Jäätelöpaperi
Piia ja Saija olivat pyöräilemässä. He olivat ostaneet
viikkorahoillaan lähikaupasta jäätelötuutit. Pyörät oli pistetty
hetkeksi tien sivuun ja molemmat tytöt availivat nyt papereita
tuuttien ympäriltä. "Mihinkäs paperit pannaan?" Piia kysyi
avattuaan jäätelötuutin. He olivat pyörätiellä keskellä metsää.
Roskista ei ollut lähimaillakaan. "En minä vain tiedä", Saija
sanoi ja piti epätietoisena toisessa kädessä tuuttia, toisessa
jäätelön ympäriltä kuorimaansa paperia. "Minä näin kerran, kun
isot tytöt pisti roskia suoraan maahan", Piia sanoi. "Mutta ei kai
niin saisi tehdä", Saija epäili. "Ei niin, mutta ei sitä täällä kukaan
näe. Kokeillaanko?" Piia ehdotti. Niinpä molemmat tytöt
asettivat jäätelöpaperit huolellisesti nurmikolle pyörätien viereen.
Sitten he nousivat pyörilleen ja lähtivät polkemaan eteenpäin
jätskejä syöden. Omatunto koputti hiukan roskien takia, mutta
Piia ja Saija eivät välittäneet siitä. Matkanteko loppui kuitenkin
lyhyeen, kun vastaan lensi pieni keijukainen. Tytöt pysähtyivät
ällistyneinä. "Mitä te olette tehneet!" keiju sanoi ankarasti,
"Jätitte roskia luontoon!" Piia ja Saija vilkaisivat toisiaan
syyllisen näköisinä. "Ne oli ihan pieniä roskia", Piia puolusteli.
"Niinpä niin. Tiedättekö, mitä tapahtuisi, jos jokainen maapallon
ihminen jättäisi samanlaisen roskan maahan joka päivä?" keiju
kysyi. Tytöt pudistivat päätään silmät suurina. "Siinä kävisi
kohta näin", keiju sanoi, ja heilautti taikasauvaansa. Maan pinta
peittyi heti samanlaisiin jäätelöpapereihin, jotka Piia ja Saija
olivat jättäneet nurmikolle. "Sitten kohta näyttäisi tältä", keiju
jatkoi ja heilautti taas taikasauvaansa. Roskakerros ylsi jo
nilkkoihin. "Ja kohta tältä." Taas taikasauvan heilaus, ja roskia
oli jo polviin asti. Tytöt katselivat kauhuissaan ympärillään
levittäytyvää roskamerta. "Ja kohta tältä." Roskien pinta kohosi
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jo vyötärölle asti. "Ja kohta tältä." Taas taikasauva heilahti ja
jäätelöpaperimeri ylsi jo kaulaan asti. "Lopeta! Lopeta!" Piia
parahti, "Me haetaan ne paperit pois, eikä enää ikinä jätetä roskia
maahan!"
Keijukainen
heilautti
taikasauvaansa
ja
jäätelöpaperimeri tyttöjen ympärillä hävisi jäljettömiin. Piia ja
Saija lähtivät taluttamaan pyöriä takaisinpäin ja löysivät roskat
siitä, mihin olivat ne jättäneet. Keiju seurasi tyttöjä ja varmisti,
että he korjasivat jäätelöpaperit pois maasta. Piia ja Saija
taittelivat paperit pyörän tarakalle ja päättivät laittaa ne
seuraavaan roskikseen, joka tulisi vastaan. Keiju huiskutti
tytöille ja huusi vielä heidän peräänsä: "Muistakaa sitten! Ei saa
jättää roskia maahan!"
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Kysymyksiä
Mitä Piia ja Saija tekivät jäätelöpapereille?
Mitä keijukainen teki?
Saako roskia heittää luontoon?
Miksi ei?
Mihin roskat pitäisi laittaa?
Tehtävä
Piirrä Piia ja Saija hautautuneina puoleksi jäätelöpapereihin

www.satupalvelu.fi

