
Soma-nallen leikkisä kauppareissu
Soma-nalle lähti iloisena kauppaan! Hän otti mukaansa oman ostoskas-
sin ja rahapussin. Pian Soma reippailikin jo perille ja astui lähikauppaan 
sisälle.

Soma-nalle tervehti ystävällisesti kaupan henkilökuntaa: - Moimoi, 
molemmilla tassuilla! Täällä taas! Ostoskori kainaloon ja herkkuostoksille.

Soma-nalle riensi hyväntuulisena ruokaosastolle, hänen lempipaikkaansa. 
Tällä kertaa Soma tuli ostamaan hedelmiä. Kun Soma-nalle meni hedel-
mien luokse, hän näki siellä hedelmäosastolla mököttävän pikkupojan. 
Pojan vanhemmat tekivät vieressä juuri ruokaostoksia.

Soma meni tervehtimään poikaa: - Moimoi, minä olen Soma-nalle. Kuka 
sinä olet? Miksi murjotat? Näytät ihan kurttukaalilta.

Poika: - Olen Onni. Ja murjotan, koska minun täytyi tulla mukaan kaup-
paan ruokaostoksille, vaikka olisin halunnut jäädä pihalle leikkimään…

Soma: - Minä tykkään käydä kaupassa! Ja täälläkin voi pitää hauskaa. Minä 
ajattelin tänään leikkiä hedelmäsalaattipeliä tässä hedelmäosastolla.

Onni: - Hedelmäsalaattipeliä? Miten sitä oikein kaupassa leikitään?

Soma: - Katsohan, minä kirjoitin kotona jo valmiiksi itselleni ostoslistan. 
Tässä lukee:
- jotain keltaista
- jotain sydämenmuotoista
- jotain pientä
- jotain suurta
Näistä minä sitten leikin ja valmistan itselleni syötävän hyvän hedelmä-
salaatin!

Onni innostui: - Kuulostaa hauskalta! Voidaanko leikkiä yhdessä hedelmä-
salaattipeliä?

Soma: - Se olisi mukavaa! Minä luen ja sinä etsit! Tässä ostoslistallani lukee 
ensimmäisenä ”jotain keltaista”…

Onni katseli ympärillään olevia hedelmiä ja sitten huudahti: - Tämä…
BANAANI! Se on keltainen ja sopii hedelmäsalaattiin.

Soma: - Hienoa! Minun herkkuani! Seuraavaksi ostoslistallani lukee ”jotain 
sydämenmuotoista”…

Onni: - Jotain sydämenmuotoista, tämä on vaikea… MANSIKAT! Sopivatko 
nämä hedelmäsalaattiisi?

Soma: - Voi kyllä, herkullisesti! Ja näyttävätkin ihan punaisilta sydämiltä!

Onni: - Jotain pientä oli seuraavaksi listallasi, tuossa …MUSTIKAT! Ja jotain 
suurta…VESIMELONI!

Soma: - Täydellistä! Sinähän olet todella hyvä leikkimään hedelmäsalaatti-
peliä! Kiitoksia, näistä minä nyt leikin ja valmistan itselleni maukkaan väli-
palan.

Onni: - Tämä oli kivaa!

Soma: - Huomenna minä tulen tänne kauppaan leikkimään itselleni silli-
salaatin…

Onni: - Teetkö sinä sillistä salaatin?

Soma: - Hih, salaattiini ei tule silliä, vaan siihen tulee kaikkia kasviksia sikin 
sokin sekaisin! Siitä keksin nimen leikille. Ajattelin kokeilla myös ihan uusia 
makuja! Retiisiä ja artisokkaa! Niitä en ole vielä koskaan maistanut. Nekin 
sopivat hyvin sikin sokin sillisalaattiini.

Onni: - Voi kuinka hauskaa! Saanko tulla mukaan huomenna kauppaan 
leikkimään kanssasi sillisalaattipeliä?

Soma: - Joo! Se olisi mukavaa. Kysy vielä vanhemmiltasi… 

Onni: - Äiti, äiti! Saanko huomenna tulla kauppaan leikkimään Soma-
nallen kanssa sillisalaattia?

Äiti, hieman hämmästyneenä: - Haluatko sinä huomenna tulla kaup-
paan…?

Onni: - Kyllä! Leikkimään!

Soma heilutti ystävälleen Onnille, meni kassalle maksamaan ostoksensa, 
tervehti ja kiitti henkilökuntaa. Sitten Soma-nalle huudahti lähtiessään 
vielä iloisesti: - Huomiseen!

Arkinen kaupassakäynti sujuu joskus ihan kuin leikki.

Moimoi, molemmilla moikkauskäsillä. Ja molemmilla moikkaustassuilla!

Soman kaikki ruokatarinat, maistelu- ja kauppaleikit löytyvät osoitteesta 
pirkanmaanosuuskauppa.fi/somanalle
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