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K ädessäsi on kirja, jota luomassa on ollut 
suuri joukko lapsia ja aikuisia. Toivomme, 
että näiltä sivuilta välittyisi se ilo ja innos-

tus, joista olemme saaneet nauttia koko synnytys-
prosessin ajan. Ilo siitä, että me pystyimme tähän 
yhdessä. Lasten ja aikuisten osallisuus on meille päi-
väkoti Kuusimäessä, Lempäälässä, kaiken toiminnan 
lähtökohta. Tästä arvomaailmasta käsin rakentui 
myös käsissäsi oleva kirja, Hämähäkki Afrikassa ja 
muita satuja.

Satukirjan sadut ovat syntyneet päiväkotiryhmä 
Pikku-Kuusiksen arjessa. Lasten kertomat 
sadut lähetettiin kuvitettavaksi niille tunne-

tuille yhteiskunnallisille vaikuttajille ja taiteilijoille, 
joilla on jokin kytkös Lempäälään. Sadut kuvituk-
sineen, sekä lasten ja kuvittajien välinen kirjeen-
vaihto on tallennettu tähän meille niin tärkeään 
teokseen. Projekti on ollut hieno kokemus lasten ja 
aikuisten yhteisestä kulttuurintuotannosta. Lapsilla 
on paljon tärkeää sanottavaa, kunhan me aikuiset 
vain annamme sille tilaa. Tämän kirjan kautta 
haluamme nostaa heitä esiin aktiivisina toimijoina, 
tarinankertojina ja kuntalaisina. Lapsilla on oikeus 
tulla kuulluiksi. 

Satukirjaprosessin aikana syntyi lasten kanssa 
lukuisia syvällisiä keskusteluja ja hienoja 
oivalluksia yhteisestä maailmastamme. Häm-

mästystä ja ihastusta tuntui herättävän ajatus siitä, 
että aikuiset olivat aidosti kiinnostuneita lasten 
kertomuksista. Eräskin lapsista pohdiskeli ääneen: 
”Piirtääkö mun satuun kuvan ihan oikea aikuinen? 
Ai niinku ihan oikea aikuinen?”

Prosessin edetessä teimme ryhmän tiloihin 
satuseinän. Seinään kiinnitettiin lasten 
kertomat sadut ja niiden viereen valokuvat 

kuvittajista. Kun kuvituksia kera lapsille osoitettujen 
terveisten alkoi kevään hitaasti edetessä tipahdella 
postiluukusta, ne kiinnitettiin satuseinälle kertomus-
ten viereen. Piirrokset ihastuttivat ja riemastuttivat 
aivan loputtomasti. Satuseinän lähettyvillä parveile-
vat lapset pyysivät kerta toisensa jälkeen, että satuja 

luettaisiin ääneen samoin kuin kuvittajien ainutlaa-
tuisia viestejä näille pienille Topeliuksille, Lindgre-
neille ja Janssoneille.

Seinälle oli juuri ripustettu kirjailija Kirsti Kuro-
sen piirros neljävuotiaan Ciian muumisadusta. 
Ciia istui pitkään penkillä seinällä olevaa piir-

rosta ja Kirstin valokuvaa ihaillen. Hetken kuluttua 
hän totesi muille huoneessa olijoille ihastuksissaan: 
”Tää on mun piirtäjänainen, mun ikioma piirtäjä-
nainen.”

Kiitämme lämpimästi jokaista satukirjapro-
jektimme kuvittajaa. Olette lahjoittaneet 
lapsille jotain aivan poikkeuksellisen ainut-

laatuista ja toivomme, että lasten aito ja vilpitön 
riemu tuottaisi teillekin paljon iloa tätä kirjaa lukies-
sanne. Kiitämme myös Pelastakaa Lapset ry:tä kir-
jamme taittamisen ja painatuksen rahoittamisesta.

Satumaisia hetkiä kirjan parissa toivottaen,

Elina Kataja, Maria Palo-oja, Suvi Ojala, Erika Niemi,  
Kirsti Lipsonen ja Ulla Koivula
Päiväkoti Kuusimäestä
Pikku-Kuusiksen ryhmästä

Hämähäkki Afrikassa ja muita satuja –kirjan taustaa
Kohti lasten ja aikuisten yhteistä kulttuurin tuotantoa
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P upu loikkii tosi iloisena metsässä. Se 
on tosi iloinen, koska sen kummit 
oli tulossa käymään ja pupulla oli 

synttärit. Ja myös sen pikkuserkut. Yhden 
pikkuserkun nimi oli Roope. Toisen nimi oli 
Minttu. Seuraavan oli Lotta. Ja viimeisen 
nimi oli Lassi. Sitten sen kummitädin nimi 
oli Maria. Ja kummisetä oli Patrik. Sitten 
Maria antoi ihanan helmikorun. Siinä oli 
simpukoita. Ja se sanoi: ”Sinä olet minun ihana 
kummityttöni.” Ja Roope oli hänen ihana 
kummipoikansa. Sitten siihen paikalle tuli 
prinsessa, mutta pupu ilahtui, koska se tunsi 
prinsessan. Sen prinsessan nimi oli Tähkäpää. 
Sitten oli tosi hauskaa ja ne meni rannalle 
uimaan. Kaikki polskutteli vedessä. 

Hei! 

Minä olen Helmi. Minä olen 5-vuotias. Mä 
käyn kesällä tosi suuressa järvessä uimassa. 
Ja mä nostan Suomenlippua. Onko siellä 
paikassa paljon aikuisia, missä te nämä piir-
rätte ja lähetätte takaisin? 

Helmi Länsirinne 5 v

Pupu pomppii 
metsässä

Kuvittajan viesti sadun Kertojalle:
Hei Helmi!

Nimeni on Markku ja minulla on kaksi isoa 
poikaa. Minusta oli hauska lukea satuja ja 
kirjoja pojille, kun he olivat pieniä. Kerroin 
heille myös itse laatimiani tarinoita. 

Helmi, sinun satusi oli vauhdikas. Se olisi 
tarvinnut monta kuvaa. Sadussa tapahtui 
kaikenlaisia kivoja asioita. Lue paljon ja 
kerro lisää satuja. Voi hyvin ja muista olla 
paljon ulkona.

viestini sinulle, 
satuni Kuvittaja:

Markku Ojanen  
psykologian professori, tietokirjailija
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viestini sinulle, 
satuni Kuvittaja:

Moi!

Kotona leikin tonttuleikkiä, koska mulla on ikioma 
tonttuhattu. Siellä on Lauri ja äiskä ja iskä ja Arttu.

Pertti Hämäläinen 3 v

Kuvittajan viesti sadun Kertojalle:
Hei Pertti!

Hieno nimi sinulla. Kiitos kun sain kuvittaa satusi. Se 
on tosi hieno ja hurja satu! Muista jatkaa satuilua. 
Mielikuvitus on hienointa, mitä lapsella voi olla. 
Aikuisillakin sitä pitäisi olla enemmän. Muista lukea 
paljon sitten kun opit lukemaan. Kaikkea hyvää sinulle 
ja perheellesi.

Pertti Salovaara  
toimittaja, kansanedustaja 2003-2011

Hämähäkki Afrikassa

H ämähäkki on kiipeilemässä verkkoa. Se menee Afrikkaan 
verkkoa pitkin. Se tönii siellä leijonia. Leijonat heittää lehtiä 
toisten leijonien alle, koska ne ei rakasta niitä toisia leijonia. 

Ne leijonat otti sen hämähäkin kiinni koska se töni niitä ja se hämähäkki 
joutui vankilaan. Hämähäkki heitti köyden ja nappasi köydellä avaimen 
vartijan taskusta. Sen takataskussa oli avain ja se nappasi. Se pääsi pois 
sieltä. Se meni sitten sen omaan kotiin. Siellä se tarina jatkui.
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Muumit hiihtämässä

M uumit menee hiihtään. 
Muumipappa tota kaatuu. Siihen 
sattui hattuun. Pikkumyy laski 

paperilla mäkeä. Niiskuneiti meni ilman latuja. 
Muumimamma laskee silmät kiinni.

Ne ottaa sukset pois ja lähtee kotiin. Siellä ne 
syö lämmintä puuroa. Ne juttelee, että ne on 
kavereita ikuisesti.

Moi!

Mää oon Ciia. Mä tykkään paljon Angeliinasta. 
Tykkään leikkiä barbeilla ja tykkään Emmistä 
myös. En tykkää, että menee lunta niskaan. 
Minkä näköisen kuvan sää piirrät mulle?

Ciia Graham 4 v

Kuvittajan viesti sadun Kertojalle:
Moikka Ciia!

Onpa hieno sattuma, että sain kuvittaa juuri 
sinun satusi, koska tykkään hiihtämisestä ja 
vihaan sitä, kun menee lunta niskaan. Tykkään 
myös kodista, metsästä ja kirjoista. Ihania 
unelmia sinulle Ciia!

Kirsti Kuronen 
kirjailija

viestini sinulle, 
satuni Kuvittaja:

Satu ja piirros julkaistu Moomin 
Charactersin luvalla
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O lipa kerran prinsessa, jonka 
nimi oli Maria. Ja hän eli 
äitinsä ja isänsä kanssa 

suuressa linnassa ja hänellä oli huone 
korkeimmassa tornissa. Se oli pimein 
ja eräänä yönä hän kuuli huhuilua 
sieltä. Hän pelästyi, että siellä oli aave. 
Ja siellä oli aave. Mitä enemmän hän 
huusi, sitä enemmän kummituksia tuli. 
Ja sitten äitinsä ja isänsä eli kuningas 
ja kuningatar tulivat hänen luoksensa. 
Kummitukset menivät pois. Sen 
pituinen se.

Prinsessa 
nimeltä 
Maria

viestini sinulle, 
satuni Kuvittaja:

Hei!

Olen Ronja. Olen viisi. Meillä asuu Peppi, 
Eemeli, äiti ja isi. Mulla on vaaleat hiukset 
ja tänään mulla on punainen paita ja 
raitasukkahousut. Mun lempieläin on hevonen. 
Toivoisin, että piirtäisit satuuni kuninkaan ja 
kuningattaren ja prinsessan ja aaveen.

Ronja Halme 5 v

Kuvittajan viesti sadun Kertojalle:
Hei Ronja!

Mä olen Elina 42 vee, mua sanotaan Ellaksi. Ei ihme, että 
olet noin hyvä sadunkertoja, kun sulla on tuollainen ihana 
satumainen perhe! Mulla on kissoja, mutta tykkään kyllä 
hevosistakin. Tiedätkö, mitä on vikellys?

Muista aina, että elämässäkin kaikki järjestyy hyvin, kuten 
sun sadussa. Mahdotonkin on mahdollista, kun vain niin 
uskoo ja tekee töitä unelmiensa eteen! Päästä nyt Ronja sun 
keväthuutosi ja jos päiväkodin tätsyt ihmettelee, niin sano 
niille, että mä pyysin.

Toivottavasti nähdään joskus, kaikkea hyvää sulle!

Elina Rintala  
näyttelijä
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Prinsessa

Y ks prinsessa meni kuoppaan ja äkkiä 
se ei päässyt pois. Äkkiä se pääsi 
onneksi pois ja sitten se joutu auton 

alle koko päiväksi. Yks ninjago tuli auttaa 
sitä. Ninjago vei sen johonkin linnaan ja 
antoi yhden lääkkeen.

Hei!

Mä oon ninja ja tykkään ankoista. Mä oon 
neljä vuotta.

Emilia Laitinen 4 v

Kuvittajan viesti sadun Kertojalle:
Hei Emilia!

Kiitos kun sain kuvittaa satusi. En tiennyt, 
kuka oli ninjago, mutta kiitos sinun niin nyt 
tiedän. Mukavaa kevättä!

Nina Lehtinen 
sivistystoimen johtaja, Lempäälä

viestini sinulle, 
satuni Kuvittaja:
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Sattunut kilpikonna

Se tyttö lähtee kotoa uimaan ja se löysi sattumalta 
kilpikonnan. Sitten se tyttö hoiti sen kilpikonnan ja laittoi 
sen käteen laastarin. Ja sitten tyttö vei sen kotiin. Ja sitten 

hän sanoi äidille, että katso sitä. Ja äiti sanoi: oletpa hoitanut 
sen hyvin tyttöseni. Ja äiti meni sen tytön kanssa hakemaan 
kaikki kalat, jotka oli kipeitä. Ja sitten ne laittoi kalat laatikkoon, 
vauvakalat pienempään ja isot isompaan. Ne uiskenteli ilosta, 
kun ne oli pystytty parantaa. Ja sitten kaikki vietiin takaisin 
lammikkoon. Ja kaikki tytön ystävät meni uimaan sinne. Se 
tyttö oli koululainen.

Sitten koululaiset vei osan kaloista ja se koululainen otti 
kilpikonnan. Sitten se oli se koululainen joka toi myös ne 
ystävät. Sitten kaikki meni ja ne toi pienoisen kilpikonnan 
omaan perheeseensä. Pienoinen kilpikonna oli niitten 
selässä. Ja sitten pienoinen osasi puhua ja sanoi kavereilleen: 
”Voisitteko jäädä minun synttäreille juhlimaan?” Ja sitten 
kaikki hänen kaverit supisteli että kyllä me jäämme. Loppu.

Hei!

Minun nimi on Pinja ja olen 
neljä vuotta. Nalle on mun 
lempieläin ja keltainen on 
lempiväri. Sitten ei mulla oo 
muuta ajatusta.

Pinja Porola 4 v

Kuvittajan viesti sadun 
Kertojalle:
Hei Pinja!

Sulla oli tosi kiva satu kilpi-
konnasta ja kaloista ja kai-
kista. Piirsin tuohon kuvaan 
kilpparin. Sillä on punainen 
laastari kaulassa. Sen jalka 
oli jo parantunut. Se tykkäsi 
punaisesta laastarista niin 
paljon, että se kiltti tyttö 
laittoi semmoisen kilpparin 
kaulaan koristukseksi. Siinä 
on keltainen nallekin, kun 
nalle on sun lempieläin ja 
keltainen lempivärisi. Nalle 
ja kilppari on kavereita. Ne 
uivatkin yhdessä. Kilppari ei 
kastu ollenkaan, mutta nalle 
kastuu. Aurinko sen sitten 
kuivattaa. Kilppari ottaa jos-
kus nallen selkään ja niillä on 
hauskaa yhdessä.

Raimo Nieminen 
sosiaali- ja terveysjohtaja, 
Lempäälän kunta

viestini sinulle, 
satuni Kuvittaja:
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Eräänä päivänä, kun se lähti pihalle, hän 
lähti metsään. Kun tuli ruoka-aika, hän 
yhtäkkiäkin eksyi. Hänelle tuli hätä. Ja 

sitten hänelle tuli ikävä iltaan saakka. Sitten hän 
löysi ystävänsä ketun. Sitten se sanoi, että: ”Hei, 
pikku pupu.” Kettu sanoi: ”Voidaanko leikkiä?” 
Pikku pupu sanoi, että: ”En ehdi nyt, koska minun 
täytyy lähteä kotiin, mutta auttaisitko minua 
löytämään kotiin.” Kettu sanoi, että: ”En nyt voi. 
Minullakin on ruoka-aika.” ”Voisitko silti viedä 
minut kotiisi?” ”Tottakai!” ”Mutta jos siellä on 
väärää ruokaa, sitten minä en voi tulla. Mutta jos 
siellä on ihan samanlaista ruokaa, sitten voin tulla.” 
Kettu sanoi: ”Meillähän on ihan väärää ruokaa 
kuin teillä. Meillä on porkkanaruokaa.” ”No sitten 
voin tulla teille”, sanoi pupu. ”Voin tulla teille, 
mutta minä tiedän reitin.” ”Jihuu” ja pupu oli 
kotona onnellisena loppuun asti.

Hei!

Mä oon kuusi vuotta ja mun nimi 
on Angeliina. Mä tykkään urheilla 
kauheesti ja hiihtäminen ja luistelu 
on mun lempipuuhaa. Mun lem-
pieläin on kissa ja koira. Mä tykkään 
ratsastamisesta, vaikka mul on sitä 
allergiaa, hevosallergiaa. Mä tykkään 
olla kaikkia vanhempi, paitsi aikuiset 
on sitäkin vanhempia.

Mikä sun nimi on ja miten ne kuvat 
tehdään?

Angeliina Ruotsalainen 6 v

Kuvittajan viesti sadun 
Kertojalle:

Moikka!

Nimeni on Tuula. Minäkin osaan 
hiihtää ja luistella. Luen paljon kirjoja, 
myös satukirjoja. Viimeksi luin Pekka 
Töpöhännän seikkailuista. Kotonani 
on kissa nimeltä Raikku.

Kiitos, kun sain kuvittaa satusi. Piirsin 
kuvat ensin kevyesti lyijykynällä ja 
sitten värikynillä. Yritin miettiä, että 
miltä pupu ja kettu oikein näyttävät ja 
miten ne piirtäisin. Sitten tein kuvat.

Tuula Petäkoski-Hult  
Lempäälän kunnanhallituksen 
puheenjohtaja, erikoistutkija

viestini sinulle, 
satuni Kuvittaja:

Pieni pupu eksyksissä
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Eräänä päivänä oli tyttö, 
jonka nimi oli Maria. Se oli 
ulko-oven takana ja se pysyi 

arestissa, koska se teki tuhmuuksia 
pikkuvelille. Sitten se sai tulla 
arestista pois, koska ei tehnyt enää 
tuhmuuksia. Sitten hänen iskä sanoi, 
että nyt syömään, koska se nukkui 
koko päivän, koska sillä oli niin väsy 
arestissa. Sitten se haki juotavaa 
kaapista, mutta siellä oli pelkkiä 
tuttipulloja. Sitten hän haki ruokaa, 
mutta oli pelkkä kananluu. Sitten 
hän meni nukkumaan, koska häntä 
väsytti koko päivän, vaikka hänen 
piti mennä syömään, mutta siellä ei 
ollut juomaa eikä ruokaa. Ja sitten 
loppu.

viestini sinulle, 
satuni Kuvittaja:

Hei!

Mä oon viisi vuotta, mut kohta kuusi. Mun lempieläin 
on pupu, mutta mä oon pupuille allerginen. Pinkki on 
mun lempiväri.

Tiia Korkeemaa 5 v

Kuvittajan viesti sadun Kertojalle:
Tervehdys sinulle tänään pakkaspäivänä. Muistan sinua 
lämpimästi.

Oletko hiihdellyt ja luistellut? Miten on mäenlasku 
sujunut? Oletko muistanut olla hyvä kaveri sekä 
hoidossa että kotona? 

Kuvassa Marian hampaat olivat huonossa kunnossa, 
hänellä taisi olla karkkipäivä miltei joka päivä. Ethän 
sinä tee niin.

Toivottavasti nähdään joskus, kaikkea hyvää sulle!

Reippautta ja rohkeutta sinulle, Tiia (kohta 6 v)

Eero Lehtinen, Eetu-Pelle 
Ideaparkin pormestari

Arestipäivä
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Hei!

Mä oon Kaapo ja olen suomalainen. 
Tykkään saksalaisista ihmisistä. Tykkään 
myös Pokemon-korteista, Bakuganeista 
ja Bayblade-kiekoista, palapelin 
tekemisestä ja piirtämisestä. Isona 
musta tulee palomies tai poliisi.

Kaapo Laitinen 5v

Kuvittajan viesti sadun 
Kertojalle:

Sinä olet 5, minä kohta 50. 5 on hyvä 
numero!

Tykkäsin sadustasi ja tykkään saduista 
muutenkin. Tykkään myös kissoista, 
koirista ja ryhävalaista. Hyvä, jos sinusta 
tulee isona poliisi tai palomies. Soitan 
sitten sinulle, jos tulee hätä.

Sari Peltoniemi 
kirjailija

P.s. En osannut piirtää ninjagojen 
kultakaivosta, joten piirsin heidät 
metsään väijymään luurankoja.

viestini sinulle, 
satuni Kuvittaja: Ninjagot hakkaa kultaa. Kun ne oli 

hakannut kultaa, ne meni kotiin. Ja sitten 
ne menivät harjoittelemaan taistelua. Tuli 

luurangot ja kaikki ninjagot meni taistelemaan 
niitä vastaan. Ninjagot voitti ja sitten ne meni 
hakkaamaan uudestaan kultaa. 

Ninjagot 
kultakaivoksessa
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Takaa-ajo

viestini sinulle, 
satuni Kuvittaja:

Moi!

Mun nimi on Ilmari ja oon kuusi vuotta. Tykkään legoista, 
eikä mulla oikeen oo lempiväriä. Harrastan sählyä.

ILmari Nissinen 6 v

Kuvittajan viesti sadun Kertojalle:
Hei Ilmari!

Mun nimi on Tarja ja olen aika paljon sinua vanhempi. 
Oli kiva lukea tarinasi ja keksiä siihen liittyvä kuva. 
Toivoisin, että minullakin olisi useammin aikaa leikkiä, 
mutta onneksi saan työssäni nähdä usein iloisia ja 
leikkiviä lapsia. Siitä tulee hyvä mieli. 

Tarja Holttinen 
päivähoidon johtaja, Lempäälän kunta

Roistot karkasivat vankilasta. Roistot menivät salaiseen 
puumajaansa. Siellä he menivät isoon maastoautoon. 
Poliisit lähtivät perään. Roistot ajoivat junaradan yli. 

Roistot ajoivat kuoppaan. Poliisit tulivat perässä. Roistot lähtivät 
takaisinpäin. Ajelivat saman junaradan yli. Kääntyi vasemmalle. 
Ja ajoivat tunnelista. Roistot ajoivat juna-asemalle. Roistot 
varastivat sieltä rahaa. Poliisit ottivat sen auton ja loppu.
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Orkesterikoirat

K oirat rummuttaa. Ne on orkesterikoiria, nimeltään Typy, ja toinen on 
samanniminen. Ne soittaa, koska ne tahtoo soittaa. Sen jälkeen ne 
lähtee pois ja ne käy sitten ulkona. Ne käy lenkillä. Ne tulee sisälle ja 

ne tulee lämpöiseen.

Viestini sinulle, satuni kuvittaja:

viestini sinulle, 
satuni Kuvittaja:

Terve!

Oon Jansku. Oon kiva. Tykkään leikkiä kaikkien kaa. 
Isona musta tulee kaivinkoneen kuljettaja. Ja mää oon 
jo viisi vuotta!

Jan Haukioja 5 v.

Kuvittajan viesti sadun Kertojalle:
Heippa Jansku!

Orkesterikoirat Typy I ja Typy II ovat molemmat 
rumpaleina sirkuksessa. Sen takia ne ovat värikkään 
täplikkäitä. Kuvassa on Typy I. Ne soittavat lujaa, mutta 
ne ovatkin rokkikoiria eikä humppakoiria.

Mika Sundqvist 
muusikko, äänittäjä
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Hei!

Olen Ukko neljä vuotta. Tykkään pelata wiitä ja 
pelata kans ipadilla. 

Ukko Rämet 4v

Kuvittajan viesti sadun Kertojalle:
Hei!

Olemme Aino-Kaisa ja Maija. Tykkäämme 
liikkua ulkona ja hiihtää. Kuulostaapa Wiin 
pelaaminen mukavalta. Taidamme kokeilla 
sitä! Kokeilepa sinäkin ulkopelejä ja -leikkejä 
ja miksei vaikka hiihtämistäkin!

Aino-Kaisa ja Maija Saarinen  
hiihtäjäsisarukset

viestini sinulle, satuni Kuvittaja:TALVIKUUSSA

On talvikuu. Joulupukit on matkalla 
kotiin. Ne kantaa säkkiä ja kävelee 
sinne. Säkissä on yks keksi vaan ja 

yks tonttu, joka syö sitä keksiä. Tonttu on 
säkissä, koska se haluaa syödä keksiä. Metsästä 
tuli toinen tonttu. Ja sitten tuli yks lapsi kans 
metsästä. Ne kysyi joulupukeilta, että saadaaks 
me lahjoja. Joulupukit vastas, että joo, ja ne 
avas säkin, ja sieltä hyppäs se, joka söi sen 
keksin. Ei siellä ollutkaan niille lahjoja.
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M isu haluaa olla joulukissa. Se on riippumatossa, 
ja se on laittanut sen riippumaton takan reunalle. 
Sillä on jouluhattu päässä ja siitä jouluhatusta on 

korva näkyvissä. Se haluaa nukkua. Se näkee kissan unta.

Misu joulukisu

viestini sinulle, 
satuni Kuvittaja:

Hei!

Mä oon Jasmin ja ihan kohta olen kuusi. Tykkään 
maksalaatikosta, mutta en tykkää pinaattikeitosta. 
Isona musta tulee Tähkäpää.

Jasmin Levä 5 v.

Kuvittajan viesti sadun Kertojalle:
Heippa Jasmin!

Satusi joulukissasta on hieno. Meilläkin on kotona 
kissa nimeltä Tarmo. Se on kova nukkumaan. Yleensä 
kissamme Tarmo tykkää uunista ja patterin lämmöstä. 
Minäkin olen miettinyt, millaisia unia kissa näkee.

Voi hyvin!

Juha Kuisma 
Lempäälän kunnanvaltuuston puheenjohtaja, kirjailija
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Hevosten retki

Eräänä päivänä hevoset lähti maille. Ja ne meni 
eväsretkelle. Ja ne pystytti teltan. Ja sitten ne söivät 
eväsretkijuomaa ja omenoita. Ja sitten tuli myrsky. 

Niillä ei ollut kotia. Ne rakensi tiilistä talon. Ja ne sitten 
hakivat hevoskaupasta ruokaa ja niillä oli vauvahevonen. Ja 
sitten niiden piti mennä vauvaa hoitamaan. Ja sitten aurinko 
paistoi ja satoi lunta ja sitten tuli nallekarhu ja äitikarhu. 
Vaaleella hevosella oli syntymäpäivä ja toisena päivänä oli 
vaaleanpunaisen syntymäpäivä. Ja ne pelasivat ja sitten ne 
katsoi kelloo ja ne oli myöhässä juhlista ja ne kasvatti punaisia 
ja kimaltelevia kukkia ja sitten ne kuuli ääntä, että olisi tullut 
isäkarhu. Ja sitten ne kävi kylvyssä. Sitten sateenkaarihevonen 
sanoi, että mennään lenkille. Vaaleen nimi olis Annika, 
vaaleenpunasen oli Sana ja sateenkaarihevosella oli vaalee 
tukka ja hännässä sateenkaariväristä ja sen nimi on Allaliin. 
Ja sitten tuli Tähkäpää. Tähkäpäällä oli pitkät vaaleet hiukset. 
Ja sitten toisena päivänä nää kiillotti hienoja timanttikiviä ja 
sitten ne alko metsästämään aarretta. Sen pituinen se.

Mää oon Aino. Mulla on pitkät 
hiukset. Mulla on pikkuveli Alex 
ja se on yksi vuotta. Mun äiti on 
kiva ja isi on kiva.

Terveisin

Aino Skottman 4 v 

Kuvittajan viesti sadun 
Kertojalle:
Hei Aino!

Satusi oli oikein mukaansa tem-
paava. Siitä olisi voinut kuvittaa 
montakin kohtausta, hetkeä. 
Hyvää jatkoa sinulle kirjailijan 
taipaleella!

Teemu Lehtilä 
näyttelijä

viestini sinulle, satuni 
Kuvittaja:



HÄMÄHÄKKI AFRIKASSA JA MUITA SATUJA   18

KUNINGASKOIRA

Kuningaskoira nimeltä Ukko asuu tuolla 
tavallisessa kodissa. Siellä asuu sen kanssa 
kissa. Kuningaskoira määrää kissaa. 

Kuningaskoira tykkää käydä lenkillä ja käyttää 
kissaa lenkillä. Se käy töissä ja siellä se määrää muita 
koiraystäviä. Se on aika surullinen, koska sillä ei oo 
oikeen ystäviä eikä kukaan halua sen kanssa mitään 
tehdä, kerta kaikki muut koirat on vähän ilkeitä. Ne ei 
tykkää kerta se määrää. Ne haluaa, että toi olis pelkkä 
tavallinen koira. Sitten toi kuningas tekee niille kakun ja 
pitää juhlat. Niistä tuli sit ystäviä.

Mä oon Ilari, neljä vuotta. Tykkään pelata 
pleikkaria. Mun mielestä on sellainen 
radion kuuntelu kivaa. Haluan tulla 
isona vaikka kuninkaaksi. 

Ilari Saukko 4 v

Kuvittajan viesti sadun 
Kertojalle:
Kiitos Ilari jännittävästä sadusta. Oikein 
paljon pidin siitä, kun niistä tuli lopussa 
ystäviä. Ja hauskaa oli, kun koira käyttää 
kissaa lenkillä.

Mä en osaa pelata pleikkaria, mutta 
radion kuuntelu on mustakin kivaa. Ja 
mustakin kuninkaaksi olisi kiva tulla 
isona. Oikein hyvää kevättä ja pidä 
kivaa!!!

Terveisin Heikki 50 v

Heikki Paavilainen 
näyttelijä

viestini sinulle, 
satuni Kuvittaja:
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Ronja

Tytön nimi on Ronja. Se on omassa 
pihassa. Se katsoo kukkaa. Se näkee 
kukassa mehiläisen. Se jää siihen. Ronja 

asuu äitin ja isin kanssa. Se tykkää hipasta. Se 
leikkii sitä aikuisen kanssa, äitin tai isin.

Hei!

Mun nimi on Tilda. Mun paras kaveri on 
Tiia. Me piirretään yhdessä.

Tilda Porola 5 v 

Kuvittajan viesti sadun 
Kertojalle:
Hei Tilda!

Ole Tilda aina utelias ja peloton! 

<3 Ritva

Ritva Jalonen 
näyttelijä

viestini sinulle, satuni 
Kuvittaja:
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Soturihevoset

Soturihevoset asuu Lapissa. Ne vartioi porttia. Portin takana 
on linna. Se on ritareitten linna. Ne on hyviä ritareita. 
Hirviöt yrittää mennä salaa linnaan, mutta ritarit ottaa ne 

kiinni ja ne joutuu vankilaan.

viestini sinulle, 
satuni Kuvittaja:

Moi!

Mää oon Lassi. Mä tykkään rakentaa. Onko sulla 
ninjagoita?

Lassi Kukko 4 v.

Kuvittajan viesti sadun Kertojalle:
Hei Lassi!

Hieno satu – tai tarina – Lassi. Olisi tehnyt mieli tehdä 
oikein sarjakuva. Kiitos!

Vastaus kysymykseesi, ei ole ninjagoita. 

Pertti ”Veltto” Virtanen 
kansanedustaja
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viestini sinulle, 
satuni Kuvittaja:

Hei!

Mä olen Emmi. Tykkään leikkiä kotileikissä. Kotona 
en tykkää leikkiä autoilla. Ja asun Teemun kanssa, ja 
iskän ja äitin.

Emmi karppanen 4 v.

Kuvittajan viesti sadun Kertojalle:
Hei Emmi!

Olet kertonut kauniin sadun. Oli mukava saada piirtää 
juuri sinun satusi. Minulla ei ole yhtään ponia, mutta 
kaksi koiraa, jotka hirviöitä nähdessään juoksevat myös 
pakoon.

Jaakko Hautamäki 
Lempäälän sivistyslautakunnan puheenjohtaja

Taikaponit

Taikaponit asuu metsässä. Ne on tyttöponeja. 
Molempien nimet on sateenkaariheppoja. Ne taikoo. 
Niillä on ystävinä toisia taikaheppoja. Niillä on 

siivet ja yksi sarvi. Ne on vaaleita. Hirviöitä ne pelkää, sillä 
metsässä on vihreitä hirviöitä. Taikahepat ei oo koskaan 
nähnyt niitä hirviöitä. Jos ne näkee, ne juoksee pakoon.
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SAMMAKKOPÄIVÄ

Vauvasammakko ui vedessä, vähän niin kuin 
banaaniveneellä. Se menee uimaan kotiin päin. 
Se asuu sammakkotalossa. Muut sammakot 

polskii vedessä. Ne on sen sisaruksia. Ne suunnittelee 
jotakin. Ne aikoo leikkiä hippaa.

viestini sinulle, 
satuni Kuvittaja:

Hei!

Minä oon Eeli. En minä oo vauva. Minä oon 
Elean veli.

EEli TuomisTo 3 v

Kuvittajan viesti sadun Kertojalle:
Hei Eeli,

Hienoa, että teit sadun sammakoista! Ne ovat 
sympaattisia eläimiä.

Terveisin Olli 63 v

Olli Viitasaari 
Lempäälän kunnanjohtaja



Angeliina ja Ciia ihastelemassa satuseinää.



Loppu.


