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Lahdessa oli sinä kesäkuun aamuna aurinkoista. Linnut visersivät ja 
singahtelivat paikasta toiseen etsien herkkuja vastakuoriutuneille poikasilleen. 
Nekin iloitsivat hyvästä ilmasta.

Sisarukset Riku ja Anni nauttivat kuumasta päivästä uimalla Tiilijärvellä. Vesi 
viilensi mukavasti. Riku piti varsinkin järven pohjasta, jossa oli paikoitellen 
pehmeää hiekkaa. Siihen oli hauskaa haudata varpaat ja antaa hiekan valua 
niiden välistä. Äkkiä hän kuitenkin tunsi isovarpaassaan ikävän nirhaisun.

- Auh! hän parkaisi. - Astuin jonkin terävän päälle.

Anni ui Rikun vierelle. - Näytähän jalkaasi, hän sanoi ja Riku nosti varpaansa 
esiin pinnalle. Isovarpaassa näkyi pieni punainen haava. Anni kurtisti 
kulmiaan. - Joku on taas heittänyt roskia meidän järveemme. Meidän pitää 
sukeltaa ne pois pohjasta, ettei kukaan muu satuta jalkaansa, hän sanoi. 

He vetivät syvään henkeä ja sukelsivat kohti pohjaa. Tiilijärvi ei onneksi ollut 
syvä, sillä äiti oli kieltänyt heitä sukeltelemasta syvissä vesissä.



Riku siristi silmiään kirkkaassa vedessä. Hän huomasikin pian 
pohjahiekan seassa punaisen pullonkorkin ja noukki sen käteensä. Anni 
huomasi sen vieressä muutaman korkin lisää. He päättivät kerätä ne 
kaikki. 

Kun he olivat sukeltamassa viimeisiä korkkeja pohjasta, tunsi Anni 
veden viilenevän jaloissaan. Äkkiä se oli niin kylmää, että 

lapset 
halusivat heti palata takaisin pintaan. Pohjassa lojuvi-
en kivien välistä alkoi kohoilla suuria kuplaverkkoja, 
jotka peittivät näkyvyyden kokonaan. 

Riku ja Anni yrittivät uida takaisin pinnalle, mutta he 
eivät tienneet, missä päin se oli. Siinä samassa he 
tunsivat, kuinka voimakas pyörre imaisi heidät 

sisäänsä. 





Aurinko kuumotti Annin poskea. Hän avasi silmänsä ja siristeli niitä hetken 
kirkkaassa päivänvalossa. Hän lepäsi isolla kivellä keskellä suurta järveä.

- Riku? hän kutsui veljeään. Joka puolella näkyi vain hiljalleen aaltoilevaa 
vettä. Anni ehti jo hätääntyä, kunnes kuuli yskintää kiven toiselta puolelta.
- Siinähän sinä olet! Anni huudahti iloisena nähdessään Rikun. 
- Oletko kunnossa?

Riku nousi kivelle istumaan ja puisteli vettä kasvoiltaan. - Olen ihan 
kunnossa. Pelästyin vain. Huh, se vasta oli menoa, vai mitä?
Anni naurahti. Riku oli aina ollut oikea rämäpää.

- Missä me olemme? Anni kysyi. - Ja miten me tänne päädyimme? Tämä ei 
totisesti ole oma kotijärvemme.
- No ei, Riku sanoi ja nousi seisomaan. - Tuolla kaukana näyttäisi olevan 
satama.

Anni nousi myös ylös ja tähyili Rikun osoittamaan suuntaan. - Niinpä onkin. 
Se on varmaan Lahden satama. Katso, tuolla näkyvät radiomastotkin! Miksi 
en huomannut niitä äsken?

Kaksi punertavaa radiomastoa tosiaan kohosi metsäisen mäen päällä kauka-
na horisontissa.



- Miten me pääsemme takaisin kotiin? Anni kysyi. - Emme varmana jaksa 
uida satamaan asti.
Riku näytti mietteliäältä. Hetken kuluttua he huomasivat lokin keikkuvan 
aaltojen mukana aivan kiven vieressä. Se katseli heitä kummastuneena. 
Äkkiä se avasi nokkansa ja alkoi puhua. 

- Oletteko te eksyneet? Se kysyi ihmisten kielellä. Tai sitten Riku ja Anni 
ymmärsivät lokkien kieltä. He vilkaisivat toisiaan hämmentyneinä, mutta 
sitten Riku rohkaistui ja vastasi sille.
- Tavallaan. Katsos, olimme uimassa eräässä tutussa lammessa ja sitten 
jouduimme pyörteeseen. Heräsimme juuri äsken tästä kiveltä.

Lokki tapitti heitä pienillä tummilla silmillään, eikä näyttänyt yllättyvän 
lainkaan Rikun kertomuksesta. - Tiedättekö missä olette nyt?

Anni nyökkäsi. - Tämä on Vesijärvi, eikö vain? 
Lokki lennähti kivelle kuivattelemaan jalkojaan. - Sehän se juuri on. Minun 
nimeni on Leevi Lokki. Minulle kerrottiin tuolla satamassa, että te olette 
tulossa tapaamaan minua ja ystäviäni.



Riku ja Anni katsoivat toisiaan suurin silmin. Miten ihmeessä lokki oli tiennyt 
heidän tulostaan ennen heitä? Rikukin oli sentään jo kahdeksanvuotias, 
mutta ei millään käsittänyt, miten he olivat yhtäkkiä joutuneet pienestä 
järvestä suureen Vesijärveen.

- Puhutko sinä meidän kieltämme vai puhummeko me lokkia? Anni kysyi 
Leeviltä. Se pohdiskeli asiaa hetken ja maiskutteli nokkaansa. - Jaa-a, kyllä 
minusta vaikuttaa siltä, että te puhutte lokkia. Minä en ainakaan ole koskaan 
opiskellut ihmisten kieltä.

Anni tirskahti ja peitti kädellä suunsa, ettei olisi ruvennut nauramaan.

- Käyvätkö lokitkin koulua? hän sai lopulta kysyttyä.

- Totta kai, Leevi sanoi. - Pitäähän meidän oppia lentämään ja pyydystämään 
ruokaa. Voi pojat, se onkin vaikeaa oppia nappaamaan kala vedestä! Ne ovat 
joskus niin kamalan nopeita.



Nyt Rikukin nauroi. - Entä kuka opettaa teitä kakkimaan ihmisten päälle?

Leevi Lokki sukaisi yhden sulistaan suoraksi. - Se tulee kyllä ihan luonnostaan. 
Minulla on yksi lokkikaveri, joka on tosi tarkka tähtäämään. Osuu kovastakin 
vauhdista ja kuinka korkealta tahansa. Ihmisethän eivät siitä tykkää, mutta 
hekin roskaavat ympäristöään ja haluavat nyt häätää meidät pois 
asuinalueiltamme.

- Miten me voisimme auttaa sinua? Anni kysyi varovasti. Leevi katsahti häntä. 
- Sitä minun pitikin teiltä kysyä.

Riku ja Anni mietiskelivät asiaa. - Minun mielestäni ihmiset ja lokit voisivat 
yrittää elää sovussa, Anni sanoi lopulta päättäväisesti. - Minusta on ainakin 
kiva katsella niiden puuhia, kun olen äidin ja isän kanssa jäätelöllä satamassa. 
Mitä mieltä sinä olet, Riku?

- Olettehan te aika hauskaa katseltavaa, Riku myönsi Leevi Lokille. - Mutta se 
on joskus ikävää, kun joku ystävistäsi kakkii jäätelön päälle, jonka jälkeen sitä 
ei voi enää syödä. 



Pohtikaa yhdessä, miksi ihmiset ja lokit eivät välttämättä tule 
Lahden satamassa hyvin toimeen ja mitä asialle voitaisiin tehdä.

Mitä mieltä itse olet lokeista yleensä? Ovatko ne kivoja vai tyhmiä?

Minkälaisia kokemuksia sinulla on niistä?

Mitä ihmiset voisivat tehdä lokkien hyväksi? 

LUKIJALLE

- On mukavaa, että meidän lokkien asioita miettivät joskus jotkut toisetkin, 
kuin tylsät aikuiset, Leevi Lokki kaakatti.

Anni ja Riku nauroivat. - Olet siinä kyllä ihan oikeassa. Meiltä lapsilta ei 
useimmiten paljoa kysellä, Riku sanoi. - Mutta kerrohan, Leevi, miten me 
pääsemme täältä kotiin? Minulla alkaa ainakin olla jo hieman nälkä.



- Odottakaapa hetki, Leevi sanoi ja päästi sitten kimeän vihellyksen ilmoille. 

Hetken kuluttua heitä lähestyi kaksi hieman isompaa lokkia, joilla oli nokassaan 
valkoiset paketit. Lokit tiputtivat ne Rikun ja Annin eteen kivelle ja jatkoivat matkaansa 
kohti satamaa. Lapset käärivät paketit auki ja hihkaisivat iloisena. 
- Voileivät! Kiitos! Riku huudahti lokkien perään.

- Minusta tuntuu, että teidän pitää nyt jatkaa matkaanne, Leevi Lokki sanoi ja viittasi 
siivellään järvelle päin. - Luulen, että pääsette kotiin heti, kun olette käyneet 
tutustumassa muihin järven asukkeihin.

Riku ja Anni katsoivat toisiaan. - Miten me pääsemme jatkamaan 
matkaamme? hän kysyi. - Emme jaksa uida pitkiä matkoja.

Leevi Lokki kallisti päätään. - No mutta siksihän tuo soutuvene on 
tuossa, ihan vain teitä varten. Riku ja Anni käännähtivät ympäri. 
Heidän suunsa loksahtivat auki. Kiven vieressä keikkui puinen 

soutuvene pelastusliiveineen, airot vain puuttuivat.

- Hyvä on, Riku nyökkäsi. - Olenkin aina halunnut nähdä, 
minkälaista porukkaa täällä järvellä asuu.



He katselivat, kun Leevi otti vauhtia veden pinnasta ja nousi sitten siivilleen. 
Hetken kuluttua se oli vain pieni harmaa pilkku taivaankannessa.

Lapset nousivat soutuveneeseen. Anni katseli ympärilleen ihmeissään.

- Missähän airot ovat? Eikös niitä tarvitse juuri soutuveneessä?

Hän oli tuskin sanonut lausettaan loppuun, kun vene alkoi liikkua. Se 
ajelehti hiljaa keinahdellen ulapalle ja kiihdytti sitten vauhtiaan aallokon 
halki. - Ensin puhuva lokki ja sitten itsestään liikkuva vene! Riku päivitteli.

- Onkohan tämä oikea Vesijärvi ollenkaan? 



He mutustelivat voileipiään ja tiirailivat veneen laidan yli veteen. Pienet 
kalaparvet näyttivät seuraavan heitä, ja Anni heitti niille muutaman 
leivänmurusen. Hetken kuluttua vene alkoi hidastaa vauhtiaan. Se ajelehti 
kapeaan kanavaan ja jatkoi hitaasti lipuen matkaansa.

- Vääk-syn ka-na-va, Anni luki rannalla seisovasta isosta kyltistä. - Vääksyn 
kanava? Mikä se sellainen on?

Rikukaan ei tiennyt. Vene pysähtyi kanavan korkean, kivisen seinämän 
viereen.

He odottelivat aloillaan jonkin aikaa. Sitten Rikua alkoi kyllästyttää.

- Mitä me tässä teemme? En ymmärrä. Olemme odotelleet jo vaikka kuinka 
kauan. Anni haukotteli ja tähyili veteen. Muutaman tovin kuluttua veden 
pintaan nousi pieniä kuplia. Rikukin kiinnostui katselemaan niitä. Sitten 
pinta rikkoontui ja esiin nousi mitä eriskummallisimman näköinen olento. 
Sillä oli kalan pää ja pitkä, käärmemäinen ruumis.





– Voi hitsi, olenpa minä myöhässä! Nytkin uin väärää reittiä, kun vesi oli niin 
sameaa, että erehdyin suunnasta.

– Oletteko odotelleet pitkäänkin? se katseli lapsia kysyvästi.

– E-emme. Kai, Anni änkytti. – Ollaanhan tässä oltu jo jonkin aikaa.

– Oi voi, minä se en kerkeä koskaan ajoissa mihinkään! Yritin uida niin kovaa 
kuin osasin, mutta minkäs teet, kun eväni ovat näin pienet.

Lapset katsoivat toisiaan. – Kuka sinä sitten olet?

– Minä olen Aino. Aino Ankerias. Te olette varmaan Riku ja Anni, Aino sanoi. 
– Kuulin, että olette tulossa, joten päätin tulla tapaamaan teitä. Minulla on 
nähkääs kysyttävää.

Ennen vanhaan me ankeriaat matkustimme aina Sargassomerelle asti. Nyt 
sinne ei tahdo päästä, koska ihmiset ovat rakentaneet jokiin patoja ja 
sulkuja. Voimalaitoksiin voi jopa eksyä sisälle ja se vasta vaarallista onkin!  



Pohtikaa yhdessä, miksi vesistöihin rakennetaan esteitä?

Miksi järvivesi on joskus sameaa?

Oletko nähnyt sinilevää?

Miten voit itse vaikuttaa siihen, että järvet pysyvät puhtaina?

Voiko Suomessa juoda järvivettä?  

LUKIJALLE

- Mukavaa, että jaksoitte kuunnella minua, Aino sanoi ja läiskäytti iloisesti 
pyrstöllään vettä. - Kerron teidän mielipiteenne sitten seuraavassa 
ankeriaskokoontumisessa. Olette nyt puolessa välissä matkaanne. 
Haluatteko nähdä miten kanava toimii?



- Onko se vaarallista? Anni kysyi hieman pelokkaana.

- Kunhan pidätte kätenne ja jalkanne veneessä ja istutte aloillanne, niin 
kaikki menee hyvin. Se on suorastaan jännittävää!

Aino vilkutti lapsille evällään, kun vene alkoi taas liikkua eteenpäin ja he 
vilkuttivat takaisin. Sitten vene pysähtyi uudestaan ja suuret ovet 
sulkeutuivat heidän perässään. Veden pinta alkoi pikkuhiljaa nousta. Kohta 
vene oli niin korkealla, että Riku ja Anni olisivat voineet astua kanavasta 
kuivalle maalle vain yhdellä harppauksella.

- Anni! Nyt pääsisimme pois veneestä! Riku huudahti ja oli jo nousemassa 
ylös, mutta Anni kiskaisi tämän takaisin istumaan. - Etkö muista mitä Aino 
sanoi? Kädet ja jalat veneessä. Sitä paitsi minä haluan jatkaa matkaa vielä.

Riku mietti hetken asiaa ja nyökkäsi sitten. - Olet oikeassa. Niin minäkin 
haluan.

Seuraavaksi suuri portti avautui heidän edessään ja vene jatkoi eteenpäin.



- Ahaa, tämä kanava on siis tehty sitä varten, että veneilijät voivat siirtyä 
turvallisesti järvestä toiseen, Riku tuumaili. - Fiksua.

Nyt heidän edessään avautui paljon suurempi järvi. Se oli Päijänne.

- Vau! Anni hihkaisi. - En ole koskaan nähnyt näin paljon vettä! Onkohan se 
syvää? Hän upotti kätensä veteen. - Huh! Kylmää se on ainakin.

Lokit kirkuivat heidän yläpuolellaan ja ne näyttivät tulleen saattamaan 
lapsia. Tuttu lokki irtaantui muiden joukosta ja lennähti veneen vierelle.

- Tiedättekö mikä tämä on, Leevi Lokki kysyi ja tipautti jalallaan veneen 
pohjalle suurennuslasin. Riku poimi sen käteensä.

- Totta kai tiedämme. Tällä on hyvä tarkastella pieniä asioita.

Leevi nyökkäsi. - Niin juuri. Tarvitsette sitä vielä. Eräs ystäväni asustelee 
vähän matkan päässä ja hän on niin pieni, ettei häntä erota paljaalla 
silmällä. Toivottavasti löydätte hänet! Nähdään taas! Sitten Leevi lennähti 
takaisin muiden lokkien joukkoon. 



Riku katsoi suurennuslasin läpi veteen. - En minä näe mitään. Kokeile sinä.

Anni otti vuorostaan suurennuslasin käteensä ja tiiraili vettä oikein tarkasti. 
Hetken kuluttua hän huomasi pieniä hiukkasia kelluvan pinnassa. Kun hän 
katsoi oikein tarkasti, yksi niistä näytti erkaantuvan muista.

- Hei lapset! Minä olen Pauli Plankton, vedestä kuului pieni piipitys. Riku ja 
Anni säpsähtivät. Puhuiko tuo pieni hiukkanen heille? Ja miten jostain noin 
pienestä saattoi edes lähteä ääntä?

- Missä sinä olet? Riku kysyi ja tähysteli Annin osoittamaa kohtaa vedessä.
- Hui, älä mylvi niin kovaa! Minulla on hyvin pienet korvat, Pauli piipitti.

- Olen kuullut muilta järven asukeilta, että teiltä voi kysyä neuvoa, jos on 
jokin ongelma, se jatkoi. Riku hiljensi ääntään. - Jos vain voimme auttaa, niin 
totta kai. Mutta... mikä sinä oikeastaan olet? En tiennyt, että järvessä elää 
jotain noin pientä.

Pauli kelluskeli aivan veden pintaan.



- Katsopas, me olemme tosiaan järven pienimpiä asukkeja ja meitä on tosi 
paljon, Pauli sanoi ja heilutteli pienenpieniä siimojaan. - Näiden avulla minä 
liikun vedessä. Minua pienemmät eivät edes liiku itse, vaan ne keijuvat 
veden mukana.

- Mitä te sitten teette? Anni ihmetteli.- Saako noin pieni mitään aikaiseksi 
näin isossa järvessä?

Pauli alkoi hihittää. - No mutta tietysti! Ilman meitä täällä ei eläisi mikään, 
eivät kalatkaan. Ihmiset näyttävät olevan sitä mieltä, että täytyy olla 
kamalan iso voidakseen olla hyödyksi tai tehdä isoja asioita, mutta me 
planktonit olemme hyvä esimerkki siitä, että pienissä asioissa vasta voimaa 
onkin!

- Siinä minä olen samaa mieltä! Riku sanoi tarmokkaasti, mutta hiljensi taas 
ääntään, kun Pauli inahti.
- Ai niin, anteeksi taas, Riku sanoi nolostuneena.
- Mikä ongelma sinulla on? Yritämme auttaa Annin kanssa.



Pauli vakavoitui.
- Olen tullut tänne Päijänteen puolelle huilimaan, koska elämä Vesijärvessä 
on käynyt vaaralliseksi. Melkein kaikki serkkuni ja suuri osa kavereistani on jo 
syöty. Pieniä kaloja, jotka syövät meikäläisiä on niin paljon, ettei niitä tahdo 
päästä mihinkään karkuun. Pauli katsoi Rikua ja Annia: Miltä teistä tuntuisi, 
jos joku ihmissyöjä olisi teidän kimpussanne jatkuvasti? Jotain tälle asialle on 
tehtävä. 

Riku ja Anni jäivät miettimään, mitä asialle voisi tehdä. 

Pohtikaa yhdessä, mitä planktonit tekevät järvissä?

Mikä on ravintoketju?

Miten pienien kalojen määrää voisi vähentää?

Mitä kaloja Vesijärvessä mahtaa olla?

Minkälaisia kokemuksia sinulla on kaloista ja kalastuksesta? 

LUKIJALLE



Pieni aalto vei Paulin mukanaan.
- Kiitos avustaaaaaa, sen ääni katosi vaahtopäiden sekaan.

Tuuli oli yltynyt ja lasten pieni soutuvene keikkui aalloilla hieman. Se lähti 
taas jatkamaan matkaansa. Anni siristi silmiään.

- Katso tuonne, Riku! hän kiljahti iloisena. Riku katsoi Annin osoittamaan 
suuntaan ja riemastui itsekin. - Se on ranta! Olemme menossa kotiin!

Lapset alkoivat hihkua iloisina.

Toden totta, vene lähestyi koko ajan rantaa ja pian se pysähtyi matalaan 
kaislikkoon. Riku loikkasi veneestä ja veti sen sammaloituneelle hiekalle. 

Anni astui hieman varovaisemmin soutuveneestä ja jäi seisomaan Rikun 
vierelle. - Mitäs nyt? hän kysyi veljeltään.



- Olemme maissa, mutta mihin suuntaan meidän pitäisi lähteä?

Riku kohautti harteitaan. - Mennään jonnekin, missä on ihmisiä. Kyllä joku 
auttaa meitä. Saamme varmasti lainata jonkun kännykkää ja soittaa sillä 
äidille.

Lapset olivat jo lähdössä, kun kaislikosta alkoi kuulua hiljaisia naksahduksia 
ja vesikasvien kahinaa.

- Odottakaa! kimeä ääni huusi hengästyneenä heidän peräänsä. - Oletteko 
jo lähdössä? Myöhästyinkö minä?

Riku ja Anni kääntyivät katsomaan, mistä ääni tuli ja kyykistyivät 
nähdessään edessään ravun. Se heilutteli hädissään saksiaan. 
- Voisitteko jäädä vielä hetkeksi, olkaa kilttejä?

- Eihän meillä mikään kiire ole, Anni sanoi. - Minä olen 
Anni ja tämä tässä on veljeni Riku. Mikä sinun nimesi 
on ja mikä sinulla on hätänä?



- Rapu. Raili Rapu. Minua vaivaa se, että tänne on muuttanut rapuja, joiden puhetta 
en ymmärrä. Ennen kaikki täällä puhuivat hämäläistä jokirapukieltä, mutta nyt nämä 
hiljattain tänne muuttaneet puhuvat ihan jotain muuta kieltä. Veljeni Rami Rapu 
sanoi, että se on ehkä täplärapua. Olisi hauskaa keskustella heidän kanssaan, mutta 
tiedättekö te, missä järjestettäisiin erilaisten rapukielten kursseja?  

Pohtikaa yhdessä, miksi Vesijärveen on tuotu täplärapuja.

Mitä mieltä itse olet ravuista? Ovatko ne jänniä vai inhottavia?

Minkälaisia kokemuksia sinulla on ravuista? Oletko pyydystänyt 
tai syönyt rapuja?  

LUKIJALLE





- Vau, Anni, järvissä asuu tosiaan hirveästi erilaisia tyyppejä, Riku sanoi, kun 
Raili sipsutti takaisin kaislikkoiseen rantaveteen.

- Niinpä, ja niillä kaikilla on jokin tärkeä tehtävä. Niin kuin meillä ihmisilläkin, 
Anni nökkäsi. - Emme voi aina tietää, miten vaikutamme järvien 
hyvinvointiin, joten on parasta, että teemme vain sellaisia asioita, joista on 
jotain hyötyä. Minä en ainakaan enää ikinä heitä roskia veteen, en vaikka 
pakotettaisiin!

- En minäkään, Riku lupasi. - Tiedän, etteivät kaverimme ikipäivänä usko, jos 
kerromme tästä seikkailusta. Ainakin voin sanoa heille, ettei järvi ole mikään 
kaatopaikka, ja että siellä on yhtä hieno ja vauhdikas maailma kuin täällä 
maan päällä.

Aurinko alkoi laskea. Tuttu lokki lennähti heidän ohitseen ja kirkaisi, mutta 
tällä kertaa Riku ja Anni eivät tienneet, mitä se sanoi. Riku kuitenkin vannoi 
nähneensä, kuinka se oli vinkannut silmäänsä.

Sitten Anni huomasi polun metsässä. - Tule Riku, mennään kotiin.
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Eräänä aurinkoisena kesäkuun aamuna sisarukset Riku ja Anni olivat 
uimassa Tiilijärvellä. Sukellellessaan pullonkorkkeja järven pohjasta, he 

eivät aavistaneetkaan millainen seikkailu heitä odotti!

Lapset päätyivät Vesijärvelle, jossa he tapasivat järven eläinasukkaita. 
Jokaisella eläimellä näytti kuitenkin olevan jonkinlainen pulma.

Onnistuivatko lapset auttamaan eläimiä?


