sinut turvaan." Kalle ujutti ensin yhden ja sitten
toisen käden läpi suksisauvojen lenkeistä ja puristi tiukasti
kiinni. Kalervo alkoi pikku hiljaa ryömiä takaperin ja veti
sauvoista. Kalle kohosi avannosta ja raahautui jäätä pitkin
kylmästä tärisevänä märkänä myttynä.
Kun oli päästy turvallisen etäälle avannosta, hiihtäjä kysyi
poikien vanhempien nimiä ja soitti kännykällään ensin
ambulanssille ja sitten molempien vanhemmille. "Ambulanssi
hakee Kallen heti. Kallen vanhemmat menevät suoraan
sairaalaan. Minä saatan Villen kotiin", Kalervo-setä sanoi pojille.
Kohta puiden lomassa kävelytiellä näkyi ambulanssi ja
ambulanssimiehet hakivat kylmästä vapisevan Kallen. Juuri
ennen lähtöään Kalle sanoi kalisevin hampain Villelle: "Äitisi oli
oikeassa. Ei pidä mennä heikolle jäälle!"
Kirjoittanut Päivi Honkakoski
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Kysymyksiä
Mitä Kallelle tapahtui?
Mitä tarkoittaa heikoille jäille meneminen?
Mitä voi tapahtua, jos menee heikolle jäälle?
Miksi Ville heitti Kallelle kaulaliinan, eikä mennyt itse avannon
viereen?
Muistatko sinä aina varoa heikkoja jäitä?
Tehtävä
Esittäkää satu. Tarvitaan vähintään kolme näyttelijää ja
kaulaliina; Kalle, joka putoaa avantoon, Ville, joka heittää
Kallelle kaulaliinan ja vanha mies, joka vetää Kallen pois
avannosta. Kaksi voi olla vielä ambulanssinkuljettajia ja hakea
Kallen sairaalaan.
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