
Muuan lumisena talvipäivänä jääkaapissa asuva Piimä 
Peltonen havahtui, kun ulkoa kuului heleää kikatusta ja 
naurua. Hän työnsi vaivihkaa oven auki ja hivuttautui 

ikkunalaudalle. Silloin selvisi naurun syy: joukko RuokaTutkan 
hahmoja laski mäkeä! 

Piimä Peltonen katsoi, kuinka Allu Luomu-Kurkonen, pitkä vihreä 
kurkku, kieri alas mäkeä vimmatusti kuin väkkärä. Turbo Terttu-
naattori, punaposkinen tomaatti, pomppi perässä kumpareista 
laskuaan hekottaen. Kolmion mallinen Kassu Kermajuusto aurasi 
kaaressa lunta rinnettä pitkin viilettäessään. Muhkeahelmainen 
parsakaali, Bea Brokkoli, singahti vaivatta hyppyristä ja laskeutui 
hankeen pehmoisten vihreiden kukintojensa päälle. 

Piimä Peltonen innostui ja lähti ulos. ”Saanko tulla mukaan 
laskemaan?” se huusi mäen laella. Muut hahmot hurrasivat ja 
kannustivat Peltosta: ”Anna tulla vaan, tämä on hauskaa!”.

Piimä Peltonen tutkaili mäkeä: se oli jyrkkä, kumpareinen ja loppu-
mäessä odotti hurja hyppyri, joka tietäisi ainakin parin metrin 
ilmalentoa. Se olisi hurja lento pienelle piimälasille! 

Piimä Peltonen keräsi hytisten rohkeutensa ja asetteli lasista pohjaansa 
mäkeä vasten. Samassa se lipsahti hieman eteenpäin ja piimä loiskahteli 
pitkin sen lasin laitoja – oli lähellä, ettei läikkynyt hangelle!

”Hui! Tämä ei taidakaan olla minua varten!”, se kauhisteli. ”Piimä 
ei millään pysy lasissani noissa kumpareissa ja hyppyreissä! Ja lasikin 
särkyy, jos tömpsähdän pahasti alas”.

”Älä ole niin hapan!”, muut yllyttivät seikkailunhuuruissaan, ”kyllä 
se hyvin menee”.

Samassa Piimä Peltosella välähti, se muisti laajan ystäväjoukkonsa 
keittiössä. Se pyysi muita odottamaan hetken ja hävisi sisälle taloon. 

”Nyt tarvitaan tiimityötä!”, se julisti keittiössä ja kutsui ystävänsä, 
keittiön välineet, apuun. 

”Selvä pyy!”, keittiön laatikoista kuului oitis.

Ja ei mennyt aikaakaan, kun yhteistyö oli vauhdissa: Keijo Kelmunen 
venyttäytyi Piimä Peltosen lakiksi ja Gunilla Guminauha pingot-

tautui pitämään Elmun tiukasti paikallaan. Kalle Muna-Kenno 
lupautui pehmentämään töyssyjä ja Marge Margariini sipaisi hieman 
rasvaa Kennon pohjaan laskua vauhdittamaan. Yhdessä joukko 
hivuttautui mäen laelle. Hetken päättäväisen hiljaisuuden jälkeen 
he lähtivät vimmattuun liukuun. 

Mäen juurella muut hahmot seurasivat ihmeissään, kuinka Piimä 
Peltosen joukko pomppi hurjasti kumpareesta toiseen. Mutta kuin 
ihmeen kaupalla yhteistyö tuotti tulosta: Piimä pysyi lasissa Keijo 
Kelmusen ja Gunilla Guminauhan tiukan otteen ansiosta. Kennon 
pohjassa olevan margariinin ansiosta joukko liukui huimaa vauhtia 
alas mäkeä, ja samassa he jo lähestyivät suurta hyppyriä. Piimä 
Peltonen tarrasi tiukasti kiinni koko joukon alimmaisena olevasta 
Kalle Muna-Kennosta ja koko joukko singahti sellaiseen ilmalentoon, 
jollaista ei niillä main ollut koskaan nähty!    

Ilmassa Piimä Peltosta jännitti hirmuisesti, miten alastulossa kävisi. 
Mutta se luotti ystäväjoukkoonsa ja syystä – kun he osuivat tante-
reeseen, Keijo ja Gunilla pitivät jälleen piimän taidokkaasti lasissa 
ja Kalle Muna-Kennonen jousti kehikkonsa kanssa niin, että onnistui 
tuomaan koko porukan pehmeästi alas. 

Allu Luomu-Kurkonen, Turbo Terttunaattori, Kassu Kermajuusto ja 
Bea Brokkoli katsoivat hetken hölmistyneinä, kun Peltosen voitokas 
tiimi liukui heidän eteensä. Samassa he puhkesivat hurjaan 
hurraukseen ja nostivat Piimä Peltosen tiimeineen harteilleen ”Piimä, 
Piimä, Piimä” -hokemaa huutaen. 

Piimä Peltosta hiukan huimasi, mutta myös nauratti. Eipä sen 
koommin ”hapan piimä” enää merkinnyt tylsää ja nihkeää, vaan 
terävää ja kekseliästä juomaa, joka ymmärsi, että yhdessä on 
hauskempaa – ja turvallisempaa!

Sen pituinen se.

→ Opetus: rohkeus (mutta ei uhkarohkeus), yhteistyössä on voimaa, 
ruoan muodot, värit ja tunto-ominaisuudet.

→ Ohjeet kasvattajalle: Sadun jälkeen voitte jutella siitä, millaisia 
sadussa esiintyneet ruokahahmot ovat ominaisuuksiltaan.

Piimä Peltosen mäenlasku


