
Hiiri Hiirusen jouluvalmistelut 

 

Lapsi istuu tai makaa mahallaan ja tarina kuvitetaan selkään. Aloita ja lopeta kuvitus laskemalla kämmen selälle. 

 

Alkutarina 

 

Hiiri Hiirunen istuu takkatulen loimussa hunajateetä hörppien ja muistelee lämmöllä viime joulua ja metsänväen 

yhteistä juhlintaa. Hymy nousee sen huulille, kun se muistelee, miten se silloin sai ohrapuurostaan mantelin ja mitä 

se toivoi. Hiirunen sulkee silmänsä ja tuntee höyryävän puuron tuoksun nenässään, kuulee iloista puheensorinaa ja 

näkee punaposkiset lapset tanssimassa kuusen ympärillä. Se viipyy pitkään noissa muisteloissa. Vihdoin se avaa 

silmänsä ja huokaa ääneen 'Ihanaa, joulu on taas tulossa'. 

 

Hiiri hiirunen nousee tuoliltaan ja kaivaa jouluvalmistelulistansa esiin. Monia valmisteluja se on tehnyt jo pitkin 

kuluvaa vuotta. Se on kerännyt marjoja, siemeniä, jyviä ja olkia, kuivannut kukkia ja kuunnellut tarkalla korvalla 

ystäviensä puheita. Nyt se voi alkaa rakentamaan joulun tuoksuja, makuja, tunnelmaa, lämpöä ja valoa. Hiiri 

Hiirunen on innoissaan. Joulu on tulossa. Ja Hiirunen aikoo taas tehdä siitä ikimuistoisen. Se laskee 

jouluvalmistelulistansa, se muistaa sen jo ulkoa. Hymy huulilla se rientää touhuamaan. Jokaiselle päivälle riittää 

kivaa tekemistä. Hiiri Hiirunen ei ole ihan varma kumpi on hauskempaa, joulun rakentaminen vai itse joulu. 

 

1. päivä 

On joulukuun ensimmäinen päivä. 

Piirrä selkään sormella luku 1. 

Hiirunen kipittää koriste komerolleen. 

Kipitä sormilla kainaloon. 

Nostaa sieltä painavan laatikon esiin. 

Nosta nyrkki kainalosta keskelle selkää. 

Etsii laatikosta, kunnes löytää etsimänsä. 

Nypi sormilla selkää. 

Sitten pukee lämpimät ulkovaatteet ylle. 

Piirrä tikku-ukko selkään. 

Hiirunen kiiruhtaa määrätietoisesti ulos. 

Kipitä sormilla selän alaosaan. 

Se pysähtyy näteimmän katajansa luona 

Kipitä sormilla selällä ja pysähdy. 

ja asettelee tarkasti jouluvalot oksille. 

Töki selkää kuin asettelisit valoja. 

Hiirunen ihailee pitkän tovin puutaan. 

 

2. päivä 

On joulukuun toinen päivä. 

Piirrä selkään sormella luku 2. 

Hiirunen hakee kirjepaperia ja kynän. 

Kipitä kainaloon ja takaisin. 

Istuutuu pöydän ääreen kirjoittamaan. 

Paina selkää kahdella sormella. 

Alkuun kiitokset viime tapaamisesta. 

Piirrä selkään sydän. 

Sitten kuluneen vuoden kuulumiset. 

Kirjoita aaltoviivaa useampi rivi. 

Loppuun toiveet liittyen tähän jouluun. 

Piirrä selkään tähti. 

Kirje kuoreen, kuori kiinne, postimerkki 

kulmaan ja kuoren päälle teksti: 

Joulupukki 99999 Korvatunturi 

Piirrä selkään tunturi. 



3. päivä 

On joulukuun kolmas päivä. 

Piirrä selkään sormella luku 3. 

Hiirunen laittaa kengät jalkaansa. 

Työnnä sormia kuin kenkiin astuen. 

Ja kipittää pihan läpi perunakuopalle. 

Kipitä sormilla kainaloon. 

Perunaa, porkkanaa, lanttua, punajuuria. 

Piirrä selkään pyörylöitä ja pitkuloita. 

Sitten tarkistetaan ruoka-aitan anti: 

Ohrasuurimot, siemenet, jyvät, mallas.       

Kipitä selällä ja ropistele sormilla. 

Hiirunen palaa sisälle ja tutkii sielläkin. 

Neilikka, kaneli, inkivääri, luumut, voi. 

Kipitä ensin ja naputa sormella selkää. 

Ruokavarat tarkistettu. Kaikkea löytyy 

riittävästi joulun ruokiin ja herkkuihin. 

Vedä poikkiviivoja selän yli. 

 

4. päivä 

On joulukuun neljäs päivä. 

Piirrä selkään sormella luku 4. 

Hiirunen keräilee tavaroita paikoilleen. 

Kipitä sormin selällä välillä pysähtyen. 

Tupa siistiytyy tiskaamalla tiskit. 

Pyöritä nyrkkiä selällä kuin tiskiharjaa. 

Matot raikastuvat ulkona tamppaamalla. 

Tamppaa selkää kevyesti kämmenellä 

Lattiat puhdistuvat roskista lakaisemalla. 

Lakaise selkää 'sormiharjalla'. 

Tasot Hiirunen putsaa huolella pölyistä. 

Pyyhi selkää avoimella kämmenellä. 

Petiin Hiirunen vaihtaa puhtaat lakanat. 

Ensin nypi selkää sormin ja silitä sitten. 

Hiirunen istahtaa nauttimaan puhtaasta 

kodistaan. Ihanan siistiä ja raikasta. 

 

5. päivä 

On joulukuun viides päivä. 

Piirrä selkään sormella luku 5. 

Hiirunen hakee pahvia, värejä ja kuvia. 

Kipitä sormilla kainaloon ja takaisin. 

Leikkaa pahvin sopiviksi pohjiksi. 

'Leikkaa' sormilla pitkin selkää. 

Liimaa kauneimmat kuvansa pohjille. 

Hiero ja painele sormenpäillä selkää. 

Lisäksi piirtää ja värittää omia kuvia. 

Väritä ja piirrä sormella selkään. 

Kirjoittaa joulutervehdyksen jokaiseen: 

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta! 

Piirrä aaltoviivaa selkään. 

Hiirunen asettaa valmiit kortit eteensä. 

Piirrä korttien ääriviivat selkään. 

Voi kuinka kauniita korteista tulikaan. 

Piirrä selkään sydämiä. 



6. päivä 

On joulukuun kuudes päivä. 

Piirrä selkään sormella luku 6. 

Hiirunen sukii itsensä siistiksi. 

Kampaa sormilla selkää. 

Suoristaa seinän suomenlippunauhaa. 

Nypi selkää ja piirrä aalto aina väliin. 

Hiirunen hyräilee hiljaa tuttua laulua: 

Oi Maamme Suomi Synnyinmaa 

Soi Sana Kultainen 

Ei Laaksoa Ei Kukkulaa 

Ei Vettä Rantaa Rakkaampaa 

Kuin Kotimaa Tää Pohjoinen 

Maa Kallis Isien 

Piirrä selkää suomi, laaksot, kukkulat. 

Illalla kynttilät lepattavat ikkunalla. 

Kiemurtele kämmenensyrjällä selällä. 

 

7. päivä 

On joulukuun seitsemäs päivä. 

Piirrä selkään sormella luku 7. 

Hiirunen pakkaa laukkuun joulukortit. 

Tee lyhyet pyyhkäisy painelut selkään. 

Sitten pukee lämpimät ulkovaatteet. 

Piirrä tikku-ukko selkään. 

Ja laittaa talvikengät jalkaansa. 

Työnnä sormia kuin kenkiin astuen. 

Asettaa laukkunsa olan yli, selän poikki. 

Piirrä viiva olalta ristiin alaselälle. 

Ovi auki ja hyppy ulos reippailemaan. 

Hypähdä kahdella sormella ylös ja alas. 

Hiirunen kiertää joka ystävänsä ovelle. 

Kipitä sormilla pitkin selkää ja pysähdy. 

Vaihtaa jokaisen kanssa kuulumiset, 

ojentaa kortin ja jatkaa taas matkaa. 

Kipitä sormilla pitkin selkää ja pysähdy. 

 

8. päivä 

On joulukuun kahdeksas päivä. 

Piirrä selkään sormella luku 8. 

Hiirunen on keräillyt maitotölkkejä. 

Piirrä selkään tölkkien kuvia. 

On aika hakea kaikki tölkit varastosta. 

Kipitä kainalolle, palaa raahaten kättä. 

Hiirunen kauhoo kaivolla tölkit täyteen. 

Vedä kämmenkuppi ensi ylös ja kaada 

'vesi' laahaamalla sormia alas. Toista. 

Osan tölkeistä koristelee havunoksalla, 

joihinkin kaataa punajuurilientä tai teetä. 

Piirrä selkään havunoksa. 

Täydet tölkit jättää ulos pakastumaan. 

Painele kämmensyrjällä selkää. 

Jäätyneistä tiilistä kasaa vaikka linnan. 

Painele selkää kuin latoisit tiiliä. 

Voi kunpa pakkaset olisivat suotuisia. 



9. päivä 

On joulukuun yhdeksäs päivä. 

Piirrä selkään sormella luku 9. 

Hiirunen hakee ison kattilan kaapista. 

Kipitä sormilla kainaloon ja takaisin. 

Hämmentää ja lisää kattilaan eri aineita. 

Kopauta kevyesti selkää ja hämmennä. 

Neilikka, kaneli ja inkivääri tuoksuu. 

Piirrä sormella aaltoilevia viivoja. 

Taikinan jäähdyttyä, kaulii sen levyksi. 

Rullaa kämmentä selällä edestakaisin. 

Painelee muoteilla erilaisia kuvioita. 

Painele sormenpäillä 'kuvioita' selkään. 

Siirtää tähdet, kukat, akat ja ukot pellille. 

Liu'uta kämmentä kuin ujuttaisit lastaa. 

Laittaa pellin uuniin ja odottaa tuoksua. 

Kylläpä tuli paljon herkullisia pipareita. 

 

10. päivä 

On joulukuun kymmenes päivä. 

Piirrä selkään sormella luku 10. 

Hiirunen tanssahtelee komerolleen. 

Tanssi sormilla kainalolle ja takaisin. 

Punaista pahvia, paperia, sakset ja kynä. 

Piirrä selkään neliö ja silitä suoraksi. 

Pahville Hiirunen piirtää tonttuja. 

Piirrä selkään sormella tonttu. 

Ottaa sakset ja leikkaa tontut irti. 

Leikkaa sormisaksilla selällä. 

Paperit se taittaa kapeiksi kolmioiksi. 

Piirrä ensin neliö ja sitten kolmioita. 

Piirtää taitokseen kaaria ja kolmioita. 

Piirrä selkään kaaria ja kolmioita. 

Ottaa sakset ja leikkaa piirroksia pitkin. 

Pian punaiset tontut juoksentelevat ja 

lumihiutaleet leijailevat ikkunalla. 

 

11. päivä 

On joulukuun yhdestoista päivä. 

Piirrä selkään sormella luku 11. 

Hiirunen kipittää useasti komerolle. 

Kipitä eestaas kainaloon ja takaisin. 

Välissä tarkistaa reseptiään. Ja aloittaa. 

Sekoittuu jauhot, sokeri ja leivinjauhe. 

Napauta selkää kolmesti ja sekoita. 

Vatkaantuu maito, voi ja kananmunat. 

Pyöritä kämmentä selällä. 

Yhdistää edelliset ja lisää luumuhilloa. 

Kopauta lisää aineksia ja hämmennä. 

Voitelee ja jauhottaa vuoan. 

Sivele ja naputa sormilla selkää. 

Laittaa taikinan vuokaan ja uuniin. 

Liu'uta kämmenselkää selällä. 

Voi kuinka herkullinen luumukakku tuli. 

Jouluvalmistelut on hyvässä vauhdissa. 



12. päivä 

On joulukuun kahdestoista päivä. 

Piirrä selkään sormella luku 12. 

Hiirunen kokoaa aineksia pöydälle. 

Kipitä sormilla pitkin selkää. 

Sekoittaa kulhossa munanvalkuaiset ja 

tomusokerin. Värjää osan mehutilkalla. 

Sekoita ja dippaa sormella selkää. 

Sitten levittää joulupiparit pöydälle. 

Painele kämmenellä eri puolilta selkää. 

Koristelu voi alkaa. Hiirunen somistaa 

tähtiä, lumihiutaleita, kukkia, possuja... 

Hahmottele selkään tähti ja kukka. 

Sydänpiparit kuorruttaa punaisella. 

Piirrä selkään sydän. 

Piparit saa rauhassa kuivua ennen kuin 

Hiirunen asettelee ne keksipurkkeihin. 

 

13. päivä 

On joulukuun kolmastoista päivä. 

Piirrä selkään sormella luku 13. 

Metsänväki kokoontuu tänään aukiolla. 

Hiirunen pukee villanutun ja myssyn. 

Piirrä selkään pusero. 

Pujottaa jalkansa lämpimiin kenkiin. 

Työnnä sormia kuin kenkiin astuen. 

Ja marssii vihellellen muiden luo. 

Sormet marssivat ja tanssivat selällä. 

Aukiolla alkaa Lucia esitys. Lucialla 

on valkoiset vaatteet, punainen vyö, 

kynttiläkruunu ja kädessäkin kynttilä. 

Lucia tuo valoa talven pimeyteen. 

Piirrä selkään palava kynttilä 

Hiirunen nauttii musiikista ja lauluista. 

Paina selkää kahdella sormella. 

Välillä on hyvä pysähtyä ja hengähtää. 

 

14. päivä 

On joulukuun neljästoista päivä. 

Piirrä selkään sormella luku 14. 

Hiirunen hyräilee ja puuhailee ulkona. 

Kipitä sormilla selällä. 

Laittaa kuusenhavuja portaiden eteen. 

Piirrä viivakasa alaselkään. 

Puolukanvarvuista tehty kranssi oveen. 

Piirrä selkään kiharainen ympyrä. 

Kynttilälyhty seinälle roikkumaan. 

Piirrä lyhdyn ääriviivat. 

Ulkokoristeiden jälkeen siirtyy sisälle. 

Kipitä selällä. 

Ikkunalle vaihtuu jouluiset verhot. 

Nipistele yläselkään suora rivi. 

Lattialle tulee punainen pehmeä matto. 

Silitä kämmenellä ympyrä selkään. 

Ikkunalle kynttelikkö. Ihanan jouluista! 



15. päivä 

On joulukuun viidestoista päivä. 

Piirrä selkään sormella luku 15. 

Hiirunen kertaa kuusenvalintaohjeet: 

Alleviivaa sormella kaikki kohdat. 

1. Varmista lupa metsänomistajalta. 

2. Ota ojasta, pientareelta, linjan alla, 

liian lähellä peltoa tai rajaa kasvava. 

3. Valitse känkkyrä, vänkkyrä, 

kaksilatvainen tai muuten vaurioitunut. 

4.  Tiheikön reunimmainen kenties. 

Ohjeet mielessä se suuntaa metsään. 

Sormimarssi selällä. 

Sopivan löydyttyä se sahaa puun nurin. 

Tee sahausliikettä kämmenen syrjällä. 

Kantaa kuusen kotiin tuulen suojaan. 

Piirrä selkään kuusen ääriviivat. 

 

16. päivä 

On joulukuun kuudestoista päivä. 

Piirrä selkään sormella luku 16. 

Hiirunen hakee kellarista saviruukkuja. 

Askella sormilla hitaasti alas ja ylös. 

Viltiltä löytyy syksyllä kerätyt ainekset. 

Askella sormilla hitaasti ylös ja alas. 

Ruukut täytetään sammaleella. 

Nypi ja kopsuttele selkää sormenpäillä. 

Sammaleeseen se asettelee kuivakukkia, 

heiniä, puolukan- ja mustikanvarpuja. 

Töki selkää sormella asetellessa. 

Ehkä jokunen havu vielä taustalle. 

Töki selkää pari kertaa. 

Muutama käpy juurelle koristeeksi. 

Painele peukalolla selkää. 

Hiirunen kääntelee asetelmiaan, tutkii 

tarkkaan ja nyökyttelee tyytyväisenä. 

 

17. päivä 

On joulukuun seitsemästoista päivä. 

Piirrä selkään sormella luku 17. 

Piirrä ja painele selkää ohjetta lukiessa. 

Lankaa, neula ja sakset. Varaa yhteen 

tahokkaaseen 12 tasapitkää rukiinolkea. 

Pujota 3 olkea lankaan ja solmi kolmio. 

Lisää 2 olkea ja solmi toinen kolmio 

ensimmäisen viereen. Tee viisi             / 

peräkkäistä kolmiota.            /_\¯/_\¯/_\ 

Pujota viimeinen olki lankaan ja vie 

lanka ensimmäisen oljen läpi. Solmi 

kolmiorivin uloimmat alanurkat yhteen. 

Tahokas on valmis. Jos teet toisen 

tahokkaan ensimmäisen sisään, tee se 

puolet lyhyemmistä oljista. 

Hiirunen ripusti valmiin himmelin ylös. 

Piirrä selkään himmeli. 



18. päivä 

On joulukuun kahdeksastoista päivä. 

Piirrä selkään sormella luku 18. 

Hiirunen hakee komerosta tarvikkeita. 

Kipitä sormilla kainaloon. 

Lankaa, tikkuja, iso purkki ja kippoja. 

Piirrä selkään kiemuraa, tikkuja, astiat 

Se solmii langat tiukasti tikkuihin. 

Rutista sormia suppuun selässä. 

Asettaa tikut tarkasti kippojen päälle. 

Painele kämmenensyrjillä selkää. 

Sitten jotain sulattaa vesihaudepurkissa. 

Pyöritä sekoittaen nyrkillä selkää 

Kaataa massaa kippoihin jähmettymään. 

Kääntele kämmentä selällä 

Illalla hiljentyy kynttilänliekkiä ihaillen. 

Kiemurtele kämmenensyrjällä selällä. 

 

19. päivä 

On joulukuun yhdeksästoista päivä. 

Piirrä selkään sormella luku 19. 

Hiirunen hakee kellarista ison laatikon. 

Askella sormilla hitaasti alas ja ylös. 

Levittää juuttimaton kamarin nurkkaan. 

Silitä kämmenellä olkapäätä. 

Asettelee kuusen jalkaan ja paikkaansa. 

Laske nyrkki olalle ja pyöritä sitä. 

Ensin oksille kiinnitetään kynttilät. 

Nipistele selkää sieltä täältä. 

Kieputetaan paperiset rimpsunauhat. 

Piirrä sormella kuusennauha siksak. 

Latvaa kurkotetaan tinapaperitähti. 

Paina peukalolla niskasta. 

Vielä lippunauhat ja enkelikarkit. 

Piirrä siksakkia ja painele sormella. 

Kuusentuoksu, paras joulutuoksu. 

 

20. päivä 

On joulukuun kahdeskymmenes päivä. 

Piirrä selkään sormella luku 20. 

Hiirunen puuhailee hellan äärellä. 

Kermaa, siirappia ja sokeria pataan. 

Vedä sormia hartioilta alas kolmesti. 

Keittelee miedolla lämmöllä tunnin. 

Piirrä sormilla ympyrää selkään. 

Askartelee paperitötteröt, sulkee kärjet. 

Piirrä selkään kartio, nipistä kärkeä. 

Kaataa seoksen paperitötteröihin. 

Painele selkää sormet supussa. 

Seoksen hiukan jäähdyttyä, lisää tikut. 

Painele selkää sormella. 

Kiikuttaa herkut viileään jähmettymään. 

Kutita kainalosta. 

Monta ihanan sitkeää tikkunekkua. 

Kutita toisesta kainalosta. 



21. päivä 

On joulukuun 21. päivä. 

Piirrä selkään sormella luku 21. 

Hiirunen hämmentelee ohrapuuroa. 

Hämmennä nyrkillä selkää. 

Yksi osa puurosta maksalaatikkoon, 

osa porkkanalooraan ja loput lounaaksi. 

Kahmaise ja taputa kolmesti selällä. 

Lanttulaatikko, siihen ei puuroo tuu. 

Kuuma maito, lisää piimä-muna seos ja 

pian kotijuusto herasta erottuu. 

Hämmennä nyrkillä selkää. 

Kalja pullotetaan, mäskistä leipätaikina. 

Rosolli aineet kuutioiksi ja sekoitus. 

Enää graavikalaan mausteet ja suolaus. 

Naputtele selkää sormilla. 

Olipa urakka, onneksi apuna ystävä porukka. 

 

22. päivä 

On joulukuun 22. päivä. 

Piirrä selkään sormella luku 22. 

Hiirunen hakee vasullisen saunapuita. 

Askella selällä sormin. 

Asettelee halot ja pilkkeet pesään. 

Painele kämmenen syrjällä selkää. 

Raapaisee tulitikun ja sytyttää tuohen. 

Raapaise selällä sormitikku. 

Hakee kaivolta pesu- ja löylyvedet. 

Kauho kämmenkupilla selkää. 

Juhannuksena tehty koivuvihta veteen. 

Paina kämmen leveänä selkää. 

Puiden lisäys ja roskien lakaisu. 

Lakaise sormilla selkää. 

Puhdas pellavapyyhe naulaan ja 

huuhtelun kautta lämpimään saunaan. 

Tuli rätisee, kivet sihisevät ja mieli lepää. 

 

23. päivä 

On joulukuun 23. päivä. 

Piirrä selkään sormella luku 23. 

Joulu on jo ovella. Kaikki on valmista. 

Taputa selkää kevyesti kämmenellä. 

Pihalla jäälinna kimmeltää ja hohtaa. 

Laske sormet supussa selälle ja avaa. 

Joka pöydässä on oma kukka-asetelma. 

Paina kämmen selälle sormet auki. 

Kynttilät lepattavat ja pöydät on katettu. 

Kiemurtele kämmenensyrjällä selällä. 

Metsänväki kokoontuu Hiirusen luo. 

Koputa selkää ja marssi sisään. 

Herkutellaan yhdessä valmistetut kalat, 

juustot ja rosollit. Päälle luumukakkua. 

Hiero kämmenellä selkää. 

Puheensorinaa, maiskutusta, naurua ja 

laulua. Huomenna kokoonnutaan taas! 



24. päivä 

On joulukuun 24. päivä. 

Piirrä selkään sormella luku 24. 

On jouluaatto. Ulkona leijailee lunta. 

Painele sormella kevyesti selkää. 

Hiirunen lukee joulurauhan julistuksen. 

Aseta kaksi sormea selälle vierekkäin. 

Aattoaterialle katetaan kinkku, laatikot, 

jälkiruuaksi kuorrutetut piparit. Nam. 

Hyvältä maistuvat myös tikkunekut. 

Piirrä tikkunekku selkään. 

Kuuluu koputus. Voi sitä riemua, kun 

sisään astuu vanha tuttu, punanuttu. 

Kipitä kaikilla sormilla selällä. 

Tutkitaan lahjoja. Nautitaan vielä 

ohrapuuroa ja luumusoppaa. Hmm. 

kukahan saa mantelin tänä jouluna? 

 

Lopputarina: 

 

Ruokaa riittää yllin kyllin ja metsän väki kokoontuu yhteiselle aterialle myös joulu- ja 

tapaninpäivänä. Lapset pääsevät kokeilemaan lahjaksi saamiaan luistimia lammen jäälle. Hienoja 

liukuja, muutama muksahdus, pian on pelikin pystyssä. Hiihtolatu tehdään lammen ympäri aina 

metsäaukiolle asti ja takaisin. Jokainen saa suksia omaan tahtiinsa, mitä nyt välillä kisaillaan, kuka 

kiipeää mäen nopeiten tai kuka laskee kaatumatta. Kelkkailemaankin ehditään. Isommat auttavat 

pienempien kelkkojen vetämisessä ja yhdessä laskiessa liukuukin pidemmälle. Kuperkeikka 

pehmeään lumeen ei onneksi satu. Hiirunenkin on luistellut, sivakoinut ja kelkkaillut. 

Jouluvalmistelu aherrusten jälkeen on ihana rentoutua ja nauttia talven riemuista yhdessä ystävien 

kanssa. Välipäivinä ehtii sitten suunnitella ja valmistella uudenvuoden juhlia. 

 

 

 

Hiiri Hiirusen joulutarinat: 

 

Pienen hiiri Hiirusen joulutarina  Oranssia blogi 

Hiiri Hiirusen joulurakennelma  Oranssia blogi 

Hiiri Hiirusen jouluvalmistelut  Tuulia Nyman 

 

 

 

Ohjeet: 

 

Joulutarina koostuu ääneen luettavasta tarinasta sekä ideoista, miten tarina kuvitetaan lapsen 

selkään. Joka päivälle on oma pieni tarinansa. Tarinat leikataan erilleen ja esim. rullataan kääröiksi 

tai liimataan korttipohjille. Alkutarinan voi liittää ensimmäiseen päivään ja lopputarinan viimeiseen. 

Meillä joka päivälle uusi tarina ilmestyy taskukalenteriin mutta voi myös ideoida oman tavan mihin 

tarina ilmestyy. 

https://drive.google.com/file/d/0Bxxjn7VrYSOrbE9DX2NQX2ZOODA/view
http://oranssia.com/
https://drive.google.com/file/d/1B3tHDGxnOb4Pu4nOimrDzhpNjviRrHxx/view
http://oranssia.com/

