
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

  
  

PUPUN MELKEIN VIIMEINEN RETKI 
ILTASATU PÄKÄN JA PULMUN YSTÄVÄLLE 

Eräänä päivänä Pupu avasi lelukaapin oven ja hyppäsi lastenhuoneen lattialle. Se kiersi 
paloauton, työnsi nukenrattaita tieltään ja loikkasi puisen junaradan yli. Se sanoi auts, kun astui 
legopalikan päälle. 

Olohuoneessa pauhasi televisio. Värit vaihtuivat ruudulla nopeasti. Pupu meni hyppimään 
television eteen. "Pois tieltä", pupulle huudettiin. 

Päkä kuuli metelin. 
"Mikäs täällä on?" se kysyi. 
Pupu oli jo keittiössä ja luisteli murujen päällä. 

Eteisessä lainehti kenkien meri. Saappaita ja lenkkareita oli koko lattia täynnä. Pupu astui 
rohkeasti niiden sekaan. Nauhat yrittivät pysäyttää sitä kuin kasvin lonkerot, mutta pahinta 
olivat kenkien tarrat. Pupu pyllähti ja jäi tarraan kiinni. 

"Apua, apua", Pupu huusi. "Pelastakaa, pelastakaa!" 
Päkä veti Pupua käpälistä. Pulmu työnsi pyllystä. Rits rats sanoi tarra ja päästi irti. 
"Kyllä kannattaisi pysyä lelukaapissa", Päkä sanoi. 
"Kyllä kannattaa katsella maailmaa", sanoi Pulmu. 

Pupu halusi nähdä maailman huipun. Se kiipesi kenkien yli kylpyhuoneeseen. Siellä oli 
likapyykkien kasa. Pupu kiipesi kasan huipulle ja aikoi laskea mäkeä. Mutta juuri silloin isä 
kaapaisi kasan pyykkiä ja työnsi pesukoneeseen. 

"Apua apua", Pupu huusi. "Pelastakaa, pelastakaa!" 
Onneksi pesukoneen luukku oli auki. Päkä veti Pupua korvasta. Pulmu veti Pupua korvasta. 

Pupu pullahti pesukoneen kidasta. 
"Mitä minä sanoin", Päkä sanoi. 
"Ihanan vaarallista", sanoi Pupu. 

Jeesus, lasten auttaja, 
varjele mua vaaroissa.

 Aamen. 



Mikkelinpäivä 

TEHTÄVÄ 
Väritä enkelin siivet. 
Korjaa rikkinäinen silta 
piirtämällä laudat ehjiksi. 

Varjelusta 
matkalle! 

Hyvää 
mikkelinpäivää 

sinulle! 



TÄYDENNÄ KUVA. 
Piirrä enkelille hiukset, silmät, suu. 

Piirrä siivet kulkemalla pienestä 
numerosta suurempaan. 
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Mikä on ENKELIN 
ensimmäinen kirjain? 

Kirjoita tähän: 

Pieni tarvitsee 
seikkailuja. 

Pieni tarvitsee 
suojaa. 
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JATKA SARJAA. 
Minkä värinen enkeli tulee seuraavaksi? 

Ollaan 
enkeleitä 

toisillemme. 

VÄRITÄ PULMU. 

ETSI. 
Etsi Päkän oikea 

varjo. 
Ympyröi se. 

TUNNISTA EROT. 
Tässä on kaksi Lastenkirkon 

kylän kirkkoa. 
Ympyröi erilaiset kohdat. 


