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Osa 1 

-Lassi Luuranko tohtorin vastaanotolla- 

 

 



 

Kuka on Lassi Luuranko? 

Lassi on nuori poika, joka käy koulua, leikkii ja 

ihmettelee kaikkea mihin törmää 

maailmassa.  

Hän saattaa välillä makoilla ruohikolla ja 

katsella taivaan lintuja ja yrittää laskea pilviä 

(joka on yllättävän vaikeaa, kokeile vaikka).  

Joskus Lassi saattaa unohtua leikkimään 

muurahaisten kanssa moneksi tunniksi tai 

olla hippasilla lähimetsässä Jussi jäniksen 

kanssa.  

 

 

 

 

Oletko joskus leikkinyt muurahaisten tai 

jänisten kanssa? 



 

 

 



 

Eräänä aamuna Lassi heräili tavalliseen 

tapaan auringonsäteen pilkahtaessa 

silmäkulmasta sisään.  

Epätavallisen aamusta teki se, että Lassi oli 

edelleen väsynyt, vaikka oli nukkunut koko 

yön ja nähnyt kaikenlaisia seikkailu-unia.  

Lassilla on vilkas mielikuvitus ja varsinkin 

yöllä Lassi joutui mukaan monenlaisiin 

seikkailuihin nukkuessaan. 

Huh, huijaa Lassi pohti mielessään. Ainakaan 

Lassin ei tarvinnut lähteä kouluun, sillä nyt oli 

lomaviikko koulusta. Lassi tosin tykkäsi 

koulusta ja lähti sinne aina innoissaan. 

 

 

 

Muistatko millaista unta näit viime yönä? 



 

 

 

 



 

Lassi päätti nousta kuitenkin ylös ja ajatteli, 

että kyllä väsymys menee pian ohi.  

Istuessaan sängyn laidalla hän tarkasti, kuten 

joka aamu, että kaikki luut olivat paikallaan.  

Joskus Lassilta saattaa pudota vaikka koko 

käsi yön aikana tai päivällä leikeissä, koska 

Lassilla ei ole lihaksia jotka pitävät luut 

paikoillaan. 

Lassi ei kuitenkaan loukkaa koskaan, vaan 

osaa laittaa irronneet luut takaisin 

paikoilleen. 

Tämä on tyypillistä luurangoille. Heiltä 

saattaa aina silloin tällöin pudota jokin luu, 

mutta kaikki osaavat laittaa luut takaisin.  

 

Onko sinulta koskaan pudonnut luita tai 

pudonnut nenä päästä? 



 

 

 



 

Lassi puki päälleen suosikki lippiksensä. 

Hän ei kulkenut missään ilman tätä lippistä. 

Lippis ja Lassi oli ollut mukana monessa 

seikkailussa.  

Lassi kokeili peilin edessä miten päin laittaisi 

lippiksen päähänsä. Oikeinpäin, väärinpäin, 

vai vinoonpäin.  

Kun Lassi juoksi kovaa, hän usein käänsi 

lippansa taakse.  

Kun hän taas teki jotain oikein tarkkaan ja 

keskittymistä vaativaa hän laittoi lipan 

oikeinpäin, lippiksen syvälle päähänsä ja 

kielen keskelle suuta. 

 

 

 

Miten sinä pidät lippistä päässäsi? 



 

 

 



 

Seuraavaksi Lassi ajatteli, että aamupalan 

jälkeen hän saa taas normaalin tarmonsa 

takaisin ja väsymys häviää. 

Lassi huomasi kuitenkin, että ruoka ei oikein 

maittanut ja hän päätti ottaa vain lasin vettä 

ja raikkaan appelsiinin.  

Lassi tykkäsi appelsiineista Hirmuisesti. Hän 

mietti kuitenkin että, missäköhän ne 

kasvavat?  

Kasvavatko ne puussa, pensaassa vai maan 

alla, niin kuin peruna?  

Lassi ei tiennyt vastausta vaikka kovin yritti 

miettiä ja raapia päätään. 

 

 

 

Tiedätkö sinä missä appelsiinit kasvaa? 



 

 

 

 



 

Syödessään aamupalaa, hän muisteli 

luontovideota, jonka oli katsonut muutama 

päivä aikaisemmin.  

Tarina kertoi Kuningaspingviineistä, jotka 

elävät yksin kaukana etelämantereella. 

Etelämanner on maapallon kylmin paikka. 

Siellä on aina lunta ja talvi.  

Hauskoja ja ihmeellisiä eläimiä Lassi ajatteli. 

Olisi hauskaa jos ne asuisivat heidän 

jääkaapissaan kesän ja talvella lumilinnassa 

takapihalla.  

Pienet pingviini lapset olivat niin suloisia.  

Lassi tiesi aikaisemmin vain Pingu pingviinin 

telkkarista ja lasten kirjoista.  

 

 

Tiedätkö sinä miltä pingviini näyttää? 



 

 

 



 

Vessahätä keskeytti Lassin aamiaisen ja 

haaveilun pingviineistä.  

Lassi kiirehti vessaan, vetäisi housut nilkkaan 

ja otti päivän lehden mukaansa istuessaan 

pöntölle.  

Lassi tykkäsi katsella lehdestä hauskoja 

sarjakuvia. Lassi ei koskaan lukenut ikäviä 

uutisia vaan katsoi kaikkea hauskaa.  

Hänen suosikki sarjakuvansa oli Lassi ja Leevi.  

Varmaan siksi koska hänenkin nimensä oli 

Lassi. Lassi ja Leevi joutuivat aina 

kaikenlaisiin hauskoihin seikkailuihin.  

 

 

 

Onko sinulla suosikki kirjaa tai sarjakuva 

hahmoa? 



 

 

 



 

Lassi vähän jo ihmetteli, kun ei peräpää vielä 

pörähtänytkään, vaikka oli tullut kiire 

pöntölle.  

Lassi korjasi vähän asentoa ja pinnisti kovaa 

ja silloin se tapaihtui… 

Kuului voimakas pörähdys, jota seurasi iso 

molskahdus.  

Lassi naurahti mielessään että sieltä se 

pökäle nyt sitten tuli ja tulikin vauhdilla.  

Homma siis hoidettu, ajatteli Lassi. Hän 

katseli vielä lehteään hetken ja odotteli että 

vieläkö tulee lisää pötkylää.  

 

 

 

Onko sinulla tullut joskus kiire vessaan? 
 



 

 

 

 



 

Seuraavaksi Lassi pesi hampaat.  

Hänen hammasharjansa väri oli vihreä.  

Lassi oli saanut itse valita kaupassa minkä 

värisen harjan hän haluaa. Lassi on aina 

pitänyt vihreästä, joten oli luonnollista että 

hän valitsi vihreän harjan.  

Lassi harjasi hampaat aina huolellisesti ja 

rauhassa. Hän harjasi joka ikisen hampaan 

suustaan.  

Hän, itse asiassa, piti hampaiden 

harjaamisesta.  

Erityisen hauskaa oli, kun tulee suu täyteen 

vaahtoa. Se näyttääkin hassulta, kun katselee 

peilistä.  

 

 

Minkä värinen hammasharja sinulla on? 



 

 

 



 

Lassi oli edelleen poikkeuksellisen väsynyt. 

Hän ei tuntenut itseään kipeäksi, mutta kovin 

väsyneeksi.  

Lassi katseli ikkunasta ulos, niin kuin hän joka 

aamu tekee ja tarkastaa millainen ilma on 

leikkiä ulkona.  

Ilma oli pilvinen, mutta ei sateinen. Lassia ei 

sade haitannut koskaan, mutta silloin täytyi 

hänen laittaa sadevaatteet päälle. 

Aurinkoisella ilmalla Lassi saattoi leikkiä 

ilman paitaakin.  

Asuntojen kattoja näkyi niin kauas kuin silmä 

kantoi.  

Lassi mietti hetken, että ketäköhän kaikkia 

siellä asuu.  

 

Mitä sinun ikkunastasi näkyy? 



 

 



 

Lassi tarkasti, että hänen ystävänsä Herra ja 

Rouva Jaana ja Joonas Lokki olivat paikoillaan 

pesimässä läheisen katon päällä.  

Pesä on sen verran kaukana, että Lassi juuri 

ja juuri erotti lokit. 

Jaana ja Joonas Lokki olivat pesineet katolla 

ja monta kesää.  

Nyt kevään lopussa oli taas se aika kun linnut 

tekevät pesän ja uusia pikkuisia suloisia 

lintuja syntyy sirkuttelemaan.  

Lokin ääni ei tosin kovin kaunista sirkuttelua 

ollut Lassin mielestä, rääkymistä 

enemmänkin, mutta jokaisella eläimellä on 

oma tapansa jutella. 

 

Oletko sinä nähnyt joskus linnunpesää tai 

pikkulintuja? 



 

 

 

Nyt pitääkin katsoa tarkkaan… 

Punaisen nuolen päästä löytyy Jaana Lokki 

pesimässä pesässään. 

Keltaisen nuolen päästä löytyy Joonas Lokki 

pitämässä vahtia. 
 

 

 



 

Lassilla oli muitakin ystäviä.  

Hän oli koonnut seinälleen muutamia kuvia 

osasta ystävistään. (Kaikkia kuiva ei voinut 

laittaa, koska muuten olisi tullut koko seinä, 

katto ja lattia täyteen.)  

Lassilla oli usein tapana katsella kortteja ja 

muistella hauskoja hetkiä ystäviensä 

seurassa.  

Nyt Lassi ei kuitenkaan kauaksi aikaa jäänyt 

muistelemaan menneitä, vaan hän päätti 

lähteä tapaamaan tohtoria, koska väsymys ei 

hellittänyt ja ei tehnyt edes mieli leikkiä.  

Jonkin täytyi siis olla vialla.  

 

 

Tunnistatko sinä ketään tuttua ihmistä tai 

korttia? 



 

 

 



 

Lassi muisti, että yksi hänen ystävistään, Sulo 

Siili, oli maininnut tohtorista, joka piti 

vastaanottoa lähellä Lassin kotia. Matka ei 

siis olisi pitkä.  

Lassi löysi tohtorin oven jossa oli kyltti 

TOHTORI M. APINA. Tämän täytyi olla oikea 

paikka, Lassi ajatteli.  

Sulo Siili oli kertonut, että Tohtori Apina oli 

vähän erikoinen, mutta mukava.  

Lassi kuvitteli mielessään karvaisen apinan 

naaman ja isot korvat. 

Lassi mielessä pyöri erilaisia apinan kuvia 

samalla, kun hän painoi ovikelloa.  

 

 

 

Miltä apina sinun mielestäsi näyttää? 



 

 

 



 

Tohtori M. Apina avasi oven ja kutsui Lassin 

sisään.  

Huh, huokaisi Lassi äänettömästi.  

Ei tuo nyt ainakaan kovin pelottavan 

näköinen tohtori ole, mutta kyllä se 

kieltämättä apinaa muistuttaa, vähemmän 

karvoja tosin.  

No, me kaikkihan ollaan erinäköisiä. Tylsää se 

olisi, jos kaikki olisivat samannäköisiä.  

Lassi ei ollut nähnyt ketään muuta itsensä 

näköistä, kuin sen naaman, joka aina peilistä 

katselee aamuisin hammaspesun aikana. 

Lassi istui alas penkille ja aloitti kertomaan 

miksi oli tullut tapaamaan tohtoria.  

 

 

Millainen kuva sinun peilistäsi näkyy? 



 

 

 



 

Lassi kertoili väsymyksestään ja tohtori kyseli 

Lassilta vähän kysymyksiä.  

Yht’äkkiä tohtori kysyi, että haluaako Lassi 

kuulla vitsin. Tietysti haluan, vastasi Lassi.  

Tohtori kysyi Lassilta, että ”Mikä on keltainen 

ja niiskuttaa?” Lassi mietti ja mietti mutta ei 

keksinyt vastausta ja tohtori vastasi 

”Banaani, jolla on paha flunssa”  

Molemmat puhkesivat röhönauruun ja 

hekotuksesta ei meinannut tulla loppua.  

Se oli hauska vitsi, Lassi ajatteli. Oli hassu 

ajatella että banaanilla olisi flunssa ja 

banaani niistäisi nenäänsä.  

 

 

Oletko sinä joskus nauranut hassulle jutulle 

ääneen? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tohtori kertoi, että tekisi hieman tutkimuksia 

ja sitten hoitaisi tarvittaessa.  

Hän mittasi sydämen sykettä, kuunteli 

sydämen ääniä, kokeili refleksejä.  

Lassi ei tiennyt, että polveen kun napauttaa, 

niin jalka pongahtaa itsestään suoraksi. Lassi 

tahtomattaan melkein potkaisi tohtoria 

otsaan, kun tohtori testasi polven refleksiä. 

Lassi kysyi hetken pohdittuaan, että onko 

sekin sitten sellainen refleksi juttu, että kun 

kainalosta kutittaa niin alkaa naurattaa ja 

kroppa alkaa kiemurtelemaan.  

Tohtori ei vastannut mitään, naurahti vain.  

 

 

 

Mitä sinulle tapahtuu jos kainalosta kutittaa? 



 

 

 

 

 



 

Tohtori tutki myös selkärangan liikkuvuutta ja 

aloitti vääntelemällä päätä eri suuntiin. Se oli 

Lassista hassua.  

Lassin piti mennä myös makaamaan 

mahalleen ja hänen selkäänsä tutkittiin.  

Tohtori selitti, että selkärangassa on monia 

niveliä joiden kaikkien kuuluisi liikkua hyvin. 

Se tarkoittaa sitä, että pystyy menemään 

pienellä kerälle ja tekemään kuperkeikan tai 

nostamaan itsensä kaarelle siltaan ja 

katsomaan kantapäitään.  

Täytyypä kokeilla kotona, Lassi tuumi. 

Tohtori mumisi jotain tutkiessaan ja 

painellessaan Lassin luita.  

 

Pystytkös sinä katsomaan kantapäitäsi tai 

menemään pienelle kerälle? 



 

 

 

 

 



 

Tohtori kertoi, että haluaisi vielä katsoa 

Lassin sydäntä, koska Lassin sydämenäänet 

olivat kuuluneet kovin hiljaisesti.  

Hän aprikoi, että sydän voi olla syynä Lassin 

väsyneisyyteen.  

Tohtori nosti Lassin paitaa ja hänen leukansa 

loksahti alas, kun hän näki Lassin sydämen.  

Sydän oli kovin pieni ja musta.  

Tohtori sanoi, että normaalisti sydän on iso ja 

punainen, jolloin se jaksaa pumpata 

voimakkaasti ja antaa energiaa päivän 

leikkeihin.  

Tohtori sanoi kuitenkin, että tämä on 

helposti hoidettavissa kuntoon, ei siis hätää.  

 

 

Oletko sinä jaksanut leikkiä ja juoksennella? 



 

 

 



 

Tohtori kertoi, että tekee ensin muutaman 

hoidon Lassin selkärangalle ja niskalle. Sitten 

Tohtori antaa Lassille reseptin, jota Lassin 

pitää itse noudattaa.  

Tohtori kertoi hoitavansa myös Lassin 

selkärankaa, jotta se tulisi vielä entistäkin 

notkeammaksi ja olisi hauskempaa leikkiä.  

Tohtori lupasi myös, että kuperkeikat 

sujuisivat entistä paremmin hoidon jälkeen. 

Lassi oli innoissaan, jos hän voisi tehdä 

kuperkeikan entistä paremmin.  

Hänellä oli kilpaillut viimeksi Sulo Siilin kanssa 

siitä, että kuka tekee kymmenen 

kuperkeikkaa nopeimmin.  

Lassi ajatteli, että nyt hän ainakin voittaa 

Sulon, koska oli viimeksi niukasta hävinnyt.  

Kuinka monta kuperkeikkaa sinä pääset? 
 



 

 

 

 



 

Tohtori väänteli Lassin selkärankaa ja niskaa 

mitä ihmeellisimpiin asentoihin. Lassin piti 

olla välillä mahallaan ja välillä taas selällään.  

Lassi ei saanut ajatuksiaan pois kuperkeikka 

kilpailusta. Hän kuvitteli mielessään, että hän 

tekee kuperkeikkoja niin nopeasti ja hienosti 

ettei kukaan ole koskaan tehnyt.  

Nyt oli tulossa taas kesä, joten Lassi pääsi 

harjoittelemaan temppuilua kesäiselle 

nurmikolle. Mikäs sen mukavampaa, ajatteli 

Lassi.  

Tohtori keskeytti Lassin haavemaailman ja 

kertoi, että nyt hoito on valmista ja 

selkäranka taas notkea.  

 

Oletko sinä temppuillut joskus kesäisellä 

nurmikolla? 
 



 

 

 

 



 

Lassi nousi makuulta istumaan ja otti 

tohtorin reseptin käteensä.  

Reseptissä luki: 

viherjuomaa, suklaata, lähdevettä, leikkiä ja 

naurua.  

Tohtori Apina kertoi, että väsymys ja pieni 

musta sydän johtui yleensä siitä, että ei ole 

ollut ulkona luonnossa leikkimässä riittävästi 

ja ettei ole nauranut tarpeeksi.  

Nyt kun tarkemmin Lassi alkoi ajatella asiaa, 

niin hän oli ollut viimeaikoina vain sisällä, 

katsellut teeveetä ja ei ollut nähnyt hauskoja 

kavereitaan niin paljon, esimerkiksi 

tuhatjalka Timoa 

Ei siis ihme, että väsytti.  

Onko sinulla yhtä hassun nimisiä ystäviä kuin 

Lassilla? 



 

 

 

 



 

Lassi katseli reseptiä ja ajatteli, että nyt vain 

tuumasta toimeen.  

Hänellä oli jo suunnitelma valmiina: 

hän menee matkalla kotiin tapaamaan heti 

hauskaa kaveriaan Tuhatjalka Timoa ja sitten 

he menevät metsään leikkimään.  

Hän tietää sitä paitsi salaisen lähteen 

metsässä, joka on ison vanhan kuusen 

lähellä, kallion kolossa.  

Hän oli ollut useasti kiipeilemässä tuon 

vanhan kuusen vahvoilla oksilla ja oli nähnyt, 

että läheltä kivenkolosta pulppuaa raikasta 

vettä. Kuusi on hänen salainen kiipeilypuunsa 

josta ei tiennyt kuin hänen parhaat 

ystävänsä.  

Oletko sinä käynyt metsässä leikkimässä tai 

laulanut kilpaa lintujen kanssa? 
 



 

 

 

 

 



 

Lassi lähti toteuttamaan suunnitelmansa.  

Hän meni leikkimään Tuhatjalka Timon 

kanssa metsään. Heillä oli superhauskaa 

seikkaillessa metsässä ja he nauroivat paljon.  

Hän toi kotiin raikasta lähdevettä salaisesta 

lähteestä ja matkalla oli käynyt ostamassa 

suklaantekoainekset.  

Viherjuoman hän valmistaisi äidin 

kasvattamista maukkaista salaateista.  

Kotona saatuaan kaikki valmiiksi, hän istui 

taas ruokapöydän ääreen ja lueskeli 

tohtorilta saamaansa ohjetta.  

Kumma juttu, ajatteli Lassi, että hän ei ollut 

muuta kuin ollut ulkona ja nauranut paljon 

niin olo oli jo paljon parempi.  

Tuleeko sinulle hyvä olo kun on ulkona ja 

nauraa paljon? 



 

 

 

 

 



 

Lassi ei ollut ennen juonut viherjuomaa, 

mutta kun hän maistoi sitä ensikerran, hän 

tiesi että siitä tulee hänen suosikki juomansa.  

Voi että se oli hyvää. Nam.  

Lassi oli tällä kertaa laittanut juomaan 

pinaattia, salaattia ja kurkkua. Mukaan hän 

laittoi ruokalusikallisen herkullista hunajaa. 

Hunaja on niin herkullista Lassin mielestä, 

että se on parempaa kuin yksikään karkki, 

mitä hän on maistanut.  

Hunaja on itse asiassa Lassin ystävän Maija 

mehiläisen hunajaa. Hän ei ollut nähnyt 

Maijaa pitkään aikaan, kun Maija on aina 

lentelemässä hunajan keruumatkoillaan.  

Lopetettuaan syömisen Lassi meni 

nukkumaan, kun oli jo pitkä päivä takana.  

Oletko sinä nähnyt joskus mehiläisiä? 



 

 

 

 



 

Seuraavana aamuna Lassi heräili ja 

naureskeli, kun oli taas kuolannut tyynylle. 

Niin joskus käy Lassille, kun nukkuu oikein 

makoisasti. 

Lassi kiskotteli ja venyttely käsiään pitkäksi ja 

hengitti syvään ja huomasi miten hyvä olo oli. 

Olo oli mitä mainioin. Väsymys oli 

tipotiessään ja Lassi tunsi olonsa virkeäksi.  

Hymy tuli Lassin suupieliin, kun hän muisteli 

eilistä päivää metsällä Tuhatjalka Timon 

kanssa.  

Lassi ei malttanut enää makoilla sängyssä 

pidempää, vaan ponkaisi ylös.  

 

 

Oletko sinä joskus nukkunut joskus yhtä 

sikeästi? 



 

 

 

 



 

Lassi oli niin täynnä energiaa, että veti heti 

kymmenen leuanvetoa riippuessaan 

tangossa.  

Sitten Lassi syöksähti matolle ja teki 

kuperkeikan ja venytyksen.  

Näin hyvin ei ole koskaan Lassikaan venynyt. 

Onpa notkea olo, ajatteli Lassi.  

Lassi vielä innostui kokeilemaan 

päälläseisontaa, joka onnistui mainiosti, 

mutta lopussa Lassi horjahti nurkkaa päin, 

niin että Lassin luut vain kolisivat.  

Lassi ei loukannut yhtään, vaan häntä 

nauratti.  

Lassi ei ollut ehtinyt pukea edes vaatteita 

päälleen, vaan temppuili alasti. 

Oletko sinä koskaan tehnyt alasti 

kuperkeikkaa tai päälläseisontaa? 



 

 

 

 



 

Lassi oli niin energisellä tuulella, että päätti 

lähteä kertomaan heti tohtori Apinalle, miten 

hyvältä hänestä tuntui.  

Tohtorilla oli sopivasti vapaa aika, joten hän 

pyysi Lassin heti sisään ja oli myös ilahtunut 

Lassin hyvästä olosta.  

Lassi kertoi, miten oli käynyt leikkimässä 

ulkona metsässä ja oli pitänyt hauskaa 

ystävänsä Tuhatjalan kanssa. Hän jatkoi, että 

hän oli tuonut raikasta lähdevettä metsästä 

kotiin. Hän ei paljastanut tohtorille lähteen 

sijaintia. Se oli hänen salaisuutensa.  

Lassi kertoi myös, miten oli juonut 

viherjuomaa ja syönyt hyvää, herkullista ja 

terveellistä suklaata ja nukkunut oikein hyvin 

viime yön. 

Mikä on sinun herkkuruokasi? 
 



 

 

 



 

Tohtori pyysi Lassia nostamaan paitaansa 

ylös jotta hän voisi katsoa Lassin sydäntä.  

Ja mitä sieltä löytyikään… 

Lassin sydän oli yhdessä päivässä muuttunut 

pienestä ja mustasta sydämestä valtavan 

isoksi ja punaiseksi sydämeksi!  

Muutos oli niin iso, että Tohtorikin oli 

ihmeissään. Nyt sydän näytti terveeltä ja 

Lassi voi hyvin.  

Tohtori sanoi, että kyllä Lassin nyt kelpaa 

jatkaa leikkejään ja energiaa riittää varmasti 

tekemään vaikka sata kuperkeikkaa.  

Näin iloisen punaista ja terveennäköistä 

sydäntä tohtori sanoi harvoin nähneensä!  

 

Osaatko sinä piirtää ison ja punaisen 

sydämen? 



 

 

 



 

Tohtori muistutti Lassia, että toivottavasti 

Lassi nyt muistaa leikkiä paljon ulkona, 

nauraa paljon, juoda paljon hyvää vettä ja 

syödä terveellistä ruokaa.  

Muuta ei tarvitse tehdä, niin pääsee vielä 

vanhana papparaisenakin kuperkeikan ja 

sydän pysyy isona ja punaisena.  

Lassi ei malttanut odottaa seuraavia 

seikkailuitaan. Hän oli päättänyt mennä jo 

samana päivänä Timo Tuhatjalan kanssa taas 

metsään seikkailemaan ja alkamaan 

rakentamaan majaa ison vanhan kuusen 

juureen.  

Lassi päätti myös ottaa kuperkeikka kilpailun 

Sulo Siilin kanssa takapihan nurmikolla 

myöhemmin illalla. 

 

Oletko sinä rakentanut joskus majan? 



 

 

 



 

Lopuksi tohtori kysyi, että huomasiko Lassi, 

että hänellä ei ollut housuja jalassa?  

Ja tosiaan…  

Lassi katsoi nopeasti alas ja huomasi ettei 

tosiaan housuja ollut jalassa, vain paita 

päällä! 

Lassilla oli ollut niin innoissaan aamuisesta 

hyvästä olostaan, hyvin sujuneesta 

päälläseisonnasta ja kuperkeikasta, ettei ollut 

muistanut pukea edes housuja jalkaan 

lähtiessään tapaaman tohtoria… 

Lassia ja tohtori Apinaa molempia nauratti 

tilanne.  

Tohtori toivotti Lassille hyvää jatkoa kun Lassi 

jo pinkaisi housuttomana ulos leikkeihinsä… 

Onko sinulta joskus unohtunut housut 

jalasta? 



 

 

 



 

Sellainen oli Lassin Luurangon seikkailu.  

Onneksi Lassi pääsi väsymyksestään eroon ja 

sai takaisin ison punaisen sydämensä. 

Lassi ja tohtori Apina ottivat vielä kuvan 

yhteiseksi muistoksi! 

 

 

Sen pituinen se satu… 


