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HASSU TARINA  Eläimet 

Tarinassa on 21 aukkoa. Jokaiseen aukkoon sopii jokin eläin. 

Ohjaaja ei lue tarinaa kuulijoille, vaan pyytää osallistujia 

luettelemaan mitä tahansa eläimiä. Ohjaaja kirjoittaa nämä 

eläimet tarinan aukkopaikkoihin siinä järjestyksessä kuin ne 

mainitaan. Tarina luetaan vasta sitten, kun se on valmis.  

 

Tarina voidaan haluttaessa käydä uudestaan läpi niin, että 

mietitään yhdessä, mitkä eläimet aukkoihin sopisivat. 

 

Oikeita vaihtoehtoja voi olla useita. Sopivia eläimiä ovat mm.: 

1. Muurahainen 

2. Peipponen 

3. Etanan 

4. Lehmän 

5. Papukaija 

6. Kettu 

7. Koira 

8. Rotta 

9. Kärppä 

10. Kärpäsestä 

 11. Jänis 

12. Härkä 

13. Lintu 

14. Käärme 

15. Leijona 

16. Hyttysen 

17. Karhu 

18. Rapu 

19. Kissa 

20. Orava 

21. Kyyhkyset 

http://www.vahvike.fi/


 Senioritoiminta 2020 www.vahvike.fi                  
  

 

KOHTAAMISIA KYLILLÄ  

Suuren metsän laidassa asuu hyväntuulinen Bertta. Häntä voisi 

kuvailla ahkeraksi kuin ______________________(1).  

Hänen puutarhansa kukoistaa kesäisin upeassa väriloistossa.  

Heti aamulla hän on herätessään pirteä kuin _______________ 

(2). Astuessaan ulos mökistään, hän näkee polulla ____________ 

(3), jonka sarvista voi ennustaa päivän säätä.  

- Huomenna siis sataa, Bertta tuumaa lorua lukiessaan.  

Bertta ryhtyy kitkemään rikkaruohoja. Puuha ei ole erityisen 

mieluisaa, mutta Bertalla on ___________________(4) hermot  

ja hän tekee työn pikkutarkasti.  

Työskentelyn keskeyttää pyörän kellon kilahdus. Naapurin  

Mimmi näyttää tulevan vierailulle. Hän puhuu kuin 

_____________ (5). Mimmi selostaa nähneensä - etäältä tosin - 

jotain erikoista. Mies, joka oli näyttänyt viekkaalta kuin 

_______________ (6) oli kuljeskellut pitkin kylätietä. Kylä- 

kauppias Hermannin uskollinen _______________ (7) oli pitänyt 

kovaa meteliä. Sitä ei koskaan tapahdu, jos kulkija liikkuu hyvällä 

asialla. Mimmistä oli vaikuttanut, että kulkija on köyhä kuin  

kirkon ______________ (8), koska hänellä oli vanha autorämä 

pysäköitynä tien sivuun. Mimmin epäluulo oli herännyt myös  

siksi, että mies oli vikkelästi kuin _______________ (9) astunut 

syrjään suuren pihlajan varjoon, kun näki Mimmin saapuvan 

pyörällään. Bertta rauhoittelee Mimmiä:  

- Ettet vain olisi tehnyt ________________ (10) härkästä. Onko 

sinusta iän myötä tullut arka kuin ______________ (11)? Entä  

jos mies ei huomannut sinua lainkaan? 

Bertan mielestä noin pienistä vihjeistä ei tule päätellä miehen  
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olleen pahoissa aikeissa. Mimmi kehottaa Berttaa kuitenkin 

pitämään pihapiiriään silmällä, sillä hän on _____________(12)-

päisesti sitä mieltä, että mies on pahan ilman ______________ 

(13) tai heidän kyläparatiisiinsa luikerteleva ____________ (14).  

- Varmasti väärällä asialla! 

Sekä Mimmi että Bertta hätkähtävät tieltä kuuluvaa meteliä.  

Mikä siellä karjuu kuin ______________ (15)? Hetken kuluttua 

mutkan takaa ilmestyy vanha autorämä, jonka ratin takana 

näyttää istuvan mies. Nähdessään kaksi naista puutarhan  

portilla, hän hiljentää vauhtia ja moottorin karjunta vaihtuu 

__________________ (16) hyrinäksi.  

Mies tulee autosta ulos kömpelösti kuin _______________ (17) 

talvipesästään. Hän kertoo naureskellen pysäköineensä 

ajopelinsä jokin aika sitten kylän suuren pihlajan lähelle.  

- Piti käydä katsomassa vanha kaiverrus puun kyljestä, kun olen 

kotikylillä pitkästä aikaa, hän kertoo vilkuttaen silmää Mimmille. 

- Voi, oletko sinä Kalle? 

Mimmin kasvot muuttuvat punaiseksi kuin ________________ 

(18). Nyt Berttakin tunnistaa ja virnuillen kuin ______________ 

(19) hän toteaa:  

- Vai Mimmin nuoruuden rakkaus se olikin tämä outo kuljeksija! 

Mimmi tarjoutuu kiireesti keittämään kahvit vanhalle tutulleen, 

mihin Kalle mielihyvin suostuu. Mimmi kipuaa ketterästi kuin 

______________ (20) Kallen autorämään. He jatkavat matkaa 

kohti Mimmin kotitietä.  

- Niinhän nuo kujertelevat kuin ________________ (21), Bertta 

tuumii naureskellen ja menee jatkamaan puutarhan hoitoa.  
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