
LÖYTÖTAVARATOIMISTO
ILTASATU PÄKÄN JA PULMUN YSTÄVÄLLE

Päkältä on ilo hukassa. Pulmu perustaa löytötavaratoimiston. Katsotaan, löytyykö ilo sieltä.

Jos löytää sateenvarjon tai pipon, ne kannattaa viedä löytötavaratoimistoon. Sieltä niitä voi 
käydä myös kysymässä, jos on unohtanut tai kadottanut ne. Löytötavaratoimiston hyllyissä on 
sitä ja tätä, sateenvarjoja ja pipoja ja avaimia ja unileluja.
        Päkältä ei ole kateissa sateenvarjo eikä unilelu. Päkältä on kateissa ilo. Eikä mikä ilo tahansa 
vaan sellainen, joka jatkuu päivästä toiseen. Ei siis auta, että Pulmu piilottaa pääsiäismunan. 
Päkä ilahtuu kyllä. Mutta pian se on ohi.
        – Odota, sanoo Pulmu. – Minä perustan löytötavaratoimiston. Ehkä ilo löytyy sieltä.
        Kun Päkä avaa löytötavaratoimiston oven, Pulmu kysyy:
        – Jahas, mikä teiltä on hukassa?
        – Ilo, sanoo Päkä.
        – Katsotaas, sanoo Pulmu ja alkaa kaivella löytötavaratoimiston laareja. 
        – Kiukkua olisi aika monenvärisenä, Pulmu sanoo, – ja pelkoa. Ja puputusta ja juputusta. Ja 
tuputusta. Entäs tuo? Eei. Melkein jo luulin. Valitettavasti ei ole kukaan tuonut iloa tänne. 
        Päkä kävelee pää riipuksissa pitkin ihan tavallista päivää. Yhtäkkiä hän huomaa sen. Tuolla! 
Tuolla se ilo on! 
        – Mistä ihmeestä sen löysit? Pulmu kysyy.
        – Ihan tavallisesta päivästä. Siellä se oli litistyneenä sen nurkkaan, sanoo Päkä. 
        – No jopa! ihmettelee Pulmu.

Päkän pääsiäisrukous:
Maistoin elämänpuusta

rehevän vihreästä.
Mehu vain valui suusta.

Kiitos elämästä.



VÄRITÄ JA ETSI.

Auta Päkää värittämään 
pääsiäisen puutarha. 
Kuinka monta ruusua löydät? 
Väritä niiden kukat punaisiksi.
(pitkäperjantaina niitä tarvitaan 
kirkon alttarilla.)

Iloista
pääsiäistä!

 Pääsiäinen



YHDISTÄ VIIVALLA.

Mitkä kuuluvat yhteen?

ETSI JA VÄRITÄ.

Löydätkö kolme pääsiäismunaa, 
joissa on sama kuvio?
Väritä samanvärisiksi.

Pulmu asuu täällä.

SEURAA VIIVAA. 

Opasta Päkä elämänpuulle.

ETSI JA VÄRITÄ.

Kuinka monta pilkullista munaa löydät?
Väritä oikea numero.

YMPYRÖI PIENIN.

Äh! 
Liian vaikeita

piiloja.



VEDÄ RASTI PÄÄLLE.

Mitkä eivät kuulu pääsiäiseen?

Saa ottaa.

Syö tästä.

Silmä
tarkkana

 Päkä!

Etsikää
täältä!

ETSI SAMANLAISET.

Puussa on kolme 
ihan samanlaista 
hedelmää.   

      Löydätkö?

Tämä on 
elämänpuu.


