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Väinämöiset

Pääsiäispupun ruokapulma ja aikamoinen yllätys

Olipa kerran pääsiäispupu Puppe. Puppe oli ollut juoksemassa omalla 
pihallaan ja hänelle tuli kova nälkä. Hänelle oli tullut nyt iso pulma 
koska hän ei tiennyt mistä hän löytäisi ruokaa, Puppe meni katsomaan 
hänen omastaan ruokakupistaan mutta siellä ei ollut enää 
muruakaan... Se merkitsi sitä että hänen pitäisi olla loppu päivä 
nälkäisenä koska hän ei jaksanut lähteä taas juoksemaan pellolle jossa 
oli paljon heiniä koska hän oli ollut äsken juoksemassa. Pupen 
mietittyään vähän aikaa hän huomasi, että hänen kotipihansa vieressä 
asui täti, joka oli ennenkin antanut hänelle ruokaa, joten hän juoksi 
raapimaan tädin ovea, mutta kuinkas kävikään? Täti ei ollutkaan 
kotona...
Mutta täti oli laittanut omalle pihalleen pikkuruiseen kuppiin juuri 
pienokaisen Pupen kokoisen annoksen. Kun Puppe oli saanut syötyä, 
hän käveli rauhallisesti kotipihaansa, jossa oli hänen oma paikkansa. 
Paikka oli pehmoinen ja lämmin.
Puppe nukahti. Hän nukkui aika kauan, kun hän heräsi hän muisti     
että kohta oli pääsiäinen ja hänen piti äkkiä lähteä hakemaan hänen 
kätköstään suklaamunia ja lähti jakelemaan niitä...
Viimeisen munan hän jätti itselleen, koska siitä munasta kuului 
ihmeellisiä ääniä.... RÄKS! Sisältä ilmestyi pupu. Pupusta tuli pupun 
kaveri ja Pupesta pikku pupun kaveri. siitä lähtien he olivat maailman 
parhaat ystävät.
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EPÄONNINEN PÄÄSIÄISPUPU

Olipa kerran pääsiäispupu, joka oli todella epäonninen. Joka vuosi 
hänelle tapahtuu jotain, sillä hän oli syntynyt epäonniseksi 
pääsiäispupuksi. Kerran hän oli menossa tiputtaan munia pihalle, 
niin tuli 5 lasta katsomaan kun pääsiäispupu tiputteli munia 
pihalle. Hän ei huomannut, että lapset katsoivat vieressä. Kun 
pääsiäispupu huomasi lapset, niin hän juoksi minkä jaloista pääsi 
ja tiputteli samalla pääsiäismunia pihalle, mutta tiputti vahingossa 
vääriä munia. Kun hän lopulta pääsi hänen ''kotiin'', niin hän 
huusi:
- Voi elämä! Minä olen tiputtanut vahingossa vääriä munia!! 
EIKÄÄÄ!!!!!!!!! Ne munat olisivat olleet espanjalaisille lapsille, 
sillä ne olivat erilaisia munia.  Espanjalaisille lapsille olisi pitänyt 
tulla pääsiäistipu, mutta nyt ne menivät väärille lapsille. Minä.. 
Minä... Minä suutun!!!!!!
Sinä iltana pääsiäispupu meni ostamaan uusia pääsiäismunia, että 
hän kävisi vaihtamassa niitä vääriä munia oikeisiin muniin. Kun 
hän sai ostettua pääsiäismunat ja hän oli menossa vaihtamaan 
niitä, mutta mitä ihmettä? Lapset olivat käyneet syömässä kaikki 
munat paitsi tipumunat, jotka he olivat ottaneet itselleen. 
Pääsiäispupu yritti etsiä tiput, että hän vaihtaisi tiput 
pääsiäismuniin, mutta tiput olivat sisällä. Pääsiäispupu ajatteli: 
''Käyn yöllä vaihtamassa pääsiäistiput pääsiäismuniin, koska 
huomenna on jo pääsiäinen.'' Yöllä hän meni sisään ja sanoi 
hiljaa:
- Jes, ovi on auki. Nyt vain yläkertaan missä tiput ovat. Kun hän oli 
päässyt yläkertaan, hän unohti pääsiäismunat ''kotiin''. 
Pääsiäispupu oli menossa hakemaan pääsiäismunia. Kun hän 
avasi oven ja laitto sen kiinni, niin kuulu ''loks'' ja ovi meni 
lukkoon. 
- Nyt en saa espanjalaisille mitään munia tai tipuja. 
Ja niin pääsiäistiput jäivät 5 lapsen perheeseen eikä 

espanjalaisille tullut mitään. LOPPU
Jasmin Kujala 4A

PÄÄSIÄISPUPU

Olipa kerran pupu. Se oli pääsiäispupu. Hänen kuului piilottaa 
munat ihmisten koteihin yöllä. 
Eräänä pääsiäisenä vuonna 2014 Pupun oli aika valmistella 
kaikki ensi yöksi. Mutta pupu ei halunnut. Niinpä hän marssi 
presidentin luo. Hän kiipesi presidentin toimistoon ikkunasta 
(joka sattuikin olemaan 120:ssä kerroksessa) ja huusi heti 
ikkunasta: 
-OLEN KYLLÄSTYNYT!!
Presidentti kaatui tuolilla ja kissa säikähti sitä, ja kirkaisi niin, 
että presidentin vaimon juuri valmistuneet pullat lensivät 
ilmaan kupolin kera ja tarttuivat kattokruunuun. Ja koko höskä 
putosi. Niinpä presidentti kysyi: - Mihin olet kyllästynyt? 
Pääsiäispupu vastasi: 
- Pääsiäispupuna olemiseen. 
Tämä sai koko huoneen ainakin viideksi minuutiksi 
hiljenemään. 
Lopulta presidentin vaimo sanoi: minulla taitaa olla idea. 
- No? Pupu ja presidentti kysyivät. Niin vaimo kertoi idean.
Pupu siis oli nyt tänä yönä presidentti, ja presidentti piilotti 
munat.
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Pääsiäistipu

Eräänä aamuna pääsiäispupu Toffee oli maalaamassa suklaamunia kauniin värikkäiksi,
kun yhtäkkiä yksi munista alkoi äännellä ja liikkua.
- Mitä ihmettä, Toffee huudahti ja maalasi vahingossa pääsiäismunan mustaksi.
Toffee nappasi oudon munan koriinsa ja lähti näyttämään sitä ystävälleen kanalle, joka munii suklaamunia.
- Katso tätä munaa se liikkuu ja ääntelehtii, Toffee huudahti kun oli loikkinut kanan luo.
- Totta se liikkuu..... kana sanoi.
- Tiedätkö mitä minun pitäisi tehdä? Toffee kysyi.
- No, minä olen kyllä kuullut sellaisista kanoista, jotka munii pienen pieniä pääsiäistipuja, kana totesi.
- No, jos se on sellainen, niin minähän voin ottaa hänet aina mukaani jakamaan pääsiäismunia lapsille, Toffee huudahti innoissaan
Kun Toffee oli taas kotonaan, hän laittoi munan tyynyn päälle ja maalasi loputkin munat, että voisi jakaa ne lapsille huomenna. Toffee 
alkoi koristella koria huomiseksi, kunnes kuuli ratinaa. Muna alkoi halkeilla ja sitten sieltä hypähti pieni keltainen tipu.
- Hei, minä olen pääsiäispupu Toffee, pupu kertoi.
- Minä olen pääsiäistipu, tipu kertoi.
- Haluaisitko lähteä huomenna minun mukaani jakamaan lapsille suklaamunia?
- Miksi ihmeessä emme syö niitä itse? tipu kysyi hiukan ihmeissään
- Koska huomenna on pääsiäinen ja silloin minun täytyy piilottaa suklaamunia lapsille, Toffee kertoi.
- No...... lähden sillä ehdolla että minäkin saan suklaamunia, Tipu sanoi.
- Totta kai sinä saat! Kaikki saavat suklaamunia pääsiäisenä, Toffee huudahti iloisesti.
Seuraavana aamuna, kun kello löi seitsemän ystävykset lähtivät piilottamaan suklaamunia puistoon lapsille.
- Onpas munia paljon! Tipu sanoi huohottaen.
- No yhteen piiloon voi laittaa useampiakin munia, Toffee sanoi kekseliäästi.
Vasta kun kello oli kaksitoista Tipu ja Toffee olivat piilottaneet kaikki suklaamunat.
- Tipu mennään äkkiä pensaan taakse piilon! Toffee huudahti nähdessään lapset kadulla.
- Tulossa olaan! Tipu huudahti iloisesti.
Pensaan takana Toffee ja Tipu mutustivat suklaata ja katselivat lapsia jotka iloisesti etsivät suklaamunia. Kun ilta alkoi jo hämärtää 
ystävykset lähtivät yhdessä kotiin puistosta.
- Olipa mukava päivä, Tipu huokaisi.
- Niin oli! Vuoden päästä taas uudestaan! Toffee sanoi.
- Hyvää yötä Toffee, Tipu sanoi väsyneesti.
- Hyvää yötä, Toffee sanoi.
Ja niin oli pääsiäinen ohi ja kaikilla oli mahat täynnä suklaata. Emma Petäjäkangas 4A
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Riina Juntunen 1B
Mustia lampaita pestään purossa päivittäin, 

sillä maailman keisari itse on julistanut näin: 

”Joka mustista lampaistani saa villan valkean, 

hän on perivä valtakunnan ja naiva prinsessan.” 

Aale Tynni


