
PÄKÄ LÖYTÄÄ HYVÄN HUOMISEN
ILTASATU PÄKÄN JA PULMUN YSTÄVÄLLE

Nyt on kova parku. Pienet lampaat ovat hajallaan pitkin mäkeä. Niillä on suuri suru: tuleeko 
pahan päivän päälle parempi?
 
Ihan kuin kaikki olisi mennyt rikki. Yksi pieni on kipeä. Toinen pieni on hukassa. Kolmatta 
pelottaa. Neljäs on ypöyksin. Parempaa huomista ei näy missään.
        – Älkääs huoliko, sanoo Päkä. – Minä menen etsimään. Varmasti huomenna on parempi 
päivä.
        Päkä etsii pöydän alta. Päkä etsii kaapista. Päkä etsii kattilasta.
        – Jo nyt on, sanoo Päkä. – Ei huominen voi hävitä.
Pulmu keräilee pieniä lampaita siipiensä suojaan.
– Näytä, missä on pipi, Pulmu sanoo ja puhaltaa. – Tules jo sieltä hukasta. Ja sinä pieni, kipi kapi 
tänne sulkien sekaan.
        Neljäs, joka hetki sitten oli ypöyksin, katsoo nyt Pulmua.
        – Saanko minäkin tulla?
        – Tietenkin, tietenkin, sanoo Pulmu.
        Nyt on laskettu kaikki lampaat. Pulmu on pehmeä ja lämmin. Kaikille on hyvin tilaa.
        – Pankaas nyt silmät kiinni, Pulmu sanoo. – Ei se huominen voi nukkumatta tulla.
        – Mitä minä sanoin! riemastuu Päkä. – Minä löysin sen!
        – Hienosti löydetty, Päkä, Pulmu sanoo. – Tule tänne kainaloon.
Parempi huominen, kun ollaan yhdessä kaikki ja
pidetään toisistamme huolta.

Huomisen Jeesus.
Kiitos, kun huolehdit meistä,

pienistä eksyneistä.
Tee meistä hyviä
rakkauden jyviä.



Auta Päkää keräämään lelut.
Vedä viiva lelusta laatikkoon.

Väritä autot punaisiksi.

Väritä nallet keltaisiksi.

Väritä pallot sinisiksi.

Väritä myös Päkä.

Onko
tämä nyt se 

Yhteisvastuukeräys?

     Yhteisvastuu



Mikä lampaista on väsynyt? Väritä siniseksi.

Missä on lammas, joka itkee? Väritä punaiseksi.

Mikä lampaista on kipeä? Väritä oranssiksi.

Onko joku vielä yksin? Väritä vihreäksi.

Väritä turvapeitto lempivärilläsi. Rakastakaa 
toisianne.
Terveisin 
Jeesus.

Sydän kertoo rakkaudesta.
Etsi kaikki kolme ja väritä.

Otetaan
kaikki mukaan, 

Pulmu!

Auta Päkää keksimään, 
mikä tulee seuraavaksi.
Väritä oikea lelu.



Pidetään
toisistamme

huolta,
Päkä!

Tässä olet sinä. Piirrä itsellesi hymy.
Hymy tuo hyvää mieltä.
Piirrä hymy myös Päkälle ja Pulmulle.

Auta Päkää ja Pulmua keräämään kaikkien 
iloksi viisi samanlaista kukkaa.
Väritä samanlaiset.
 

Väritä Yhteisvastuukeräyksen 
merkki punaiseksi.

Tänään autan muita.
Huomenna tarvitsen itse apua.
Tänään tarvitsen apua.
Huomenna autan muita.
Sellainen on Yhteisvastuukeräys.


