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KARTONKI-AINO



Aino on ikävystynyt.



 Äiti juo aamukahvia ja lukee lehteä. Isäkin juo 
aamukahvia ja lukee lehteä. Aino kaataa lisää maitoa 
puuroonsa ja katselee tölkin hämähäkkikirjaimia. 



Yhtäkkiä hänen pikkusormensa on märkä.

 Läikyttikö hän?



Ei! Sehän on vain tölkin lehmä, joka työntää ulos pitkän 
vaaleanpunaisen kielensä ja nuolaisee Ainoa! Ykskaks äiti ja 
isä ovat muuttuneet aivan utuisiksi ja Aino seisoo valkealla 
niityllä täplikkään lehmän edessä.

Ei enää lainkaan ikävystyttävää!



– Kas vain! Pikkuinen muurahainen! Lehmä puhuu suu täynnä 
ruokaa ja huiskii pois kärpäsiä hännällään. Se on aika iso. Aino 
tuntee todellakin olevansa pieni kuin muurahainen. Hän astuu 
askeleen taaksepäin, mutta valkoinen sileä seinä pysäyttää hänet.
– Mitä seinän takana on?
– Maitoa tietenkin! Et taida olla kovin nokkela, ystäväiseni…
– Mutta mitä tämä sitten on? Aino painaa kätensä kiiltävää ja liukasta 
seinää vasten.



– Laminoitua kartonkia tietysti! 

– Mitä l-l-lanimoitu kartonki on?



Nyt lehmä on niin tyrmistynyt, että se läimäyttää otsaansa sorkallaan. 
– Ja te ihmiset kun luulette tietävänne kaiken! Onneksi tapasit minut! 
Hyppää selkääni, niin näytän sinulle maailmaa!



Aino kömpii ylös niin nopeasti kuin pystyy ennen kuin lehmä tulee 
katumapäälle, ja sitten mentiin. Äiti ja isä ja lehdet pienenevät 
pienenemistään ja katoavat. Aino miettii näkevätkö he, että hän 
vilkuttaa, mutta sitten hänen täytyy kiskoa itseään eteenpäin jottei 
putoaisi.

No niin! Nyt hän istuu 
mukavasti jalkojen heiluessa 

molemmin puolin lehmän pörröistä 
niskaa ja pitää lujasti kiinni 

lämpimistä sarvista.



Ennen kuin hän on ehtinyt sanoa maitotölkki, he ovat jo metsässä! 
Jokin murisee vihaisena heidän edessään. Männyt heiluvat ja kaatuvat. 
Karhuko siellä on? Puuro heittää kuperkeikkaa Ainon vatsassa, ehkäpä 
hänestä kohta tulee karhun aamiainen? Lehmä löntystelee eteenpäin 
pelästymättä lainkaan. Nyt Aino näkee, ettei murisija olekaan karhu, 



vaan valtava vihreä kone, jossa on vilkkuvat valot ja isot pyörät. Sen 
etupäässä heiluu jättimäinen koura ja koneen edessä seisoo mänty. 
Seuraavassa sekunnissa koura on tarttunut mäntyyn, katkaissut sen ja 
nostanut sen korkealle ilmaan! Yhtä nopeasti mänty liukuu taas alas, 
mutta ilman oksia, ja se katkaistaan kolmeksi pitkäksi tukiksi.



– No nyt sinä tiedät missä kartonki kasvaa, lehmä sanoo. 
Aino ei ymmärrä yhtikäs mitään, mutta ei halua vaikuttaa tyhmältä. 
Tietenkin, hän sanoo ja hieroo leukaansa niin kuin isoisä tekee 
miettiessään. Lehmä kääntää selkänsä koneelle ja painelee pienelle 
tielle. Siellä lastataan isoa pinoa samanlaisia tukkeja kuorma-
autoon. Nyt kuorma on melkein täysi ja auton moottori jyrähtää 
käyntiin. 
– Pidä kiinni! lehmä sanoo ja tekee jättiloikan kuorman päälle ja 
asettuu ylimmäksi jalkojen sojottaessa suoraan sivuille.
Nyt alkaa vuoristorata! Tuuli tuivertaa Ainon hiuksia. Koskaan 
hän ei ole matkustanut näin nopeasti näin korkealla. Hän nuuhkii 



– Odota vaan, pikku muurahainen, kohta saat haistella hajuja!

neulasten ja pihkan ihanaa tuoksua ja nauraa ääneen.
– Täällä tuoksuu hyvältä!



Ja aivan oikein, yhtäkkiä hänen nenässään haisee ihan toisenlaiselta. 
Mätien kananmunien ja jalkahien sekoitukselta. Huh! Minne he 
oikein ovat matkalla? Hän tähystää varovasti auton ohjaamon yli. 
Heidän edessään kohoaa valtava linna korkeine torneineen. Jotkut 
torneista ovat kapeita ja niistä tupruaa valkeaa savua. Toiset ovat 
paksuja ja näyttävät kiiltäviltä             hopeapulloilta.



 Auto pysähtyy ja lehmä liukuu äänettömästi 
alas. Aino tarrautuu kiinni niin että sormia 
särkee. Onneksi he eivät jääneet kuorman 
päälle, koska nyt taivaalta laskeutuu oikea 

tyrannosauruksenkoura, joka tarttuu 
tukkeihin ja heittää ne liukuhihnalle. 
Sieltä ne tippuvat mustaan aukkoon.

– Nyt ne viedään hopeatorniin keitettäväksi, 
lehmä sanoo.



– Keitettäväksi? Aino kysyy. Minä luulin, että tukkeja sahataan? 
Lehmä selittää, että tällaisia pikkuruisia puita, joiden päällä he 
matkustivat oikeastaan kutsutaan kuitupuuksi, ja ne keitetään puuroksi,  



                  josta puristetaan paperia ja… ja…? Aino ymmärtää, että  
             hänen tulisi sanoa jotakin.
– Paperia ja… ja…. ja… muovia? Lehmä huokaisee syvään.
– Sinähän olet yhtä hidas kuin etana lehmätatissa, ystäväiseni…
– Paperia ja… Aino ajattelee niin että natisee. Paperia ja…
– Se alkaa K:lla, lehmä sanoo. Niin kuin KOIRA!
– Minä en osaa kirjoittaa! Aino huutaa kiukkuisesti, mutta sitten hän 
ymmärtää: KARTONKIA! – Vihdoin! lehmä sanoo. Jo oli aikakin.



 Nyt meidän täytyy olla varovaisia, jos haluat nähdä enemmän. 

Lehmä 
painaa päänsä 
alas, niin että Aino 
melkein paiskautuu sarvien 
väliin, ja livahtaa sisään avoimesta 
ovesta. Sisällä on lämmintä ja meluisaa. 
Heidän edessään on pitkä rivi valtavia sammioita. 
– Tuolla tukkipuuro valkaistaan! lehmä ammuu Ainon 
korvaan. Aino kiipeää ylös pieniä tikkaita pitkin ja kurkistaa 
sammioon toisensa jälkeen. Kyllä! Aivan kuten lehmä sanoi: Ruispuuroa, 
kaurapuuroa ja viimeisessä sileää valkoista mannapuuroa. 



– Jos haluat kuulostaa aikuiselta, sinun pitää kutsua puuroa 
selluloosaksi, lehmä sanoo. 
Aino miettii, onko hänen omasta aamuselluloosastaan kotona 
keittiön pöydällä ehtinyt tulla kartonkia.



Sitten hänen täytyy kietoa iso valkoinen 
paperi lehmän ja itsensä ympärille, jotta he 

voisivat kulkea huomaamatta linnan muiden salien 
lävitse. Hitaasti paperikasa Aino ja lehmä allaan liukuu 



suuren paperikoneen ohi. Yhdessä päässä syötetään 
sisään valkeinta selluloosaa ja toisesta päästä se tulee ulos 
litteänä kartonkina. Erään ikkunan takana istuu ukko, joka 

kurkottaa hämmästyneenä kaulaansa nähdäkseen mitä kummallista 
alhaalla liukuu eteenpäin, mutta juuri silloin joku tuo hänelle kupin 
kahvia ja kun hän seuraavan kerran katsoo ylös, on kasa jo poissa. 



Suuren hallin kauimmaisessa päässä roikkuu koneesta tulleita isoja 
kartonkirullia.



– Revi irti pieni pala ja kaada sille vettä! lehmä kuiskaa ja Aino ottaa 
pienen palan kartonkia ja pitää sitä vesihanan alla. Pisarat valuvat 
pois kuin vesi hanhen selästä.

– L-A-M-I-N-O-I-T-U-A kartonkia! lehmä kuiskaa hitaasti ja selvästi.
– L-A-N-I-M-O-I-T-U-A… kuiskaa Aino perässä, mutta nyt pieni 
oranssi robotti kolme ukkoa perässään pyyhkäisee halliin.



Lehmä laukkaa ulko-ovelle ja Aino roikkuu kiinni sen hännässä. 
Paperi lentää taaksepäin suoraan robotin ylle, joka törmää seinään, 
ja ukot keikahtavat toistensa päälle kuin keilat. Mutta siitä Aino 
ja lehmä eivät tiedä mitään, sillä nyt ne ovat vihdoin taas ulkona. 
Taivas on sininen, ja kuuset ja männyt huojuvat tuulessa. Lehmä 
ravaa metsän halki kuin oikea hirvi. Ainoa alkaa väsyttää. 
– Teetkö loput itse? hän mumisee ja on nukahtamaisillaan.
– Loput? 
– No maidon, oman kuvasi ja kaikki kirjaimet?





– Ei, minä teen vain maidon. Mutta kartonki viedään toiseen 
linnaan, jossa se taitetaan ja leikataan tölkeiksi, jotka 
koristellaan hienoilla kuvilla minusta. Sitten tölkit kuljetetaan 
meijeriin ja täytetään maidolla. Ja kaikki vain siksi, että sinä 
voisit ottaa tölkin jääkaapista ja juoda maitoa juuri silloin kun 
haluat, pikku muurahainen!
– Sitä en koskaan ole tullut ajatelleeksi, mutta kiitos kuitenkin! 
Aino sanoo ja painaa poskensa lehmän pehmeää turkkia vasten.





Yhtä nopeasti kuin seikkailu alkoi se on ohi. Aino tupsahtaa 
tavalliselle paikalleen aamiaispöydässä. Äiti ja isä eivät ole edes 
katsoneet ylös rapisevista lehdistään.



Oliko kaikki unta? Ei! Ainon taskussa on pieni pala laminoitua 
kartonkia ja maitotölkin päällä lehmä on laskeutunut makuulle 
lepäämään heidän pienen retkensä jälkeen. Se märehtii rauhallisesti 
ja heiluttaa korvaansa Ainolle.
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