
Vihermetsään oli saapunut syksy ja metsänväki oli päättänyt järjestää juhlat
ennen talven tuloa. Vihermetsässä juhlia järjestettiin aina keväällä, kesällä ja
syksyllä. Talvella osa metsän väestä oli talviunilla ja juhlia ei pidetty. Syysjuhlissa
oli tapana herkutella metsän ja kasvimaan antimilla ja tietenkin leikkiä, tanssia ja
pitää hauskaa. Tänä vuonna Vihermetsän lapset olivat saaneet tehtäväkseen
suunnitella unelmiensa täytekakun, jonka Saana-Siilin äiti toteuttaisi. 
Justus-Jänis oli jo vuoren varma siitä mitä kakku pitäisi sisällään ja miltä se
näyttäisi. ”Jihuuu! Vihdoinkin saan sitä ihanaa porkkanakakkua, missä on se
ihana kuorrute ja tietenkin koristeporkkanoita päällä.” Justus ilmoitti muille
eläinlapsille. 
”Miten niin porkkanakakkua? Kuka on sanonut, että juhlissa on porkkanakakkua?
Minä en ainakaan tykkää siitä. Minä haluan pähkinäkakkua ja ylipäänsä sellaisen
pähkinän muotoisen kakun.” Olli-Orava vastasi äreästi. Häntä ärsytti se, että
Justus-Jänis ei edes kuunnellut muita, vaan ilmoitti oman kakkuvalintansa olevan
itsestäänselvyys. 
”Saanko minäkin sanoa mielipiteeni asiaan? Minä en pidä niistä kummastakaan.
Vaan haluan mustikkakakun. ” Tuhahti Saana-Siili. 
Nyt kaikki kaverukset olivat suuttuneita toisilleen eivätkä saaneet ratkaisua
aikaiseksi. Justus-Jänis potkiskeli maahan pudonneita käpyjä, Olli-Orava silppusi
kaarnaa käpälissään olevan pienen oksan ympäriltä ja Saana-Siili tuhahteli
kääntyneenä pensaaseen päin. 
Kaisa-Kettu saapui paikalle ja ihmetteli ystävysten touhuja ja kireää ilmapiiriä
ympärillään. 
”Mitäs täällä tapahtuu? Onko teillä kaikki hyvin?”
”Ei ole. Me olemme kinastelleet kakusta. Emme halua toistemme ehdottamia
kakkuja.” Saana-Siili tuhahti. 
”No, mutta. Meillä kaikilla on omat mielipiteemme kakkujenkin suhteen. Ei
meidän kaikkien tarvitsekaan olla samaa mieltä asioista. Vai tarvitseeko? 
Eikös ole hyvä, että meillä jokaisella on omia mielipiteitä ja pidämme eri asioista.
Muuten olisi aika tylsää, jos me kaikki tykkäisimme samoista asioista. Tärkeää on
kuitenkin löytää asiaan ratkaisu, jos tulee kiistatilanteita. Mikä voisi olla ratkaisu
teidän pulmaanne?” Kaisa-Kettu tuumii. 
”Hei, minä tiedän! Miksei voisi olla kolme pientä kakkua. Yksi porkkanakakku,
yksi pähkinäkakku ja yksi mustikkakakku.”  Pohti Olli-Orava. 
”Ihan totta. Mennään heti kertomaan Äiti-Siilille, jos hän vaikka suostuisi
leipomaan kolme kakkua.” Sanoi Justus-Jänis. 
Kettu myhäili tyytyväisenä, kun näki ystävysten riidan päättyneen ja Äiti-Siili
lupautui leipomaan kolme pientä kakkua eläin lasten toiveiden mukaisilla
täytteillä. 

 
Mistä sinulle tulee hyvä mieli?

 Missä sinulla on hyvä ja turvallinen olla? 
Mikä tekee sinut surulliseksi? 

Kenelle voit jutella, kun sinua harmittaa?
Voit myös kertoa nämä asiat omalle vanhemmallesi 

tai jollekin muulle sinulle tärkeälle aikuiselle.
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