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ISO MATIN JA PIKKU MATIN SEIKKAILUT 

 
 
Olipa kerran Iso Matti ja Pikku Matti. Iso Matti oli Pikku Matin isä. He kävivät yhdessä kalalla ja tekivät 
höpöhommia. 
 
Iso Matin höpöhommat 
 
Yksi päivä Iso Matti alkoi miettiä kirjan kirjoittamista. Yläpuolella oli hylly, jonne oli laitettu vesikannu. 
Kun Iso Matti ei saanut mitään päähänsä, hän löi nyrkillä pöytään. Silloin vesikannu tippui Iso Matin 
päähän ja siitä lähtien Iso Matti oli miettimättä kirjoja. 
 
Iso Matin korjaushommat 
 
Eräänä päivänä telkkari meni rikki ja Iso Matti alkoi korjata sitä Yhtäkkiä kuului hirveä rymäys ja kun 
Pikku Matti meni katsomaan niin Iso Matti oli ihan musta. Ja sitten seuraavana päivänä Iso Matti vei 
telkkarin vaihtoon. Sen jölkeen ei ole television räjähdyksiä nähty. 
 
Iso Matin saunamatka 
 
Eräänä iltana Iso Matti lähti saunomaan erään tuttunsa luo, jolla oli huonot lauteet. Kun Iso Matti meni 
saunaan hän rymähti lauteilta alas. Iso Matti sai lauteista takamuksensa tikkuja täyteen. Pikku Matti 
veteli tongeilla tikkuja pois. 
 
Pikku Matin hajupommi 
 
Pikku Matti mietti, minkä konnankoukun hän tekisi tytöille. Hän laittoi Iso Matin tyhjään 
hajuvesipulloon poikien hajuvettä. Hän otti liimapaperia ja laittoi sen pullon kylkeen ja kirjoitti siihen 
tyttöjen hajuvettä. Pikku Matti laittoi pullon tyttöjen pöydälle. Lenkiltä tultuaan tytöt laittoivat hajuvettä 
oikein olan takaa korvan taakse. Vasta silloin he huomasivat, että se haiseekin partavedeltä. Hah hah 
nauroi Pikku Matti. 
 
Pikku Matti Hessun luona remontissa 
 
Hessu osti talon. Pikku Matti lähti auttamaan. Pikku Matti sai nyppiä nauloja ja aurata pihaa ja veistellä. 
Hessu tuli sanomaan, että syömään. Ruokana oli hernekeittoa. Herkkuruokaa Pikku Matille, sanoi Iso 
Matti. He söivät rauhassa. 
 
Sienessä 
 
Eräänä päivänä Pikku Matti ehdotti, että lähdetään sieneen. Iso Matti sanoi lähdetään vaan. Pikku Matti 
tiesi hyvän paikan. Sinne mentiin. Pikku Matti löysi sienen. Sienet olivat isoja. Miehet palasivat kotiin. 
Äiti ilahtui sienistä. Illalla tehtiin sienistä kastiketta ja perunoita. Pikku Matti meni nukkumaan. Iso Matti 
nukkui yläsängyssä. Nukutti hyvin. 
 
 
 


