
Kesäsurinoita

Surinaterveiset täältä Ukselmapään tunturista! 
Surinaterveisten lähettäjä olen tietysti minä,
Ukselmapää-tunturin oma menninkäinen Elska!
Minä en surise!

Tiedätkö mikä täällä tunturissa ja metsässä surisee nyt, kun on kesä?

En tarkoita helikopteria enkä lentokonetta.
Mutta kyllä nämä minunkin surisevat lentää osaavat!
Nämä surisevat, joista puhun, ovat sääskiä.

Onko siellä sinun maisemissa sääskiä?
Joskus etelämpää tulleet matkailijat vähän vierastavat näitä meidän sääskiä,
mutta me täällä asuvat ihan kaipaamme niitä!
Ei kesä tunnu miltään ilma suuria, surisevia sääskiparvia.

Tiedätkö sinä, miten sääsket oikein saapuvatkaan?
Heh, eiväthän ne tietenkään lentokoneella tule,
eivät junalla ensinkään,
vaan syntyvät joka kesä ja joka päivä uudestaan.
Tai sama sääski syntyy vain yhdesti.
Sääski syntyy veteen, lätäkköön tai johonkin kosteaan paikkaan munitusta munasta.
Ja sääsken elämä päättyy, 
kun se joutuu västäräkin tai jonkun muun linnun sumppuun,
siis suuhun.

Lintuystävämme kaipaavat sääskiä.
Monet linnut syövät sääskiä tai muita hyönteisiä.

Myös kalastaja kaipaa sääskiä.
Kalastaja ei syö sääskiä,
mutta kalat syövät.
Kun on lämmintä ja sääsket pörräävät veden pinnalla,
kalat hyppelevät iloisesti ja pyydystävät sääskiä ravinnokseen.
Silloin joku niistä voi napata myös kalastajan pyydyksestä kiinni.
Sääskisellä ilmalla minäkin menen pyydystämään itselleni syömäkaloja.

Taimen uiskentelee kirkasvetisessä joessa.
Silloin taimen voi tarttua vaikkapa minun onkeeni.
Taimen on kaunis kala.
Yläpuolelta se on tummempi, alapuolelta vaaleampi
ja sillä on komeita punaisia ja mustia pilkkuja. 
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Joskus voin käydä onkimassa ahvenia järvestä.
Ahven maistuu hyvältä,
mutta siinä on kovin paljon ruotoja.
Ja ahvenen evät ovat kovin pistäviä.
Ahventa pitääkin käsitellä varovasti,
ettei sormiin tule haavoja.

Keväällä, kun jäät ovat juuri lähteneet,
pyydystän haukia.
Hauellakin on pilkkuja kyljissään.

Koska korvissani kuuluu juuri nyt runsaasti sääskisurinaa
ja vatsassani kurinaa,
lähdenkin tästä hipsuttelemaan joen varteen.
Sieltä saan varmasti syömäkalat tähän nälkään.

Surinaterveisin,

Elska

Jälkisurinat:

1.Väritä taimen / hauki / ahven

2.Piirrä sääskiä suuri parvi.

3.Laittakaa maahan valkea lakana. Odottakaa muutaman minuutin ajan. Laske-
kaa, montako hyönteistä siihen on laskeutunut. Tutkikaa luupilla siihen lentänei-
tä hyönteisiä. Montako erilaista hyönteistä löydätte? Tutkikaa, montako jalkaa / 
montako siipeä lakanalle lentäneillä hyönteisillä on?

4.Istu ulkona pihalla silmät suljettuina ja kuuntele sääskien surinaa, joka on 
omanlaisensa kevyenmusiikin konsertti.

5.Kilpailkaa, kuka voi istua kauimmin liikkumatta vaikka sääskiä suriseekin ym-
pärillä!




