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Mummo oli luvannut Ellille, että kun Elli täyttää 10, mummo opettaa, miten leivotaan karjalanpiirakoita.
Ellillä on viime viikolla ollut synttärit ja nyt hän on tullut mummon luo leipomaan.
Elli sekoittaa kattilassa porisevaa riisipuuroa ja mummo mittaa jauhoja kulhoon. Jauhot eivät riitä, joten
mummo kumartuu ottamaan alakaapista uutta suurta jauhopussia. Mummo voihkaisee ja jauhopussi tippuu
hänen käsistään. Mummo menee istumaan pöydän ääreen ja Elli nostaa painavan jauhopussin pöydälle.
Mummo pyytää Elliä jatkamaan puuron sekoittelua, ettei puuro palaisi pohjaa. Mummo sanoo, että hänen
pitää levätä hetki ennen kuin jatkaa taikinan tekemistä.
Elli ihmettelee, miksi mummo on ihan hiljaa ja istuu vain, vaikka heidän piti leipoa yhdessä.
Yhtäkkiä mummo sanoo Ellille, että soitetaan Ellin äidille. Elli vastaa, ettei äidille kannata soittaa, äitihän on
pikkuveljen kanssa uimassa. Ei siellä ole puhelin mukana. Miksi äidille pitäisi soittaa?
Mummo kertoo, että hänellä on huono olo. Rintaan alkoi koskea, eikä se tunnu menevän ohi. Mummo
näyttää pelästyneeltä. Onkohan mummolla tosi paha hätä?
Pitäisikö soittaa ambulanssi, Elli kysyy pelokkaana. Mummo on hetken ihan hiljaa, pitää rinnastaan kiinni ja
sanoo sitten, kyllä pitää.
Elli juoksee hakemaan puhelimensa ja soittaa 112. Numeroa on koulussa opeteltu ykkösluokasta asti, mutta
koskaan siihen ei ole tarvinnut soittaa.
Elli ojentaa puhelimen mummolle. Elli kuuntelee, kun mummo kertoo puhelimeen, miten kovasti häntä
puristaa rinnasta ja miten kipu alkoi ihan yhtäkkiä. Ei ole ollut samanlaista koskaan ennen, eikä mummolla
ole mitään lääkkeitäkään.
Sitten puhelu loppuu. Mummo kertoo, että ambulanssi tulee ihan pian ja kaikki on kohta ihan hyvin. Elliä
pelottaa, mutta hän ei halua sanoa sitä mummolle. Elli muistaa puuron ja jatkaa sen hämmentämistä.
Mummo sanoo, että puuro on varmaan jo valmista. Sen voi ottaa pois liedeltä ja lieden voi sammuttaa.
Elli istuu mummon kanssa ihan hiljaa ja miettii, kuoleeko mummo. Juuri silloin soi ovikello ja Elli juoksee
avaamaan oven. Siellä on kaksi ambulanssimiestä ja Elli näyttää heille, että mummo on keittiössä.
Miehet juttelevat mummon kanssa ja laittavat hänelle happinaamarin. He nostavat mummon paareille ja
kysyvät Elliltä, asuuko Elli lähellä. Elli kertoo, että asuu kaupan luona ja että äiti ja pikkuveli ovat uimahallissa. Elli kertoo, että voisi kävellä uimahallille äitiä ja pikkuveljeä vastaan, ja ambulanssin mies sanoo,
että se on hyvä ajatus. Sitten hän vielä kehuu, että Elli oli tosi reipas tyttö, kun soitti hätäkeskukseen ja
auttoi mummoa.
***
Kesällä Elli ja mummo ovat taas mummon keittiössä leipomassa. Elli haluaa, että mummo opettaa vihdoin
karjalanpiirakoiden leipomista, koska se jäi viimeksi kesken. Tällä kertaa uunista nousee tuoksuvia piirakoita,
ja Elli ja mummo syövät niitä munavoin kanssa. Elli kertoo mummolle, että häntä pelotti hirveästi, kun
mummo viimeksi tuli niin sairaaksi, että piti soittaa ambulanssi. Mummo tunnustaa, että häntäkin pelotti,
mutta Elli oli ollut todella reipas, kun oli ymmärtänyt, että silloin kun on hätä, pitää soittaa hätänumeroon.

