
Heinähattu, Vilttitossu ja ärhäkkä koululainen – ote kirjasta 

 
– Minä sain läksyjä! Heinähattu huusi iloisena. 

Sitten hän harppoi yläkertaan työpöytänsä ääreen ja avasi reppunsa. Hän otti esiin aapisen, vihkon 

ja penaalin. 

– Mitä sinä teet? Mennään pihalle leikkimään, Vilttitossu sanoi. 

– En minä tule, minä olen nyt koululainen, sanoi Heinähattu. 

– Eikö koululainen enää leiki? Vilttitossu kysyi. 

– Me leikimme vain välitunnilla, Heinähattu vastasi. 

– Mitä te leikitte? 

– Rosvoa ja poliisia. Tunnilla koululainen viittaa ja vastaa opettajan kysymyksiin, Heinähattu 

kertoi. 

Sitten hän avasi vihkonsa ja kirjoitti siihen ”aamu”. Heinähattu katsoi kirjoittamaansa sanaa pää 

kallellaan, ja kumitti ensimmäisen a-kirjaimen pois. 

– Miksi sinä kumitat? Vilttitossu kysyi. 

– Kun se ensimmäinen a-kirjain oli liian pieni. Täytyy kirjoittaa vähän isompi. 

– Ihan tylsää, Vilttitossu sanoi ja nappasi kynän Heinähatulta. Hän piirsi vihkoon tikku-ukon. 

– Sinä olet ilkeä, Heinähattu sopersi ja alkoi kumittaa tuherrusta. – Opettaja sanoi, että koululaisen 

pitää saada tehdä rauhassa tehtävät. 

– Tyhmää! Vilttitossu huusi. – Tyhmä koulu ja tyhmä opettaja! 

– Minun opettajani on kiva, Heinähattu sanoi. –Hänellä on musta tukka ja punainen vekkihame. 

Hän on kaunis kuin Lumikki. Hänen nimensä on Annukka Pylkkänen. 

–Annukka Pylkkänen, Pyllykkä Ankkanen! Vilttitossu ilkkui. 

Heinähattu katsoi Vilttitossua loukkaantuneena, mutta Vilttitossu hyppeli ympäri huonetta ja huusi: 

– Heinähatun opettaja on Pyllykkä Ankkanen, se on muka kaunis kuin Lumikki! Heinähattu ajoi 

Vilttitossua takaa. 

– Senkin kakara! Heinähattu kiljui. – Sinä olet vaan kateellinen, kun minä käyn koulua! Noin 

pöhköä ei kouluun edes otettaisi! 

– Itse olet kateellinen, kun minä saan olla kotona eikä tarvitse olla Pyllykän kanssa samassa 

koulussa! 

– Se on Annukka! Heinähattu puolustautui ja yritti huitaista Vilttitossua aapisella. 

– Heinähattu lyö! Vilttitossu ulisi. 

Äiti tuli tyttöjen huoneeseen. 

– Mitä täällä huudetaan? hän ihmetteli. 

– Minä en saa lukea rauhassa läksyjä, Heinähattu valitti. 

Vilttitossu istui suu mutrussa sängyssä. 

– Annetaan Heinähatulle työrauha, äiti sanoi. – Sinä, Vilttitossu olet vielä liian lapsellinen 

ymmärtääksesi kouluasioita. 

– Enkä ole, Vilttitossu mutisi. 

Äiti silitti Vilttitossun päätä.  

– Heinähattu voisi kertoa sinulle, mitä koulussa tehdään. Jätetään hänet sen jälkeen lukemaan 

läksyjä. 

– Hyvä on, Heinähattu huokaisi. – Koulussa pitää kuoria itse perunat ja syödä haarukalla ja 

veitsellä. opettajalle pitää sanoa "huomenta, opettaja". Nenää ei saa kaivaa. Ja aina kun on asiaa, 

pitää viitata ja vastata kuuluvalla äänellä.  

– Ihan helppoa, Vilttitossu sanoi. – Minäkin voisin olla koululainen.  

Äiti otti Vilttitossua kädestä kiinni ja vei hänet alakertaan. 
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