
 

Tekstivastine: SELVIS-animaatio – Alkoholista voi kieltäytyä  

Tässä tarinassa on mukana neljä kaverusta: Huppis, Lippis, Nuttis ja Pikkis.   

Tarina sijoittuu Lippiksen kotiin. 

Lippis on järjestänyt tupaantuliaiset. 

Lippiksen kotona sohvalla istuvat Nuttis ja Pikkis. 

Lippis seisoo tyytyväisenä. 

Hän on laittanut tarjolle limua ja sipsiä. 

Taustalla soi musiikkia. 

Ovikello soi! Kuka siellä on? 

Lippis kävelee avaamaan oven. Ovella on Huppis! 

Huppis astelee sisään. Oho! Huppis on humalassa. 

Huppis tarjoaa Lippikselle pullon olutta. “Haluatko?” Huppis kysyy ja virnuilee. 

Lippis hymyilee ja kieltäytyy kohteliaasti: “Ei kiitos, en juo!” 

Huppis kävelee muiden juhlijoiden luokse. 

“Mitähän tästä seuraa?” Lippis miettii huolestuneena.  

Huppis istuu sohvalle Nuttiksen ja Pikkiksen väliin. 

Huppis tarjoaa olutta Nuttikselle. 

“Haluatko?” Huppis kysyy taas ja virnuilee. 

“Ei kiitos, en juo alkoholia... Vaan limsaa!” Nuttis vastaa iloisesti. 

Huppis kääntyy kohti Pikkistä ja kysyy virnistäen: “Entäs sinä, otathan sinä olutta?” 

Pikkis epäröi ja alkaa hikoilla. 

Hän ei ole koskaan juonut alkoholia. 



Mutta päättää kokeilla. 

Pikkis juo olutta pullosta. 

Hän ottaa ison kulauksen. 

Ja Pikkis juo vielä lisää olutta. 

Pikkis juo liikaa ja liian nopeasti! 

Hän muuttuu huonovointiseksi. Pikkistä heikottaa! 

Pikkis nousee sohvalta, mutta hän ei pysy pystyssä. 

Pikkis kompuroi ja kaatuu päin kitaraa, joka on sohvan vieressä. 

Nuttis ja Huppis katsovat Pikkistä säikähtäneet ilmeet kasvoillaan. 

Nyt Lippis suuttuu. Hän osoittaa Huppikselle ovea. 

Juhlat ovat ohi ja Huppis käsketään kotiin. 

Pikkis sammuu sohvalle. Lippis tuo hänelle oksennusämpärin.   

Nuttis nousee sohvalta ja katsoo Lippistä ennen kuin lähtee. 

Lippis näyttää peukkua ja hymyilee. “Hyvää yötä, kyllä tämä tästä!”  

Nuttis hymyilee ja lähtee kotiin.   

Lippis rentoutuu sohvalle ja sulkee silmänsä. 

Lippis vilkuilee Pikkistä ja pitää huolta, että sammunut Pikkis pärjää. 

Tulee aamu. Lippis ja Pikkis ovat hereillä. He katsovat yhdessä televisiota sohvalla.   

Ovikello soi. Lippis avaa oven. Ovella on Huppis.  

Huppis on surullisen näköinen. Hän kävelee Pikkiksen luo.   

“Anteeksi, että painostin sinua juomaan. Se oli tyhmästi tehty ja olen pahoillani.” Huppis sanoo.   

Pikkis hymyilee ja näyttää Huppikselle peukkua.   

“Saat anteeksi!” Pikkis sanoo Huppikselle. 



Huppis näyttää helpottuneelta.  

Lippis, Pikkis ja Huppis lyövät nyrkkinsä yhteen. 

Kaikki ovat taas kavereita.   

Alkoholista voi kieltäytyä. 


