
Sekamelska-Elskan kevätkirje

Hepsulihei!

Kevät on parhaassa vauhdissa täällä!
Kevät raivaa tietä kesälle.
Jokainen pikkuinen purokin on nyt täystyöllistetty.
Purot kuljettavat kovalla kiireellä lumien sulamisvesiä pois maastosta.
Niin ne auttavat kesän tulossa.

Kesää varten on hyvä olla valmiina.
Kun on valmiina kesälle, 
niin silloin ei tule mitään ikäviä yllätyksiä.
Ajattele, jos vaikka talviturkki unohtuisi vahingossa päälle. 
Kyllä tulisi kesällä kova hiki sellaiselle eläimelle!
Tai… jos riekolla unohtuisivat lumisukat jalkaan, niin koko kesän ajan varpaissa 
olisi hiki. 

Onneksi luonto huolehtii eläinten talviturkin vaihdosta ajallaan.
Siitä minun ei tarvitse huolta kantaa.
Mutta sellaisessa asiassa, 
mistä luonto ei itse voi huolehtia,
tarvitaan minun apuani.
Se on siivous.

Keväällä, 
kun lumet sulavat, 
paljastuu kaikenlaista roskaa ja sotkua.
Silloin jokaisen on hyvä siivoilla vähän.
Sitten kesä saa tulla rauhassa. 
Kesä saa tulla,
kesä saa tuntua, 
kesä saa näkyä, kuulua, maistua.

Olen jo aloitellut kevätsiivouksia. 
Harmillista, kun aina löytyy luontoon heitettyjä roskia.
Minä siivoan ja järjestelen.
Kun näen roskan,
poimin sen rivakasti roskapussiin.

Joskus löydän roskia myös nuotiopaikoilta.
Joku on varmaan yrittänyt polttaa jotain pillimehupurkkeja.
Nehän eivät pala ollenkaan.
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Eikö sitä juomaa voisi kuljettaa pullossa!
Niin ajattelen, 
ja poimin puoliksi palaneen purkin roskapussiini.

Mutta,  
jos näen esimerkiksi itsestään kaatuneen puun, 
niin sitä minä en mene järjestelemään.
Vaikka puu olisi kuinka konkelovinossa,
se saa olla siinä.
Silloin kutsun itseäni Sekamelska-Elskaksi.
”Sekamelska” tarkoittaa luonnon omaa järjestystä.

Kaatuneet puut kuuluvat metsään,
mutta roskat eivät.
Minäpäs jatkan täällä siivoustöitäni ja sinä voit tehdä sitä samoin omalla pihallasi.
Ja jos teet metsäretken,
niin sielläkin voit keräillä roskia.
Ja sinä itse et tietenkään vie roskia maastoon.
Metsäretkellä sinulla on makeaa mehua juomapullossa,
jonka voit viedä kotiin ja täyttää uudestaan uudelle metsäretkelle.

Jos kukaan ei heittelisi roskia,
luonnossa olisi aina siistiä
ja siellä olisi vain luonnon oma sekamelska.

Kevätterveisin,

Sekamelska-Elska

Jälkijupinat

1.Miltä kesä näyttää? Miltä kesä tuoksuu? Miltä kesä kuulostaa? Miltä kesä mais-
tuu? Jos te olette valmiita kesälle, niin puraistaan kesän makua suuhun! Puraise 
männynneulasta, siitä jää raikas maku suuhun.

2.Tee pieni laiva kaarnan palasesta. Halutessasi voit rakentaa purjeen tuohesta 
pienen tikun avulla. Uittakaa laivojanne pienessä ojassa, joka kuljettaa lumien 
sulamisvesiä. Pitäkää kilpailu, kenen laiva ui kauimmaksi?

3.Leikkikää roskaleikkiä. Ennalta sovitaan, missä paikassa on sekajäteastia, 
metallinkeräyspiste ja lasinkeräyspiste. Ohjaaja luettelee erilaisia roskia, jonka 
mukaan leikkijät liikkuvat. Maatuvat roskat vaipuvat maahan, muut roskat juok-
sevat oikeaan pisteeseen. Viimeiseksi jäänyt joutuu aina ”kompostiin”. Kun kaikki 
ovat ”kompostissa”, ympäristö on puhdas ja siisti. 


