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Jostain selittämättömästä syystä Jukolan 
asukkaita seurasivat vastoinkäymiset – mihin 
ikinä he ryhtyivätkään. Kukaan siskoksista ei 
ollut pahansuopa tai tarkoittanut toisille 
harmia, mutta kuitenkin he aiheuttivat aina 
tahattomasti harmaita hiuksia muille 
kyläläisille. 
 
Nyt kun tiedät, mistä tarinamme kertovat, 
haluat varmasti myös tietää, keitä nuo 
seitsemän siskosta olivat, joiden seikkailuista 
puhutaan vielä tänäkin päivänä.

Seitsemän siskosta
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lipä kerran, kauan sitten seitsemän 
siskosta. He asuivat Jukolan talossa 
lähellä Toukolan kylää.E

Kaikki tiesivät, keitä huono-onniset sisarukset 
olivat tai vähintäänkin he olivat kuulleet 
hurjia huhuja ja joskus julmiakin juoruja 
tyttöjen touhuista. 



 
1. Justiina 
 
Vanhin sisaruksista 
johtaa joukkoa, 
yleensä 
epäonnisesti. 
Äkkipikainen ja 
hidasoppinen 
tiukkapipo.  

2. Aamu 
 
Siskoksista pisin, 
järkevä ajattelija. 
Jättäytyy usein 
typeryyksistä. 

3. Tiina 
 
Sisaruksista 
suosituin, Lauran 
kaksoissisko. 
Yksinkertainen, 
mutta toinen 
siskoista, jolle 
maistuu väkivahva.

4. Laura 
 
Hiljainen, viihtyy 
luonnossa 
omassa 
rauhassaan. 
Tiinan 
kaksoissisko.

5. Tuulikki 
 
Siskoksista 
vahvin ja 
harteikkain. 
Yleensä vakaa, 
mutta menettää 
joskus malttinsa.

6. Simona 
 
Kylän juorunaihe, 
herätyksen 
kokenut 
saarnaaja. 
Viinamäen naisia.

7. Eeva 
 
Siskoksista 
nuorin, lyhyin ja 
älykkäin. 
Jättäytyy 
vanhempien 
sisarustensa 
hullutteluista ja 
seuraa niitä 
mielellään 
sivusta.
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Ajatus karhusta sai siskosten selkäpiit karmimaan, 
mutta lähtöä ei viitsitty lykätä myöhemmäksi.  
Mukaan lähtivät tietysti myös tyttöjen uskolliset 
puudelit, Lilli ja Liiski.  
 
Koirien johdolla he kävivät metsään sorsajahtiin, 
ja ennen pitkään olivat Lilli ja Liiski kadonneet 
kokonaan näkyvistä metsän uumeniin. 
Puudeleiden olinpaikan tiesi vain etäisestä 
räksytyksestä, joka kimpoili tiheässä männikössä.  
 
Haukahdukset alkoivat yllättäen lähestyä 
siskoksia, ja pian alkoi kuulua myös sorkkien 
tömähtelyä sammaleista maata vasten. ”Nyt 
meidät hukka perii, sillä sieltä rymistelee 
vimmainen härkälauma!” sisaruksista järkevin, 
Aamu huudahti. 

Ensimmäinen seikkailu

4

 
Lilli ja Liiski ilmestyivät puiden lomasta, ja 
niiden johdolla lähtivät tytöt pinkomaan 
poispäin lähestyvästä vaarasta. Pian he 
saapuivat Hiidenkivelle, suurelle 
siirtolohkareelle, jonka päälle he voisivat kiivetä 
suojaan. 

evään tehdessä tuloaan päättivät 
seitsemän sisarusta lähteä 
sorsanpyyntiin. Ennen lähtöä 
kantautui tyttöjen korviin uutinen: 
karhu oli ajanut naapurin härät 
pakosalle.

K Samassa ryhminä loppui, ja metsiköstä taapersi 
pikkuruinen vasikka, joka istahti erään männyn 
juurelle. Tytöt huokaisivat helpotuksesta ja 
hyppäsivät alas Hiidenkiveltä aikomuksenaan 
mennä silittämään suloista eläintä. 



Samassa Aamu alkoi 
pohtia, miten niin 
pieni olento oli saanut 
jopa Lillin ja Liiskin 
pakenemaan 
henkensä edestä. 
”Miten tuollainen 
pikkuruinen eläin sai 
koko metsän 
vavahtelemaan ja 
miksi se on yksin?” 
Eeva pohdiskeli.

Aamu sai puettua 
ajatuksensa sanoiksi: 
”Ei kai vain..” 
Siskokset kiljahtivat 
kuin yhdestä suusta 
tajutessaan, että 
vasikka ei voinut olla 
ainoa lajiaan.  
 
Yhteisestä 
sopimuksesta 
rynnivät loput härät 
mylvien kohti tyttöjä. 
Siinä vaiheessa 
mitään ei enää ollut 
tehtävissä, vaikka he 
kuinka juoksivat 
karkuun. 
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Pian he huomasivat, 
ettei aakkosten 
oppiminen ollutkaan 
ihan lastenleikkiä. 
Tietenkin 
nuorimmaisena Eevalta 
oppiminen luonnistui 
parhaiten, mutta 
etenkin Tiinalle ja 
Justiinalle kirjaimet 
tuottivat hankaluuksia.

Toinen  
seikkailu

äästyään 
sairastuvalta 
sonnien  
jaloista oli
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aika palata takaisin 
lukkarin oppiin 
aakkosia 
harjoittelemaan. 
Jokainen siskoista istahti 
omalle jakkaralleen 
lukkarin väkituvan 
pöydän ääreen, ja 
opiskelu alkoi.

P



Lukkari oli lähtiessään teljennyt mökin oven, joten 
pakoreittiä ei ollut. Hätä kuitenkin keinot keksii, ja 
pian Justiina älysi, että he voisivat ikkunan rikkomalla 
livistää ulos.  
 
Ikkuna oli kuitenkin lujaa tekoa, joten pelkkä 
hakkaaminen ei sitä rikkoisi. Tästä Tuulikki raivostui 
ja nappasi pöydän ympäriltä jakkaran ja heitti sen 
suoraan ikkunasta läpi. Lasinsirpaleet helisivät, kun 
ikkuna pirstoutui tuhansiksi palasiksi. He huomasivat 
tilaisuutensa koittaneen ja livistivät ikkunasta ulos.  
 
Aikansa käveltyään tytöt tajusivat, että heillä ei ollut 
ruokaa muualla kuin lukkarin talossa, koska heidän 
oma pirttinsä oli kaukana metsän toisella puolen. He 
eivät siis saisi muuta apetta kuin lukkarin tarjoamaa 
kuivaa leipää, ja he olivat juuri paenneet sieltä 
rikkoen ikkunan. Paluu ei tullut kysymykseenkään, 
mutta nälkä oli hirmuinen.  

Hetken pohdittuaan sisarukset lähtivät 
takaisin lukkarin väkituvalle, mutta hän osasi 
odottaa sisarusten paluuta ja telkesi tällä 
kertaa niin oven, kuin ikkunankin. Näin 
seitsemän siskosta joutuivat opiskelemaan 
aakkosia ruokanaan pelkkää kuivaa leipää ja 
viinaa, kunnes osasivat ne kelvollisesti.
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Vihdoin lukkari luovutti ja päätti, että olisi 
ruokatauon paikka. Hän jätti siskoksille eväspussit ja 
lähti kohti omaa pirttiään. Eväspusseista löytyi kuivaa 
leipää ja sahtia, josta Simona ja Tiina ilahtuivat 
suunnattomasti. Muut eivät olleet niin tyytyväisiä 
laihanpuoleiseen evästarjontaan ja alkoivat heti 
suunnitella pakoa tuvasta.  
 



Kolmas seikkailu

iin kuin lähes jokaisena iltana, 
päättivät seitsemän siskosta mennä 
saunomaan. Sauna lämmitettiin, 
vihdat sidottiin ja pian oli aika 
rentoutua löylyjen lämmössä. 
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Sisarukset kävivät saunomaan ja heittivät 
löylyä niin, että oli pakko siirtyä ulos 
vilvoittelemaan.

 ”Otetaan 
löylykilpailu!” 
Laura julisti 
ylpeänä omasta 
ideastaan. Kaikki 
innostuivat 
hänen ideastaan, 
paitsi Eeva ja 
Aamu, jotka 
tiesivät, ettei siitä 
seuraisi mitään 
hyvää. He lähtivät 
saunasta ennen 
kilvan alkua, ja 
sitä päätöstä he 
eivät katuneet 
milloinkaan. 

”Kuunnelkaapa minua tarkkaan siskoni, sain 
loistavan idean!” Laura kailotti, kun he olivat 
palanneet löylyjen lämpöön. Muut halusivat 
heti tietää, mikä sai Laurankin avaamaan 
suunsa ja kailottamaan niin innokkaasti. 

N



Voittaja kannettiin ulos tulikuumasta saunasta ja 
sen jälkeen mentiin pirttiin juhlistamaan 
Simonan voittoa. Kaikilla oli hauskaa, vaikka itse 
sankari ei ollutkaan kovin läsnä.  
 
Vihdat oli pudotettu lähtiessä saunan lattialle, 
jotta ne aamun tullessa olisivat kuivia sekä taas 
käyttökelpoisia ja sauna jätettiin itsekseen 
viilenemään. Kävi kuitenkin niin, että he olivat 
jättäneet saunan aivan liian kuumaksi ja kiukaan 
tylipätsistä lentelevät kipinät osuivat 
huolimattomasti jätettyihin vihtoihin. Ennen 
pitkään yksi vihdoista leimahti ja aamulla 
siskoksia odotti vain saunan hiiltyneet 
perustukset. 

”No tottahan alkaa! Täällä on yhtä kuumat paikat 
kuin lukkarin luona aakkosia opiskellessa!” Tiina 
murahti ja poistui niine hyvineen saunasta.  
 
Muut jäljelle jääneet naurahtelivat, eikä kukaan 
suostunut myöntämään omaa ahdinkoaan. ”Tämä 
kilpailu oli surkea idea”, Laura tuskasteli ja yritti 
vilvoitella itseään heiluttamalla kättään naamansa 
edessä. ”Sinähän sen keksit!” Tuulikki nauroi, kun 
Laura poistui saunasta.  
 
Jäljellä olivat enää Justiina, Simona ja Tuulikki, 
eikä heitä enää naurattanut ollenkaan. Simona ei 
tosin ollut pukahtanut sanaakaan, mutta Justiinan 
ja Tuulikin ei tehnyt mieli kuunnella hänen 
saarnaamistaan, joten he eivät huomauttaneet 
asiasta. 

Ulkopuolella olevat tytöt hurrasivat Simonalle, 
koska hän oli voittanut heidän löylykilpailunsa, 
mutta Simonaa ei kuulunut ulos, ja pian alettiin jo 
huolestua. Sisarukset ryntäsivät saunaan ja 
näkivät Simonan makaavan lauteiden alla 
selvästikin sammuneena. 
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 ”Aloitetaan sitten!” Justiina määräsi ja löylyä 
alettiin heittää taas olan takaa. ”Ei kai teitä jo ala 
heikottaa?” Tuulikki tuhahti, kun Tiina piteli 
päätään käsiensä välissä.

Hetken oltiin vain aivan hiljaisuudessa, mutta sen 
jälkeen Justiina nousi kiroten lauteilta ja loikki 
tulikuuman lattian poikki ovelle. 

”Ollaan sitten enää kahden”, Tuulikki totesi 
Simonalle, mutta ei saanut vastausta.  

Siinä he sitten istuivat hiljaisuudessa parisen 
minuuttia, kunnes Tuulikki ei enää kestänyt 
kuumuutta. Siskoksista vahvin tömisteli ovelle ja 
paiskasi sen perässään kiinni. 



Tottahan tytöt 
ymmärsivät, että ei 
koti ollut 
kummoinen ilman 
saunaa, mutta 
kukaan heistä ei 
osannut edes naulata 
kahta lautaa kiinni 
toisiinsa saunan 
rakentamisesta 
puhumattakaan. 
Olisi siis löydettävä 
joku rakentamaan 
sauna. Sisaruksilla ei 
kuitenkaan ollut 
paljoa rahaa, 
oikeastaan he olivat 
rutiköyhiä. Pitäisi siis 
saada joku tekemään 
työ ilmaiseksi.  
 
Ei ollut muuta 
vaihtoehtoa, kuin 
lähteä kosimaan 
naapurissa asuvaa 
Veijaa, joka oli 
näppärä ja 
rakentanut omankin 
mökkinsä.
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Neljäs seikkailu

Pian oltiin valmiita lähtemään, mutta sitten kävi 
ilmi, että kaikki eivät olleet halukkaita 
kokeilemaan onneaan: ”Enpä oikein tiedä. Minä 
taidan jättäytyä pois tämän kerran”, Laura mutisi 
ja aavisteli, että tulossa oli vaikeuksia. Eeva 
selitteli jotain nuoresta iästään ja oli myös poissa 
pelistä. Justiina tuhahti kahden sisarensa 
pelkuruudelle ja oli ohjaamassa muita siskojaan 
ulos mökistä, kun Eeva keksi loistavan idean: 
”Älkää nyt tyhjin käsin lähtekö! Ottakaa mukaan 
lahjat Veijalle!” hän huudahti silmät ilkikurisesti 
loistaen.

Lopulta päädyttiin siihen, että Justiina antaisi 
pölyhuiskan, koska se olisi siisti ja käytännöllinen. 
Aamu päätti antaa pelkästään kukkasia, mikä sai 
Justiinan pyörittelemään silmiään. ”Turhia nuo 
tuollaiset kukat! Mitä niillä muka voi tehdä?” hän 
tuhahti, mutta Aamu ei ottanut sitä kuuleviin 
korviinsa. Tiina päätti olla järkevä ja antaa kauniita 
korujaan, jotka olivat varmasti melko 
arvokkaitakin. 
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Sitä pientä seikkaa ei kuitenkaan huomannut 
kukaan muu kuin Laura, joka pudisti päätään 
pienesti, mutta pysyi hiljaa. Viisi kosijaa oli 
innoissaan pikkusisarensa ideasta ja jokainen 
heistä rupesi suunnittelemaan lahjaansa.

aunaa ei ollut yrityksistä huolimatta 
saatu parempaan kuntoon, joten oli 
toteutettava melkein epätoivoinen idea 
lähteä kosiomatkalle. Siskokset kävivät 
pesulla ja pukeutuivat parhaimpiinsa. S

Tuulikki tahtoi antaa itse rakentamansa käsipainot, 
jotka koostuivat isosta kepistä ja kahdesta 
painavasta kivestä. Viimeinen kosija, eli Simona ei 
tainnut olla aivan selvinpäin, koska hän otti 
mukaansa vain täyden pullon. Kohta päästiinkin jo 
lähtemään matkaan kantamusten kera. Eeva ja 
Laura kulkivat jonon hännänhuippuna, koska he 
halusivat nähdä, mitä tapahtuisi, mutta turvallisen 
välimatkan päästä. Pian saavuttiin perille Veijan 
mökin pihamaalle. Sisarukset hidastuvat tahtia ja 
sopivat, kuka menisi ensimmäisenä.  
 
Sopuun ei kuitenkaan päästy, koska kukaan ei 
tahtonut aloittaa tai olla viimeinen. Kaikki siis 
syöksyivät samalla ovenavauksella sisään pieneen 
itsetehtyyn pirttiin.  



Kaikki oli yhtä 
kaaosta. Veija 
kirkui ja huusi 
säikähdyksestä. 
Hän komensi 
kaikkia ulos, 
mutta siskokset 
yrittivät kilvan 
selitellä 
vierailunsa syytä. 
Kukaan ei saanut 
omaa 
puheenvuoroa.  
 
Laura ja Eeva 
kurkkivat 
ikkunasta, mitä 
pirtissä tapahtui 
ja miksi siellä 
huudettiin kuin 
siat 
teurastamossa. 
Tätä oli 
odotettukin, 
koska mihin 
seitsemän 
siskosta ikinä 
ryhtyikin, niin 
siitä ei selvitty 
vähin äänin.
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Justiina yritti puhdistaa 
takanreunalla olevaa ruukkua, 
joka kuitenkin alkoi kallistua 
uhkaavasti ja lopulta putosi 
lattialle särkyen. Veijan äidin 
tuhkat leijailivat rauhakseen 
ilmassa samalla, kun Veija 
kirkui ja komensi heitä 
poistumaan ja jättämään 
hänet rauhaan.  
 
Tuulikki laski painonsa 
lattialle tullakseen apuun, 
mutta lattia ei kestänyt niiden 
painoa. Käsipainot 
romahtivat lattian läpi 
kellariin ja särkivät puoli 
tusinaa hillopurkkia.

Simona hoiperteli 
ympäriinsä, koska hän oli 
matkan aikana juonut kaikki 
lahjuksena. Aamu ja Tiina 
pakenivat suosiolla ulos 
Lauran ja Eevan seuraksi. 
Pian heitä seurasivat 
loputkin sisaruksista, ja 
kaikki lähtivät juoksujalkaa 
kohti kotia. Veija seurasi 
perässä kättään heristäen 
päänsä päällä. 
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Ensimmäisenä tarinansa kertoi Simona, vaikka muut siskoista 
epäilivätkin hänen selväpäisyyttään: 

Viides seikkailu

Matkaan lähdettiin pikimmiten, 
mutta illan hämärtyessä he 
olivat vielä kaukana 
kotipirtistään. Silloin 
sisaruksista järkevin, Aamu, sai 
ajatuksen: he voisivat yöpyä 
läheisellä laavulla. Ryhdyttiin 
heti tuumasta toimeen, ja tytöt 
purkivat kantamuksensa laavun 
läheisyyteen. Yöpymiseen 
metsässä ei ollut osattu varautua, 
joten makuupussit ja viltit oli 
tietenkin jätetty kotiin. 
Kenelläkään ei siis ollut kiire 
mennä nukkumaan. 

Nuotiopaikalle sytytettiin tuli, 
jonka loimussa tytöt alkoivat 
kertoa kauhutarinoita toisilleen.
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Eräänä keväisenä 
päivänä päättivät 
siskokset lähteä 
retkelle metsään.



Satoja vuosia sitten, eli metsissä vielä ihmissusia. Ne 
olivat verenhimoisia petoja, jotka vaanivat ihmisiä 
täydenkuun aikaan. 
 

Ihmissudet olivat kuin susia, mutta ne olivat ainakin 
kaksi metriä korkeita ja niiden hampaat hohtivat 
valkoisina.

Ihmissudet tunnettiin siitä, että ne pystyivät 
täydenkuun kumottaessa muuttamaan tavallisen 
ihmisen heidän kaltaisekseen hirviöksi. Kaikki 
kammoksuivat näitä olentoja ja jokaisena täysikuuna 
ikkunat salvattiin ja pysyttiin visusti sisällä.

Jos saalista ei kuulunut, sudet tanssivat kuutamolla 
karmivia rituaalitanssejaan. Ihmissusia ei ole nähty 
luonnonvaraisina pitkään aikaan, mutta jotkut uskovat 
satunnaisten yksilöiden selvinneen sukupuutosta ja 
elelevän juuri tällaisissa kallioisissa havumetsissä. 
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Simona sai tarinansa päätökseen ja muut tytöt 
vilkuilivat toisiaan pelokkaina. Yleensä 
nimittäin kun Simona puhui ollessaan 
voimakkaan viinan vaikutuksen alaisena, hän 
osasi hämmästyttävästi ennustaa tulevaa.  
 
Kylmät väreet kulkivat heidän selkäpiissään, 
mutta kaikki tiesivät, että uskolliset puudelit 
suojelisivat heitä viimeiseen saakka. Kohta 
siskot huomasivat, että vain Lilli oli laavun 
lähistöllä, eikä Liiskistä näkynyt jälkeäkään. 
Tytöt päättelivät, että ihmissusi oli siepannut 
viattoman koiran ja aikoi syödä sen nälkäänsä!  
 
Samassa metsästä kuului vertahyytävä ulvaisu. 
Siskokset olivat varmoja, että ihmissusi oli 
tullut hakemaan heidätkin, joten kaikki 
pakenivat henkensä edestä kotiin Justiinan 
johdolla. Vain Lilli jäi nuotiolle istuskelemaan, 
kun Liiski tassutteli metsästä hänen luoksensa.

Liiski oli vain lähtenyt pienelle 
tutkimusmatkalle metsään ja saanut tassuunsa 
tikun, jonka takia se oli ulvahtanut 
säikähdyksestä. Mitään ihmissutta ei siis 
ollutkaan, vaikka eivät siskokset sitä 
saaneetkaan koskaan tietää.
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Nyt olet saanut lukea seitsemän siskoksen seikkailuista, jotka eivät aina sujuneet suunnitelmien mukaan. 
Tarinoita on vielä paljon, paljon enemmän, mutta kaikkien niiden kertomisessa kuluisi kokonainen 
ihmisikä!  
 
Toivottavasti otat opiksesi siskosten seikkailuista. Muista kuitenkin, etteivät he koskaan tarkoittaneet 
pahaa kenellekään, ja aika usein he myös osasivat ottaa opiksi virheistään.

Loppu
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