
Saku ja Ruut – Rampa kävelee 
 
 
ENNEN OPETUSTA 
 

Saku: Ruut! Kato! Arvaa ketä mä matkin? (kääntelee päätään ympäriinsä) 
 
Ruut: No...en mä tiiä. Vaikka kilpatanssijaa? 
 

Saku: No en, ku tietysti meiän liikunnanopettajaa, ku se katto tänään meiän 
kopittelua pihalla! 

 
Ruut: Oho. Kas kun en arvannu. 
 

Saku: No entäs tää? (Rojahtaa 'makaamaan') 
 
Ruut: (nauraen) No toi oot varmaankin sää sen liikkatunnin jälkeen! 
 

Saku: No ei oo. Ku tää on meiän Rex sen jälkeen, ku isä on käyny sen kanssa 
lenkillä. 

 
Ruut: Jaksaako isäs muka lenkkeillä teiän koiraa paremmin? 
 

Saku: Jaksaa jaksaa... Tai sitte isä vaan peittää väsymyksensä paremmin...Sitte 
vielä vika. (Nokka vähän pystyssä, ylvään oloisena) 

 
Ruut: En kyllä enää keksi. 
 

Saku: No toi oli meiän koulun rehtori. 
 
Ruut: No eihän se noin tympeän näkönen oo! 
 

Saku: No oli se ainakin tänään, kun ootettiin pihalla, että teiänkin ryhmä ois tullu. 
 
Ruut: Äh, ai niin. Olinkin jo ihan kokonaan unohtanu sen reksin kevättempauksen. 
Oli kyllä tosi noloa, ku kaikki ootitte meitä siellä. Kaikki katto tosi pitkään, ku tultiin. 
 

Saku: No miks te ette sitte tullu pihalle sillon ku muutkin tuli? 
 
Ruut: No kun me oltiin ilman opea luokassa tekemässä tehtäviä. Sitte yks 
ekaluokkalainen poika tuli sanomaan, että reksi oli pyytäny sitä kertomaan, että 
kaikkien pitää mennä ulos. No eihän me sitä uskottu, ku se näytti siltä niinku ois 
kertonu jotain vitsiä. Ja oikeastaan me unohettiinki se melkeen saman tien. 
 

Saku: Ois varmaan kannattanu uskoa sitä poikaa. Me leikittiin teitä ootellessa yks 
tosi kiva leikki. 

 
Ruut: No kuultiin siitä kyllä jo monta kertaa. Oishan tuo pitäny tajuta. Hävettää kyllä 
vieläkin. 
 
 
 



OPETUKSEN JÄLKEEN 
 
Ruut: Saku hoi! 
 

Saku: No mitä? 
 
Ruut:  Vähän oli jännää, että Jouni puhu tänään opetuksessa kans reksistä! 
 

Saku: Ihan totta! 
 
Ruut: Nyt mua kyllä kaduttaa vielä enemmän, ettei uskottu sitä ekaluokkalaista.  
 
 Saku: Niin.. 
 
Ruut: Minkä takia se ois tullu valehtelemaan, että reksi on käskeny sen tehä jotain. 
Tottakai meiän ois pitäny totella.  
 

Saku: Mut mieti, miten paljon valtaa reksillä on. Se sai koko koulun pihalle ihan 
vaan sillä, että pyys ekaluokkalaisia hakemaan muut. Tai melkeen koko koulun, kun 
te ette tullu.  

 
Ruut: Niin, no tästä lähin tottelen kyllä, jos sanotaan, että reksi on käskeny... Mut 
mieti, jos reksilläkin on noin paljon valtaa, ni miten paljon valtaa on Jeesuksella! Se 
rampakin parani ihan vaan sen takia, ku Jeesuksella on niin paljon valtaa! 
 

Saku: Niinpä! Jeesus on kyllä aikamoinen sankari! Mut parasta mun mielestä on se, 
että Jeesus on meiän kaveri!  

 
Ruut: Ja aattele, me voidaan kans rukoilla juttuja Jeesuksen nimessä ja Jeesus 
kuulee meiän rukoukset. 
 

Saku:  Mut hei, arvaa, ketä nyt matkin? (Hihkuu ja hyppii ilmaan) 
 
Ruut: No toi on varmaan se rampa, jonka Jumala paransi! 
 

Saku: Niin oliki, eikö ollu mahtavasti matkittu! 
 
Ruut: No oli kyllä! Entäs kuka mä oon? (Seisoo suu auki, mölisee) 
 

Saku: No kuka! 
 
Ruut: (nauraen) Sinä tietysti! 
 
 


