
Opettaja käyttää opiskelijoiden luomia hahmoja ja kirjoittaa tarinalle alun. Ryhmän 
tehtäväksi tulee neuvotella, miten tilanne jatkuu. Sen jälkeen kukin kirjoittaa, miten 
hänen hahmonsa toimii tilanteessa.

Opettajan kirjoittama teksti

Onnettomuus!

On maanantaiaamu. Kaisa Williamsonen tulee Mansikkatorilta. Hänellä on taimia 
korissa. Mutta mitä hän näkeekään!!! 10-vuotias Tomi Halonen (Impin ja Jukan poika) 
ajaa polkupyörällä kovaa vauhtia Tanjankadun yli. Tomi ei huomaa autoa, joka juuri 
kääntyy Annelinkadulta Tanjankadulle.

– Varo! huutaa Kaisa Tomille, mutta Tomi ei kuule. KRÄSH! Auto jarruttaa ja Tomi 
makaa maassa. Kaisan kori lentää kadulle. Hän juoksee Tomin luokse.

Jatka kertomusta! Mitä tekevät sairaanhoitaja Kirsi Hämäläinen ja sairaanhoidon 
opiskelija Mira Manninen? Mitä tekee lastenlääkäri George Korhonen? Entä mitä 
sanoo Tomin opettaja Susan Brown? Mitä sanoo Mark Ristosen poika, joka on Tomin 
paras kaveri? – Ja mitä sanovat Tomin äiti, isä ja sisko? Onko Leilan ylioppilasjuhla 
nyt pilalla?

Opiskelijoiden tekstit

Mitä sitten tapahtuu?

Kaisa soittaa hätänumeroon

Kaisa kysyy Tomilta: "Oletko kunnossa?" Kaisa näkee, että Tomin jalasta tulee paljon 
verta! Kaisa ottaa matkapuhelimen ja soittaa 112. Hän sanoo: "Ambulanssi tänne ja 
heti!" Pian ambulanssi tulee!

Lääkäri George Korhonen tutkii potilaan

Kun ambulanssi toimittaa Tomin Mansikkalan sairaalaan, lastenlääkäri George 
Korhonen viivyttelemättä tarkastaa potilaan. Ensin hän kysyy Tomilta, mikä hänen 
nimensä on ja missä hän asuu, muistaako hän. Tomi on vielä tajuissaa ja vastaa 
lääkärin kysymyksiin mutta hän ei muista perheensä kotipuhelinnumeroa.

Kirsi ilmoittaa poliisille

Sairaanhoitaja Kirsi Hämäläinen kysyy puhelinnumeroa samalla, kun hän soittaa 
Mansikkalan poliisiasemalle ja kertoo, mitä tapahtui. Poliisi kuuntelee ja etsii Tomin 
kotipuhelinnumeron.

Äiti itkee, isä kyselee

Tomin äiti vastaa puhelimeen. Hän ei usko mitä hänen korvansa kuulevat, hän vain 
seisoo keskellä olohuonetta ja alkaa itkeä. Tomin isä juoksee Impin luokse ja kysyy, 
mikä hätänä. Impi vain itkee ja antaa Jukalle puhelimen. Kun Jukka kuulee, että 



Tomille on tapahtunut onnettomuus, hän kysyy poliisilta missä se tapahtui ja missä 
Tomi on nyt. Molemmat vanhemmat ajavat suoraan Mansikkalan sairaalaan heti.

Lääkäri selittää

Sairaalassa he tapaavat sairaanhoitaja Kirsin ja hän ohjaa heidät lääkäri George 
Korhosen luokse. George-lääkäri kertoo Tomin vanhemmille, että hän tutki Tomin 
kuntoa. Hän kertoo, että Tomi on tajuton, mutta hänen tarvitsee vain levätä ja hän 
tulee varmasti pian tajuihinsa. Mutta kun hän herää, häneltä tarvitsee ottaa muutama 
röntgenkuva, niin että lääkäri näkee, onko Tomilta luita murtunut.
Röntgenkuva näytti, että Tomilla oli murtunut oikea jalka. Hänellä oli myös 
aivotärähdys. Totisesti hän on onnen poika! Sisäelimet eivält ole vahingoittuneet.

Sairaanhoitaja panee kipsin ja puhdistaa haavat

Sairaanhoitaja Kirsi Hämäläinen panee jalan kipsiin ja puhdistaa haavat ja naarmut. 
Kirsi on kätevä käsistään. Nyt Tomin täytyy olla sairaalassa kesälomaan asti ja olla 
kärsivällinen jalan parantumiseen asti.

Leila unohtaa ostokset

Kun Leila tuli kotiin koulusta, hän yrittää soittaa äidille, koska he suunnittelivat mennä 
vaatemyymälään. Mutta kun äiti kertoo, mitä on tapahtunut hänen pikku-veljelleen, 
Leila unohtaa koko ostosjutun ja menee sairaalaan. Sairaalassa vanhemmat yrittävät 
kertoa hänelle, että veli ei ole pahasti loukkaantunut. Tämä uutinen helpottaa Leilan 
oloa. Kaiken tämän jälkeen hänen ylioppilasjuhlansa ei kuitenkaan ole pilalla.

Opettaja menee katsomaan Tomia

Koska Tomi on Mansikkalan koulun opiskelija ja Susan Brown on hänen opettajansa, 
Susan menee sairaalaan katsomaan Tomia. Kun Tomi pääsee kotiin, Tomin 
koulukaverit (ovat) menevät juttelemaan Tomille.
Koulussa Susan Brown opettaa kaikki oppilaita olemaan varovaisia liikenteessä. Tomi 
on hyvä mutta varoittava esimerkki koko koululle.

Mutta tapahtunut mikä tapahtunut. Minkäs sille mahtaa?
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