
PROLOGI: 

Mikä on häжж? 

Koska tämä tarina ei kerro joistain tavallisista hahmoista, kuten koirista, 
kissoista, tai lohikäärmeistä, vaan häжжistä pitää kai selittää, mikä on häжж. 
Ensinnäkin, tässä kohtaa voin todennäköisesti yhdessä teidän kanssanne 
todeta, että sana häжж on aika vaikea lausua, joten käytämme tässä kohtaa 
sanaa MiNiDoG. Sitten minä yksin voin todeta, että MiNiDoG ei ole koira. 
Ikävä kyllä en voi taata, että tämä on viimeinen kerta, kun mainitsen sen 
monimutkaisen sanan. Se taas johtuu siitä, että MiNiDoG itse ei osaa sanoa 
mitään muuta kuin häжж. Kuten jo sanoin, MiNiDoG ei siis ole koira, vaan 
sellainen valkoinen möykky, joka sanoo yleensä häжж. Se onkin sitten yksi 
niistä kolmesta asiasta, mitkä MiNiDoG osaa. Tässä siis ne kaikki: 
1.Syöminen 2.Liikkuminen (vierien) 3.Sanoa häжж. Ja tuosta kaikesta on 
helppo päätellä, että MiNiDoG ei ole mikään älykkäin eläin. Teoria 
vahvistettiin laboratoriossa Rio de Memessä jossa MiNiDoGin IQ:n todettiin 
olevan nolla, (normaalin ihmisen IQ on 90-230). Ja painotan erityisesti: 
MiNiDoG syö mitä vaan! Jep, kuulit oikein. Ja ei siinä kaikki: MiNiDoG syö 
todella, todella, todella paljon mitä vaan. Jos mietit siis MiNiDoGin 
hankkimista lemmikiksi, suosittelen hankkimaan vähintään kilometrin 
paksuiset terässeinät, jotka pitää vaihtaa päivittäin. Ja nyt varmaan mietitte, 
miten minä tiedän tämän kaiken? Entä miksi kerron sen teille? Se selviää, 
kun luet tämän tarinan. 

Miten se tapahtui? 

Kukaan ei tiedä, miten MiNiDoG syntyi, mutta kerron MiNiDoGin tarinan 
niin pitkältä kuin osaan. No, oli ihan tavallinen päivä MiNiDoG-planeetalla, 
joka on rakennettu plätinümista. Plätinüm on maailmankaikkeuden ainoa 
materiaali, jota MiNiDoG ei syö. Mutta kerran yksi MiNiDoG käveli 
kuoppaan. No, ei siinä mitään, mutta ne muut MiNiDoGit kai ajatteli, että 
niiden muiden MiNiDoGien IQ on tuhat kertaa suurempi. Jos sen yhden 
MiNiDoGin IQ on nolla, niin vaikka se olisi tuhat kertaa suurempi, niin se on 
edelleen nolla. Ja koska niiden IQ on nolla, ne taisi olla vähän liian tyhmiä 
ajattelemaan jotain niin monimutkaista. Niinpä ne päätyivät lähettämään 
sen avaruuteen avaruuskapselilla, joka oli sinne jostain päätynyt. Sitten se 
avaruuskapseli osui maahan, ja niin alkoi MiNiDoGin tarina. 



STORY OF MINIDOG: 

Ensimmäinen luku: 
[Location: Brazil, Rio de Meme, Bell street 12] 
Jonas Cuoton mieli oli maassa. Jonas oli ihan tavallinen 13-vuotias poika. 
Hän asui kaksin äitinsä kansa, sillä hänen vanhempansa olivat eronneet pojan 
ollessa viisivuotias. Kesäloma oli juuri alkanut, ja hänen äitinsä oli juuri 
kuullut hänen kouluarvosanansa ja määrännyt pojalle kaikenmoisia kurjia 
kotitöitä, joiden takia Jonas oli ihan uupunut. 
- Jonas, leikkaa ruoho tai saat arestia loppuviikoksi, Jonaksen äiti huusi 

keittiöstä. 
- Saisinko edes hetken taukoa? Jonas kysyi toiveikkaana. 
- Hommat tai aresti, äiti sanoi. 
- Ottaisin mielummin jopa arestin, Jonas mutisi itsekseen. 
Mutta juuri kun Jonas oli hakemassa ruohonleikkuria autotallista, paikalle 
vieri epäsymmetrinen valkoinen möykky. Sitten se valkoinen möykky alkoi 
syödä ruohoa Jonaksen nenän edessä. No, tämä oli vielä sitä ”kivikautista” 
aikaa, kun ihmiset eivät vielä tienneet, että on olemassa jotain sellaista kuin 
MiNiDoGit, joten Jonas ei tiennyt, että MiNiDoG syö mitä vaan! Toisin 
sanoen Jonas luuli, että MiNiDoG halusi auttaa sitä. 
Vaikka MiNiDoG ei varsinaisesti halunnut auttaa, homma oli paketissa noin 
viidessä minuutissa. Samoin oli myös rikkaruohojen kitkeminen ja pölyjen 
pyyhkiminen. Jonas ei ollut varma, hyväksyisikö äiti jollain oudolla möykyllä 
teetettyjä kotitöitä, mutta hän varmuuden vuoksi piilotti sen autotalliin. 
Jonas ei tiennyt, että huomenna odottaisi ”pieni” yllätys… 

Toinen luku: 
[Location: Brazil, Rio de Meme, Bell street 12] 
Kun Jonas aamulla heräsi, hän päätti heti tarkistaa, oliko ”möykyllä” kaikki 
hyvin. Jonas oli eilen päättänyt, että hänen piti keksiä ”möykylle” nimi. 
Niinpä hän oli valinnut nimeksi MiNiDoG. Ja kyllä, Jonas siis keksi nimen 
MiNiDoG. 
Jonas käveli keittiöön. 
- Äiti, et kai ole käynyt autotallissa? Jonas kysyi. 
- En kultaseni, kuinka niin? äiti kysyi. 
Jonaksen äidillä ei ollut autoa, joten autotallilla ei ollut paljoakaan käyttöä. 
- No, en tiedä itsekkään, Jonas valehteli varsin helpottuneena. 
Jonas söi aamupalan nopeasti ja juoksi sitten autotalliin, jossa häntä odotti 
järkytys. MiNiDoG oli syönyt Jonaksen pyörän, joitakin isän vanhoja 
tavaroita ja jopa pienen reiän läpi seinästä! Vielä pahempaa oli, että MiNiDoG 
oli oksentanut autotallin lattialle! Nyt Jonaksen oli toimittava nopeasti. 
Ensinnäkin, Jonaksen oli peitettävä autotallissa syntynyt sotku. Sen jälkeen 
hänen olisi parasta hankkiutua moisesta eläimestä eroon. Ensin hän tukki 
oven. Se antaisi ainakin vähän lisäaikaa. Sitten Jonas kaappasi MiNiDoGin ja 
lähti kaupungille. Jonaksella oli vain yksi ongelma, hän ei tiennyt minne 
menisi. Kaupungin laboratorioon! Siellä MiNiDoGia voisi tutkia! 



Kolmas luku: 
[Location:Brazil, Rio de Meme, Laboratory] 
Ikävä kyllä, siis Jonakselle, hän ei ollut tajunnut, että eihän ketä tahansa 
päästetä sisään laboratorioon. Ja tässä kohtaa Jonas kuului kategoriaan 
”Kuka tahansa”. No, vartijat eivät siis päästäneet Jonasta sisään, vaikka hän 
kuinka huusi: 
- Tämä eläin söi pyöräni, osan isäni jättämistä tavaroista ja palan autotallin 

seinää! Jonas huusi suuttuneena. 
- Häжж, sanoi MiNiDoG. 
- No näytäpä sitten, Sanoi toinen vartijoista naureskellen. 
- Jonas kääri hihojaan ja laski MiNiDoGin alas.  
Seuraavaa paria minuuttia Jonas katui karvaasti. Jonas nimittäin unohti 
MiNiDoGin alas. Onneksi, kun Jonas sai MiNiDoGin nostettua ylös, se oli 
syönyt vasta yhden puolitoistametrisen koristepylvään. 
- Kuule, ehkä sinä pääset sisään, toinen vartijoista sanoi arasti. 
- Vihdoinkin, Jonas sanoi. 
Laboratoriossa alettiin ihmetellä kummallista tunkeilijaa. 
- Kuka ja millä asialla olet? Kysyi yksi tiedemiehistä. 
- Oletko vakooja? Kysyi toinen, tällä kertaa nainen. 
- En, olen Jonas Cuoto ja haluaisin että tutkisitte tätä, Jonas sanoi ja näytti 

MiNiDoGia. 
- Häжж, sanoi MiNiDoG. 
- Näytäpäs, sanoi yksi tiedemiehistä. 
- Tässä, Jonas sanoi. 
Mutta tiedemiehellä oli liian hellä ote. Tässä kohtaa on hyvä tietää myös, että 
MiNiDoG ei ole painava kun sen nostaa, se on painava kun sen tiputtaa. 
Ja kun MiNiDoG lipesi tiedemiehen kädestä ja osui maahan, lattiaan ilmestyi 
paljon halkeamia. 
- Hmm… Me jatkamme tästä, sanoi yksi tiedemiehistä. 
- Hyvä. Jonas sanoi ja lähti. 

Neljäs luku: 
[Location: Brazil, Rio de Meme, Bell street 12] 
Totta puhuen, Jonaksen olo oli ollut aika tyhjä sen jälkeen kun MiNiDoG 
lähti. Jonas oli odottanut laboratoriolta suurempaa reaktiota sellaisesta 
asiasta kuin MiNiDoG. Jonas ei ollut koskaan odottanut kiihkeämmin joka 
tuntisia uutisia kuin nyt. Ja sitten kerran — uutisissa mainittiin MiNiDoG 
tavalla, jota Jonas ei ollut odottanut. ”Uusi eläinlaji löydetty laboratorion 
pihalta, nimeksi annettu MiNiDoG, ravinto: mitä vaan. Löydetyt yksiköt:yksi, 
tämä eläin pitää hävittää, muuten se syö koko maailman. Hävitys käynnissä 
koko ajan.” Tämä tuli Jonakselle täytenä järkytyksenä. Tiedemiehet siis 
aikoivat väittää MiNiDoGia omakseen ja kaiken lisäksi tappaa sen! Jonas 
suuntasi suoraan kohti laboratoriota, tietämättä kuitenkin, että häntä 
seurataan… 



Viides luku: 
[Location: Space] 
- Tuo otus näyttää melko voimakkaalta, sanoi H.S.D.H.H. 
H.S.D.H.H on lyhenne sanoista Half Spectrum Donkey, Half Human eli 
puoli kirjoaasi, puoli-ihminen. Kirjo-aasit ovat MiNiDoGien orjia MiNiDoG 
planeetalla, jostain kumman syystä, ja ovat hautoneet kapinaa jo vuosia, siis 
MiNiDoG planeetan vuosia joka tarkoittaa noin kahta päivää. Mutta koska 
MiNiDoGit ovat melko tyhmiä, ne eivät olleet huomanneet mitään. No, 
H.S.D.H.H oli siis yllätys, yllätys, kapinassa mukana. 
H.S.D.H.H oli keksinyt, että jos MiNiDoGeja ei pystynyt tappamaan, niin 
osapuolien vaihto suoraan olisi helpompaa. Siksi H.S.D.H.H oli rakentanut 
koneen, jolla pystyi kontrolloimaan MiNiDoGia. Mutta H.S.D.H.H ei ollut 
vielä testannut luomustaan. Ongelmana oli, että hän ei voinut testata 
keksintöä MiNiDoG planeetalla, koska silloin MiNiDoGit olisivat syöneet 
hänet. Mutta nyt H.S.D.H.H oli kuullut, että yksi MiNiDoG oli lähetetty 
avaruuteen. H.S.D.H.H oli nopeasti selvittänyt kyseisen MiNiDoGin sijainnin, 
ja etsi nyt MiNiDoGia maapallolta. Nyt H.S.D.H.H oli selvittänyt, että 
kyseinen MiNIDoG eleli Brasiliassa, Rio de Memen laboratoriossa. Ja nyt 
H.S.D.H.H oli matkalla sinne — testaamaan laitettaan. 

Kuudes luku: 
[Location: Brazil, Rio de Meme, Laboratory] 
Jonas seisoi jälleen laboratorion porteilla.  
- Hei olen Jonas Cuoto, se tyyppi, joka toi MiNiDoGin tänne, Jonas sanoi 
- Sori siellä on nyt juuri aika täyttä, sanoi ensimmäinen vartioista. 
- Toimittajat kuvaavat siellä sen jonkun otuksen hävittämistä, sanoi toinen. 
Jonas tajusi, että tällä kertaa hän ei pääsisi sisään, oli mikä oli. Jonas alkoi 
harmissaan kävellä kohti kotia. Mutta matkalla hän näki eriskummallisen 
miehen, jolla oli happinaamari kasvoilla, huppu päällä ja kädet taskuissa, 
pysäytti hänet ja alkoi puhua: 
- Haluatko sinäkin pelastaa MiNiDoGin? Mies kysyi. 
- Kyllä mutta, Jonas aloitti mutta mies keskeytti hänet: 
- Niin minäkin, mies sanoi. 
- Saanko nyt puhua loppuun, Jonas kysyi asiallisesti. 
- Kyllä vain, mies sanoi. 
- Ensinnäkin, mistä tiedät, että sen eläimen nimi on MiNiDoG? Jonas kysyi. 
- Minä kuulin sen äsken, sanoi mies. 
- Entä miksi sinä haluat suojella MiNiDoGia? Jonas kysyi. 
- Minulla on syyni, ja jos todella haluat, voin tarjota sinulle pääsyn 

laboratorioon, mies sanoi. 
- Todellako? Miten? Jonas uteli. 
- Tule niin näytän, mies sanoi… 



Seitsemäs luku: 
[Location: Brazil, Rio de Meme, Laboratory] 
Jonas ja kummallinen mies kävelivät yhdessä kohti laboratoriota: 
- Ette edelleenkään pääse sisään, vartijat sanoivat yhteen ääneen. 
- No, jos ette päästä meitä vapaaehtoisesti, tulemme väkisin, mies sanoi. 
Sitten mies kaivoi taskustaan eriskummallisen kuution. Sitten mies heitti 
kuution ilmaan, mutta sen sijaan että se olisi pudonnut maahan, se alkoikin 
leijua ilmassa. Sitten kuutio alkoi suurentua, ja suurentua, ja suurentua, 
- Pitäkää hauskaa toisessa ulottuvuudessa, mies sanoi ennen kuin kuutio 

välähti ja vartijat olivat poissa ja portti auki. 
- Miten sinä… Jonas aloitti. 
- Ulottuvuusportti, mies vastasi. 
- Sillä voi siirtää asioita toiseen ulottuvuuteen, mies jatkoi. 
- Oikeastiko? Vau! Jonas ihaili. 
Kuten vartijat olivat sanoneet, laboratoriossa oli aika täyttä. Siksi Jonasta ja 
kummallista miestä ei heti huomattu. Mutta sitten hän sanoi kovaan ääneen: 
- Päästäkää MiNiDoG vapaaksi vapaaehtoisesti, mies sanoi. 
- Niin, muuten hän lähettää teidät toiseen ulottuvuuteen, Jonas uhosi. 
Mutta kun mitään ei tapahtunut, sen sijaan että hän olisi kaivanut taskustaan 
ulottuvuusportin jälleen, mies laskikin vain huppunsa ja riisui maskinsa… 

Kahdeksas luku: 
[Location: Brazil, Rio de Meme, Laboratory] 
- Kuka tai mikä sinä olet? Tiedemiehet kysyivät peloissaan. 
- Olen H.S.D.H.H,  Half Spectrum-Donkey, Half Human, ja tulin 

vapauttamaan MiNiDoGin, H.S.D.H.H sanoi uhmakkaasti. 
Jonas oli yhtä järkyttynyt kuin tiedemiehet, mutta yritti peittää sen. 
- Niin ja nyt me otamme MiNiDoGin, Jonas sanoi. 
- Häжж, sanoi MiNiDoG jota tiedemiehet eivät olleet saaneet yhtään 

satutettua. H.S.D.H.H otti taskustaan kummallisen kepin. Sitten 
H.S.D.H.H osoitti kepillä MiNiDoGia ja yhtäkkiä MiNiDoG alkoi leijua. 

- Hyvästi, ja kiitos testi-kappaleesta, H.S.D.H.H sanoi. 
- Hetkinen, Jonas aloitti mutta silloin ne olivat jo poissa. Jonasta harmitti. 
- Oletteko kanssani yhtä mieltä siitä, että jotain pitää tehdä? Jonas kysyi. 
- 78.346% todennäköisyydellä kyllä, Tiedemiehet vastasivat. 
- H.S.D.H.H pitää pysäyttää, kaikki sanoivat yhteen ääneen. 
Tiedemiehet ja Jonas kävelivät yhdessä laboratorion pihalle, ja Jonas aluksi 
vähän hämmentyi nähdessään tiedemiesten ratkaisu ehdotuksen: 
- Ohjus? Oikeasti? Jonas kysyi. 
- Olemme tutkineet MiNiDoGia, ja olemme todenneet että ohjus ei tee sille 

juuri mitään. 
- No selvä, jos olette ihan varmoja, Jonas sanoi enää vähän peläten. 
Ohjus laukaistiin muutaman minuutin kuluttua. Jonas ja tiedemiehet 
tarkkailivat ja ohjasivat. 
- Meillä on yksi pieni ongelma, Jonas sanoi. 
- Tietääkö kukaan, miltä H.S.D.H.H:n avaruusalus näyttää? 



Yhdeksäs luku: 
[Location: Brazil, Rio de Meme, Laboratory] 
- Hmmm… Jonas pohti. 
- Hei, nyt keksin! Jonas huudahti. 
Jonas ryntäsi puistoon. Hän etsi ihan hänen tonttinsa ja puiston erottavan 
aidan ulottuvilta — ja pian hän jo löysi pienen, kärsineen, avaruuskapselin. 
Jonas sieppasi avaruuskapselin mukaansa ja riensi takaisin laboratoriolle. 
- Etsikää jotain tämän kaltaista, Jonas sanoi huohottaen. 
- Selvä, tiedemiehet vastasivat. 
- Kai te osaatte ohjata sitä? Jonas kysyi. 
- Luuletko että olemme rakentaneet ohjuksen, jota emme osaa käyttää? Yksi 

tiedemies puolestaan kysyi. 
Siihen Jonas ei osannut vastata mitään. He ohjasivat melko kauan mutta 
onneksi H.S.D.H.H taisi pelätä kovaa vauhtia koska jo parin tunnin jälkeen he 
löysivät yllättävän paljon MiNiDoGien kapselia muistuttavan aluksen. Ohjus 
osui alukseen mutta nähtävästi H.S.D.H.H oli varautunut siihenkin: 
- Oikeasti? Spectrum-donkeyt eivät kuole hapenpuutteeseen, H.S.D.H.H 
nauroi äänekkäästi. Mutta se olikin viimeinen asia, jonka H.S.D.H.H sanoi 
ennen kuin kuului ääni ”häжж” kun MiNiDoG hotkaisi H.S.D.H.H:n. 
- Öööö… Siinäkö se oli? Jonas kysyi. 
- Joo… Niin kai, Yksi tiedemiehistä sanoi. 
- Mutta MiNiDoG leijuu pois! Jonas pelästyi. 
- Uskomme että minne se ikinä päätyykin, se on siellä paremmassa turvassa, 

Yksi tiedemiehistä sanoi. 
- No, onnea MiNiDoG, Jonas sanoi. 

Ja niin päättyi MiNiDoGin tarina. 
 

                                     Taiteilijan näkemys MiNiDoGista.                  



EPILOGI: 

Mitä hahmoille tapahtui tarinan jälkeen? 

Jonas sai MiNiDoGin oikeana löytäjänä kunniamaininnan lehteen, jolloin 
hänen äitinsä leppyi ja Jonas sai vihdoin tauon ja onnellisen muiston 
kesälomasta, jolloin hän löysi MiNiDoGin. — Tiedemiehet aloittivat 
yhteistyöprosessin NASA:n kanssa jossa etsittiin lisää tietoa MiNiDoGin 
elämästä. — MiNiDoGit ja Spectrum-Donkeyt tekivät sovinnon (josta 
MiNiDoGit eivät tienneet mitään) ja elivät onnellisena maailmanloppuun asti. 

Mitä tehdä kun näkee MiNiDoGin? 

Suositeltavin vaihtoehto on ottaa yhteyttä mahdollisimman nopeasti 
lähimpänä olevaan laboratorioon tai avaruusasemaan ja hankkiutua siitä 
mahdollisimman nopeasti eroon. Mutta älä missään nimessä käytä sitä 
kotitöiden teettämiseen niin kuin Jonas. MiNiDoGia ei myöskään kannata 
yrittää vangita, koska se on materiaalien tuhlausta. Ja Jonaksen tahdon 
vastaisesti ja tiedemiesten tietojen mukaisesti MiNiDoG on haittaeläin. 

                                               LOPPU                 


