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Pippa Pippuri ja keinu -kirjassa 
Pippa Pippuri on äitinsä
 ja pikkuveljensä kanssa 

leikkipuistossa keinumassa, 
sillä Pippa rakastaa keinumista, 

mutta  sitten äiti kertoo, että on 
aika lähteä kotiin syömään. 

Pippa Pippuria alkaa kiukuttaa, 
sillä hän haluaa vielä keinua! 

Ja kun Pippa Pippuria kiukuttaa, 
hän polkaisee jalkaansa ja huutaa: 

- Pippuri minut valtaa. 
Nyt tarvitaan taikaa!

Polkaisu pysäyttää kaiken Pipan 
ympäriltä, ja silloin Pippa matkaa 

omaan satumaahansa, 
sillä siellä hän saa vielä keinua. 

Miten kotiinlähdön ja 
syömisen kanssa oikein käy?

Pippa Pippuri ja keinu 
on Pippa Pippuri -satusarjan 

kolmas osa.
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Pippa Pippuri ja satumaa -kirjassa 
Pippa Pippuri aikoo kertoa 

keksimänsä näytelmän avulla 
satumaastaan äidille ja isälle, 
jotka eivät siitä vielä tiedä. 
Kaikki ei kuitenkaan mene 

Pipan suunnitelmien mukaan, 
ja kiukkuhan siitä tulee. 
On aika polkaista jalkaa 
ja matkata satumaahan, 

mutta Pipan polkaisu ei toimikaan. 
Onko taika mennyt rikki? 

Miten satumaahan matkaamisen 
kanssa oikein käy? 

Pippa Pippuri ja satumaa 
on hieman erilainen Pippa Pippuri 

-kirja, sillä siinä Pippa toimii 
kirjan kertojana. Pippa juttelee kirjan 
lukijalle, joka pääsee tarinan edetessä 

auttamaan Pippaa sekä pääsee 
tutustumaan tarkemmin Pipan 

satumaahan ja siihen, mitä kaikkea 
siellä oikein voi tehdä.
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ensimmäinen kirja. 
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Pippurinen Kustannus Oy 
on lastenkirjoihin keskittyvä pienkustantamo ja Pippa Pippurin koti. 

Pippurinen Kustannus haluaa tuoda arkeen 
hieman pippuria, mielikuvitusta ja taikaa 

sekä haluaa tarjota satumaisia luku- ja kuuntelukokemuksia lapsille. 
Pippurinen Kustannus julkaisee Pippa Pippuri -satusarjaa, 

ja sen valikoimaan kuuluu sekä painettuja kirjoja että äänikirjoja.

Pippurinen Kustannuksessa uskotaan siihen, 
että pienistä asioista voi syntyä jotain suurta, 

kunhan vain uskaltaa ja yrittää. 
Pippurinen Kustannus on saanut alkunsa pienestä unelmasta 

kirjoittaa lastenkirja. 
Tuo unelma sai rohkeutta ja laajeni yhdestä tarinasta satusarjaksi 

ja kasvoi lopulta pienkustantamoksi. 
Pippurinen Kustannus on perustettu lokakuussa 2019,

ja sen ensimmäinen painettu kirja, Pippa Pippuri ja keltainen mekko, 
ilmestyi marraskuussa 2019. 

Pippurinen Kustannuksen kirjat on painettu Suomessa, 
ja niillä on Joutsenmerkki. 

Pippurinen Kustannus pyrkii olemaan pieni kustantamo 
täynnä suurenmoisia tarinoita ja tunteita.
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