Opettavainen tarina auringon vaaroista
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lipa kerran Hipposten perhe, Äiti-Hipponen, Isä-Hipponen sekä lapset Nestori ja
Niilo Hipponen. Perhe asui kaukana metsän keskellä, suurella suurella vuorella, suuren
suuren tammipuun varjossa.
Eräänä kesäisenä aamuna Äiti-Hipponen kutsui pojat luokseen.
– Niilo ja Nestori, minulla on asiaa, äiti sanoi salaperäisesti hymyillen.
– Mitä nyt, lapset intoilivat, tuleeko meille pikkusisko?
– Ehei, äiti nauroi, teidän on aika päästä uimaan!
– Mutta, eihän täällä ole paikkaa siihen, Nestori ehätti vastata.
– Siksi lähdemmekin telttaretkelle!
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Pojat lähtivät riemastuneina pakkaamaan tavaroitaan. Nestori taitteli reppuun uimahousujen lisäksi myös suuren lierihatun, aurinkolasit sekä muutaman parin väljiä vaatteita.
– Miksi sinä noin teet? Niilo kysyi.
– Äiti sanoo aina, että meidän täytyy suojautua liialta
auringolta, Nestori valisti veljeään.
– Pöh, eihän vaatteet päällä voi uida, Niilo pudisteli päätään.
Äiti kuuli poikien jutustelun ja kertoi heille, että vaikka kaikki elävä maapallolla rakastaakin auringonvaloa, kannattaa varoa, ettei saa liikaa säteitä iholleen. Muuten iho voi palaa.
Mutta sitä Niilo ei enää kuunnellut, sillä hänellä oli paljon tärkeämpää tekemistä: suunnitella mielessään hiekkalinnaa, jonka hän huomenna rakentaisi.

euraavana aamuna äiti herätti pojat. Aurinko pilkisteli puiden lehvästöjen välistä
ja kaikesta näki, että oli tulossa kuuma päivä. Aamiaisen jälkeen äiti kysyi lapsilta, olivatko he jo pakanneet reppunsa. Heidän olisi pian aika lähteä ennen kuin sää lämpenisi liian
kuumaksi. Pojat nappasivat nyssykkänsä ja seurasivat äitiä kohti metsään johtavaa polkua.
Pitkään synkeässä metsässä tallustettuaan Nestori ja Niilo huomasivat, että polku alkoi
viettää alaspäin. Maisema muuttui avonaisemmaksi ja päästi enemmän valoa polulle asti.
Hetken kuluttua ensimmäisenä kulkenut Nestori näki, että puunrunkojen välistä pilkisti
jotakin sinistä.
– Vettä, Nestori huokasi.
– Ihanan sinistä vettä, säesti Niilo.
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estori ja Niilo lähtivät kiireisin askelin kohti rantaa. Lähempänä he erottivat pienen sievän hiekkarannan, joka vietti loivasti kohti merta.
– Oi, en ole koskaan nähnyt mitään näin kaunista, Nestori sanoi.
– En minäkään, Niilo virnisti ja taputti rintaansa.
Pojat heittivät reppunsa maahan ja juoksivat rannalle kastelemaan varpaitaan lämpimään
veteen. Saatuaan tavarat järjestykseen äiti seurasi poikia hiekalle. Hän kehotti heitä tulemaan hetkeksi takaisin, jotta hän voisi levittää aurinkorasvaa heidän poskilleen ja varpailleen. Nestori antoi rasvata itsensä kiltisti, mutta Niilo ei malttanut olla paikallaan kuin
muutaman sekunnin, ennen kuin säntäsi uudestaan rannalle.
– Ja pian takaisin varjoon, äiti huusi lempeästi heidän peräänsä, auringonpaiste on kohta
kuumimmillaan.
– Ei ikinä! Niilo kiljaisi ja teki kuperkeikan matalassa rantavedessä.
Vaikka äiti kuinka maanitteli, Niilo pysytteli auringossa. Aina kun äiti yritti tavoittaa häntä, poika juoksi iloisesti kikattaen karkuun. Nestori sen sijaan palasi pian äitinsä huomaan
ja auttoi häntä pystyttämään teltan metsän reunaan.
Vasta myöhemmin iltapäivällä – huomattuaan vastustamattoman ruoan tuoksun leijailevan
teltan suunnasta – Niilo malttoi jättää hiekkalinnansa rakentamisen.
– Vihdoinkin, äiti huokasi ja kääräisi hänet pyyhkeeseen.
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uoan jälkeen Nestori tunsi itsensä oudon väsyneeksi. Pyyhe tuntui inhottavalta
iholla ja joka paikkaan sattui aivan kamalasti. Ja sitten vielä Nestori nauroi, että Niilon
nenä oli aivan tulipunainen. Niilo huomasi jalkateränsä helottavan kuin sen sisällä olisi
ollut taskulamppu. Turkkikin näytti aivan käppyräiseksi kärähtäneeltä.
– Voi-voi, äiti sanoi surullisena, sinä taidat nyt sitten olla vähän palanut.
– Palanut, Niilo kirkaisi, kuolenko minä tähän?
– No etpä tosiaankaan, äiti naurahti, mutta huomisen päivän saat kyllä luvan olla kokonaan sisällä teltassa.
– Mutta äiti, Niilo vaikersi, minun pitää rakentaa hiekkalinnani loppuun!
– Se saa nyt odottaa, sillä oma terveys on paljon-paljon tärkeämpää.
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euraavana aamuna Niilo heräsi epämiellyttävään tunteeseen. Iho punoitti
sieltä täältä ja se tuntui edelleen hieman kipeältä. Äiti ja Nestori olivat pukeneet päälleen
kevyet, auringolta suojaavat vaatteet sekä lierihatut ja lähteneet yhdessä rannalle.
Oikeastaan ainoa asia, mitä Niilo pystyi tekemään, oli seurata heidän iloista puuhasteluaan
teltan pimennosta.
Päivä kului vitkaan ja Niilo vannoi mielessään ainakin tuhannesti, ettei enää koskaan
käyttäytyisi hölmösti auringossa. Kuinka hän olikin ollut tyhmä! Ja mitä jos Nestori vielä
vahingossa rikkoisi hänen hiekkalinnansa. Viimein Niilo nukahti uudelleen teltan varjoon.
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un Niilo heräsi päiväuniltaan, hän huomasi, että teltta oli kadonnut hänen
ympäriltään. Saatuaan silmänsä kunnolla auki hän huomasi, että äiti ja Nestori istuivat
hymyillen hänen vierellään.
– Äiti, Nestori, mitä teltalle on tapahtunut?
– Laitahan nämä päällesi, äiti sanoi ja ojensi Niilolle paidan ja hellehatun.
– Ja sitten mennään tekemään hiekkalinna valmiiksi, Nestori sanoi ylpeänä.
Vasta silloin Niilo huomasi, että äiti ja Nestori olivat purkaneet teltan varovasti hänen
nukkuessaan ja rakentaneet siitä rannalle pienen varjoisan katoksen, juuri hiekkalinnan
kohdalle. Niilon mielestä se näytti maailman ihanimmalta majalta.
– Kiitos äiti, kiitos Nestori, Niilo parahti, tästä tuli sittenkin maailman paras telttaretki.
– Niinpä, mutta muistatkos ensi kerralla kuunnella äitiä vähän paremmin, Nestori
nauroi.
– Aivan varmasti, sanoi Niilo, ja painoi hellehatun syvemmälle otsalleen.
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Vain aikuisille!
Lapsen ihossa on muisti: kerran palanut iho palaa jatkossakin herkemmin. Ihon palaessa useasti riski sairastua melanoomaan kasvaa moninkertaiseksi. Varjele lastasi
palamiselta: paita, lippis ja vanhempien maalaisjärki ovat parhaat suojavälineet.

UV-indeksi ilmoittaa auringon haitallisen
ultraviolettisäteilyn määrän yhdellä luvulla.
UV-indeksiä käytetään kansainvälisesti, joten
sen avulla on mahdollista arvioida ihon ja
silmien altistuminen UV-säteilylle olinpaikasta riippumatta. Esimerkiksi indeksin arvo 5
tarkoittaa eri puolilla maailmaa samanlaista
altistumista ja suojautumisen tarvetta. Suomessa UV-indeksi on kesällä korkeimmillaan
5-6. Ihon ruskettuminen ei lopeta UV-säteilyn
vaikutusta ihoon.
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