
PIKKU PUPUN RISTIÄISET
ILTASATU PÄKÄN JA PULMUN YSTÄVÄLLE

Päkän lelukaappiin on muuttanut uusi pupu. Fani-koira on maistanut sen korvaa. 
 "Ei haittaa", sanoo Pulmu. "Mutta nyt me tarvitsemme ristiäiset."
 "Miksi me tarvitsemme ristiäiset?" ihmettelee Päkä.
 "Siksi, että Pupu tietäisi kuuluvansa joukkoon", sanoo Pulmu.
 "Tarvitsemme kynttilän, sanoo Päkä. "Ja kukkia."
 "Tarvitsemme kastemaljan", sanoo Pulmu. "Laita lämmintä vettä, ettei Pupu säikähdä."
 "Tarvitaanko Raamattu?" kysyy Päkä.
 "Tarvitaan", sanoo Pulmu.

Pulmu ja Päkä rakentavat kastejuhlan alttarin.
 "Entä kastekynttilä?" kysyy Päkä.
 "Tietenkin kastekynttilä", Pulmu sanoo.
 Kastekynttilän Pupu saa omaksi. Se voi sytyttää sen, kun viettää ristiäisten tai lelukaappiin 
muuttamisen päivää.
 "Miksi Raamattu tarvitaan?" kysyy Päkä.
 "Siinä Jeesus siunaa pieniä", sanoo Pulmu.

"Minä pidän Pupua sylissä", Päkä sanoo.
 "Minä olen pappi", sanoo Pulmu.
 Pulmu laittaa kolme kertaa vettä Pupun päähän.
 "Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen", Pulmu-pappi sanoo. "Nyt olet Jeesuksen ystävä."
 "Tästä lähtien olet Pupu Pieni Pristitty. Aamen", sanoo Päkä.

 "Valkoinen puku!" huutaa Päkä. "Unohdimme valkoisen puvun!"
 "Ei haittaa", sanoo Pulmu. "Puetaan se Pupun päälle nyt. Se päällä ei mikään haittaa."
 "Paitsi jos se menee likaiseksi", sanoo Päkä.
 "Höh", sanoo Pulmu. "Jeesus pesee."

Kysy kastejuhlasta.
Mitä kastejuhlassa oikeasti tapahtuu? Kysy sellaiselta, joka on ollut.



Kesä

Työnnä varpaasi 
lämpimään veteen.

Anna sateen kastella 
pää.

Hyvää kesää sinulle
toivottaa ystäväsi Päkä.

Vesi vanhin 
voitehista.

Tiedätkö, mitä se 
tarkoittaa?

kysyy ystäväsi 
Pulmu.

TEHTÄVÄ
Päkä ja Pulmu puhaltavat saippuakuplia.
Väritä kaksitoista niistä eri väreillä.
Jeesuksella oli kaksitoista oppilasta. 
Osaatko laskea niin pitkälle?



ETSI.
 Etsi Pulmun oikea 

varjo.
Ympyröi se.

Nyt minä
kastan sinut, 

Pupu.
Sinusta tulee 

Jeesuksen 
ystävä.

Tästä lähtien olet 
Pupu Pieni Pristitty. 

Aamen.



PIIRRÄ KALAT.
Päkä piirtää kirkosta tuttuja 

kalan kuvia. Kuinka monta löydät? 
Väritä oikea numero.

PIIRRÄ PUPULLE KORVAT.
Päkän lelukaappiin on muuttanut 

uusi pupu. Millaiset korvat 
pupulla on?

Väritä pupu lempivärilläsi.

5
7

KIRJOITA KESÄN KIRJAIN.
Millä kesä alkaa?
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JATKA SARJAA.
Kesällä on usein jano. Minkä värinen on seuraava vesipullo?

SEURAA VIIVAA.
Ristiäisissä 

kastepöydällä on 
Raamattu.

Mikä kuva kuuluu 
sen kanteen?


