Tunnistatko Pukstaavin satuhahmot?
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Anneli

Hölmöläinen

Muumipeikko

Pupu Tupuna

Turpo

Marjatta Kurenniemi

Kansansatu

Tove Jansson

Pirkko Koskimies

Hannele Huovi

Hän löytää ystävänsä kanssa
rahanipun ja ostaa oman
talon Ruusukujalta.

Hän keksii tuhoisan
tavan saada valoa pirttiin
ja omaperäisen keinon
jatkaa peittoa.

Tämä pulleamassuinen olento
asuu perheineen tornitalossa
ja tuntee hassunnimisiä
ötököitä
ja olentoja – mutta pelkää
Mörköä.

Hän asuu Pupulassa, pienessä
punaisessa leikkimökissä.
Hippi-hiiri on eräs hänen
ystävistään.

Hän on pieni ruskea
hurjapäinen seikkailija,
joka asuu lastenhuoneessa
mörisevän kaverinsa kera.

Tatu

Uppo-Nalle

Elsa
Mauri Kunnas
Hän tietää, millaista elämä
oli ennen sähkövaloa ja
kännyköitä.

Illusia
Yrjö Kokko
Ihastuttava keijukainen,
joka tutustuu peikkoon.

Haitula

Mestaritonttu

Kirsi Kunnas

Aili Somersalo

Vekkuli ukkeli, joka
taikoo hatustaan kaniineja,
rakastaa keinumista ja
ompelee napin takkiinsa.

Tarmokas olento, joka vartioi
kuninkaan satulinnaa ja
pelastaa kuninkaantyttären
velhon kynsistä.

Mökö Kiljunen
Jalmari Finne  
Kovaäänisenä tunnetun
perheen poika joka käy
partiossa, satumaassa ja
osallistuu vallankumoukseen.

Aino Havukainen/
Sami Toivonen
Reipas nuorimies
on kotoisin Outolasta,
jossa tutkitaan outoja kojeita
ja kummallista unikirjaa.

Tirlittan
Porsas Urhea
Martti Haavio
Tämä eläin karkaa kuninkaan
sikolätistä ja rakentaa oman
tuvan eläinystäviensä
avustamana.

Oiva Paloheimo
Kultatukkainen tyttö,
jonka kotitaloon iski ukkonen.
Hänelle jäi vain pyjama
päälle ja sekin väärin päin.

15

Elina Karjalainen
Tämä ystävämme
riimittelee runoja,
pelkää peipposia ja
tuntee laulavan lintukoiran.

Valter
Sakari Topelius
Hän kelkkailee lumikuninkaan
maahan ja seilaa
taikinapytyssä jahtaamassa
karannutta laivaansa.
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Marjatta Kurenniemi

Kansansatu

Tove Jansson

Pirkko Koskimies

Hannele Huovi

Hän löytää ystävänsä kanssa
rahanipun ja ostaa oman
talon Ruusukujalta.

Hän keksii tuhoisan
tavan saada valoa pirttiin
ja omaperäisen keinon
jatkaa peittoa.

Tämä pulleamassuinen olento
asuu perheineen tornitalossa
ja tuntee hassunnimisiä
ötököitä
ja olentoja – mutta pelkää
Mörköä.

Hän asuu Pupulassa, pienessä
punaisessa leikkimökissä.
Hippi-hiiri on eräs hänen
ystävistään.

Hän on pieni ruskea
hurjapäinen seikkailija,
joka asuu lastenhuoneessa
mörisevän kaverinsa kera.

Elsa
Hän tietää, millaista elämä
oli ennen sähkövaloa ja
kännyköitä.

Haitula
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Illusia
Yrjö Kokko
Ihastuttava keijukainen,
joka tutustuu peikkoon.

12 Mestaritonttu

Kirsi Kunnas

Aili Somersalo

Vekkuli ukkeli, joka
taikoo hatustaan kaniineja,
rakastaa keinumista ja
ompelee napin takkiinsa.

Tarmokas olento, joka vartioi
kuninkaan satulinnaa ja
pelastaa kuninkaantyttären
velhon kynsistä.
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15 Tatu
Aino Havukainen/
Sami Toivonen

11 Mökö Kiljunen
Jalmari Finne  
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Martti Haavio
Tämä eläin karkaa kuninkaan
sikolätistä ja rakentaa oman
tuvan eläinystäviensä
avustamana.
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Tirlittan
Oiva Paloheimo
Kultatukkainen tyttö,
jonka kotitaloon iski ukkonen.
Hänelle jäi vain pyjama
päälle ja sekin väärin päin.

15

Turpo

Uppo-Nalle
Elina Karjalainen
Tämä ystävämme
riimittelee runoja,
pelkää peipposia ja
tuntee laulavan lintukoiran.

Reipas nuorimies
on kotoisin Outolasta,
jossa tutkitaan outoja kojeita
ja kummallista unikirjaa.

Kovaäänisenä tunnetun
perheen poika joka käy
partiossa, satumaassa ja
osallistuu vallankumoukseen.
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Pupu Tupuna
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Valter
Sakari Topelius
Hän kelkkailee lumikuninkaan
maahan ja seilaa
taikinapytyssä jahtaamassa
karannutta laivaansa.

