
 

 

ENNEN OPETUSTA  Saku ja Ruut - Joas nuori kuningas (2.Kun. 11) 

 
Ruut:  Saku moi, autatko mua yhessä jutussa? 
 
Saku:  Hei Ruut! Riippuu vähän missä. 
 
Ruut:  Mä haluaisin järjestää äitille yllätyksen, kun sillä on synttärit. Mun pitäis 
vähän suunnitella, miten mä saisin sen pois kotoa, että me voitais isän kanssa 
leipoa ja laittaa paikkoja valmiiks. 
 
Saku:  Ruut, nyt käännyit ehottomasti oikean ihmisen puoleen! Mä oon mestari 
suunnittelemaan just tollasta! Oisit nähny, mitä me sählyjoukkueen kanssa sumplittiin viime 
turnauksessa! 
 
Ruut:  No mitä? Kuulostaa jännältä! Te kuitenki harhautitte tuomaria 
kattomaan jonneki muualle ja heititte pallon maaliin. 
 
Saku:  Ei me nyt semmosta, ihan.  
 
Ruut:  Mitäs sitte? 
 
Saku:  Meillä oli kauden eka turnaus lauantaina. Ja meidän oli pakko voittaa se! No 
sitte aamulla meiän maalivahti Leevi soitti, että se on nukkunu pommiin. Leevi asuu vähän 
kauempana, että se ei ois ehtinyt ollenkaan ekan pelin alkuun. 
 
Ruut:  No mitä te sit teitte? 
 
Saku:  Me tehtiin maailman hienoin monivaiheinen suunnitelma pelin alkamisen 
viivyttämiseen. Ekana yhet kävi taivuttelemassa kirjurit muka hukkaamaan lapun, mihin 
merkataan maalit ja semmoset. Se toimi vähän aikaa. Sitten..... meiän valmentaja ajo 
pakettiautollaan isoista lasi-ikkunoista sisään ja alko huutamaan! 
 
Ruut:  Hahhah, tuota ei ihan tainnu tapahtua! 
 
Saku:  No okei, liiottelin vähän. Mutta oikeasti lämmittelyissä Petri muka loukkas 
jalkansa ja sen hoitamiseen meni aikaa. Sit just ku pelin ois pitäny alkaa ja me oltiin kaikki 
ihan paniikissa, Make muisti, että sen piti kaataa pelikentälle muka-vahingossa 
juomapullonsa ja me jouduttiin pestä lattia ennen pelin alkua. 
 
Ruut:  Eikö noi oo, Saku, vähän kyseenalasia keinoja? 
 
Saku:  Ehkä vähän, mutta se oli vaan niin tärkeetä meille! Ja me onnistuttiin! Me 
pysyttiin yhessä meiän suunnitelmassa, ja just ku kenttä oli saatu kuivattua ja pelin piti 
alkaa, Leevi tuli paikalle. Ja me voitettiin kaks peliä kolmesta koko turnauksessa! 
 
Ruut:  Vau! Täytyy myöntää, että oli hieno suunnitelma. Ja hyvä, että 
pärjäsitte, ettei ihan turhaan järkkäilyt menny.  
 
Saku:  Niinpä! Mut tuu Ruut, mennään nyt kuuntelemaan, onko tälle iltaa suunniteltu 
hyvä opetus! 
 
 



 

 

OPETUKSEN JÄLKEEN 
 
Saku:  Ruut, arvaa mitä? 
 
Ruut:  No mitä? 
 
Saku:  Mulla tuli opetuksen aikana mieleen, miten me voitais huijata sun äitiä, kun te 
järkkäätte ne yllätyssynttärit! 
 
Ruut:  Siistiä, kerro heti! 
 
Saku:  Me voitas soittaa armeijaan ja tilata sieltä sata sotilasta ympäröimään sun 
äitiä ja viemään vääriin suuntiin. Äitis ois varmasti ihan sekasin, eikä taatusti arvais, että 
sillä on yllätyssynttärit! 
 
Ruut:  Mä luulen, et äiti ois vähän LIIAN sekasin ton jälkeen! Mut mä tajusin 
opetuksen aikana, että Jumalalla on suunnitelma ihan kaikkeen! Se näki etukäteen, 
miten Joasista tulis hyvä kuningas ja pelasti sen hengen.  
 
Saku:   Ja mieti että, Jumalalla on suunnitelma meiänki elämään, tosi hyvä 
semmonen. Mitäköhän Jumala on suunnitellu mulle? 
 
Ruut:  En tiiä, jos sinusta tulee isona vaikka lähetystyöntekijä. 
 
Saku:  Niin tai jos Jumala on suunnitellut, että minusta tulee maailman paras sählyn 
pelaaja, joka tekee kaikki hienoimmat maalit. 
 
Ruut:  Mä kyllä tykkäsin siitä lähetystyöntekijästä enemmän. Ja jos sinä haluat 
maailman parhaaksi sählyn pelaajaksi, olisi sinun parasta harjoitella, eikä vain 
käydä peleissä! 
 
Saku:  Joo joo, mutta en ihmettele, vaikka Jumala ois auttanu tuossa meiän 
sählyturnauksessa! Ite ainakin rukoilin sen turnauksen onnistumisen puolesta.  
 
Ruut:  Voihan se olla niin! Mut mennäänkö nyt suunnittelemaan sitä äitin 
yllättämistä. 
 
Saku:  Joo! Mehän voitais vaikka huijata se menemään teiän komeroon sanomalla, 
että ollaan nähty hiiriä siellä. Ja sit lukita se sinne ja valmistella ne synttärit ku se on siellä.  
 
Ruut:  Ei onnistu, äiti ei ikinä uskaltaisi mennä sinne komeroon, jos siellä on 
hiiriä! 
 
Saku:  Tai sit vaitas kirjottaa semmonen lappu, missä reksi haluaa tavata sen, koska 
sulla on niin paljon jälki-istuntoa. Ja valmistella, ku se on koululla käymässä! 
 
Ruut:  Ei onnistu, mitä reksikin sanoisi, kun selviää, että me on tehty 
huijauslappu sen nimissä. Ehkä me voitas pyytää sun äitiä kutsumaan mun äiti 
käymään teillä. Tuu mennään kattoon, joko sun äiti on tullu hakee sua! 
 
Saku:  Joo, se oli hyvä idea, mennään vaan. 


