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Täydennystarina: Häiskän oivallus 

Häiskä oli ihan tavallinen [ADJEKTIIVI] tyyppi. Hän oli [ISO NUMERO] cm pitkä, hänellä oli [ADJEKTIIVI] hiukset, 

[ADJEKTIIVI]t kädet ja [ADJEKTIIVI] sydän. Hän oli [NUMERO]-vuotias ja kävi [KAUPUNKI]ssa koulua. Siinä 

kaupungissa kaikkien [ADJEKTIIVI] oppilaiden piti tuoda omat eväät lounastauolle. Häiskä muisti aina ottaa 

eväät, paitsi tänään. Ja vielä mitä, tänään hän nukkui myös pommiin ja kiirehti [KULKUVÄLINE]lla kouluun 

syömättä aamupalaa. Unohtuipa samalla myös penaali ja [LELU], jota hän aina piti mukana koulussa. Kurja 

päivä. Häiskää nukutti, kun [ADJEKTIIVI] opettaja kertoi [ELÄIN]en vaarallisen suuresta 

lisääntymisnopeudesta [VALTIO]ssa ja että [ARTISTI] esiintyisi ensi viikolla koulussa. Vihdoin [ADJEKTIIVI] 

tauko tuli. Häiskä lainasi koulun [ADJEKTIIVI]lta pahikselta rahaa ja juoksi kauppaan. ”Nyt jotain paljon ja 

äkkiä”, hän ajatteli. Mukaan lähti [JUOMA], [PATUKKA] ja nakkeja. Kaikki hän söi [LYHYT AIKA]ssa matkalla 

takaisin [ADJEKTIIVI]een kouluun, niin ettei melkein tajunnut syövänsä saatikka maistavansa mitään. Nyt 

meni hyvin. Seuraavalla [OPPIAINE]n tunnilla Häiskä härnäsi vierustoveriaan [NIMI]a ja olisi jaksanut juosta 

vaikka maratonin. Tosin [ADJEKTIIVI]sen tunnin aiheesta ei tainnut jäädä mitään mieleen. [ADJEKTIIVI]t läksyt 

hän toki merkkasi tunnin lopussa ylös. Oli aika lähteä kotiin. Alkoi väsyttää päivän [ADJEKTIIVI]n riehumisen 

jälkeen. Häiskä muisti säästäneensä viime joulusta [SUKLAA] ja söi sen ennen jäähallille menoa. [ADJEKTIIVI]t 

treenit meni ok, mutta eivät olleet kyllä parhaat. Ennen nukkumaan menoa Häiskä vain katseli [TV-SARJA]a 

ja söi samalla mitä kaapista löytyi. Häiskällä oli vähän [ADJEKTIIVI], kurja olo. Hyvää yötä! 

Jes! Nyt on uusi, [ADJEKTIIVI] päivä. Häiskällä oli [ADJEKTIIVI] nälkä sängystä noustessaan ja hän riensi 

[ADJEKTIIVI]lle aamupalalle. Ja sitten Häiskä lähti kouluun perussetillä. Lounaskin tuli mukaan tavalliseen 

tapaan. [NIMI] tuli samaa matkaa [KULKUVÄLINE]lla ja Häiskä pääsi juttelemaan [URHEILULAJI]sta hänen 

kanssaan. [OPPIAINE]n tunnilla keskusteltiin [KASVI]n istuttamisesta sekä [HISTORIAN HENKILÖ]n urotöistä. 

Häiskä kuunteli haltioissaan. Lounastauko tuli nopeasti, mutta olihan siinä ehtinyt jo vähän nälkä tulla. Eväät 

maistuivat [ADJEKTIIVI]lta. Mmmmmm… mikäs siinä. Häiskä kävi maksamassa eilisen lainansa takaisin ja 

riensi viimeiselle tunnille. [OPPIAINE]n tunti alkoi hyvillä mielin. Häiskä teki [ADJEKTIIVI]ia tuntitehtäviä 

ajatuksella ja takapenkin ihastus jopa kysyi Häiskältä apua yhteen [ADJEKTIIVI]an tehtävään. Häiskä tarjoutui 

auttamaan [NIMI]a haastavissa kotitehtävissä koulun jälkeen, olo oli niin reipas. Koulun jälkeen Häiskä nautti 

[ADJEKTIIVI]sta välipalasta ja riensi sovittuun [ADJEKTIIVI]an tapaamiseen. [NIMI]kin tuli mukaan, ja kaikilla 

oli hauskaa kotitehtävän parissa. Oi, mutta sitten Häiskän [ADJEKTIIVI]in sieraimiin leijaili ihana, [ADJEKTIIVI] 

tuoksu. Uu, mitä ruokaa olikaan tarjolla. Siinä oli [KASVIS]a, [KASVIS]a, [KASVIS]a ja se oli [VÄRI]sta. Ihan uusi 

ruoka, mutta tuoksu oli vastustamaton. Häiskä nautti ateriasta [ADJEKTIIVI] ystäviensä kanssa, syöden 

haarukalla ja veitsellä. Sitten olikin [ADJEKTIIVI] aika lähteä kotiin. Kotona vallitsi [ADJEKTIIVI] tunnelma. 

Häiskä innostui siivoamaan oman [ADJEKTIIVI]n huoneensa. ”Taidanpa tietää mikä meni eilen pieleen”, 

Häiskä totesi ja lähti iltapalalle ja pesulle. Kaiken jälkeen uni jo hiipi silmiin, ja Häiskä kävi nukkumaan. Hänen 

ei tarvinnut edes laskea [ELÄIN]a, kun näki jo [ADJEKTIIVI]sta unta [SATUHAHMO]sta. 


