
                                                 Metsäretki 

Vuonna 1870 ilmestynyt Aleksis Kiven kirjoittama romaaniteos Seitsemän veljestä on jo 
varmasti kaikille tuttu, mutta oletko koskaan miettinyt mitä tapahtuisi, jos veljekset 
eläisivätkin 2020-lukua? Luvassa on mm. monenlaista draamaa, iloisia jälleennäkemisiä, 
jännitystä, veljesrakkautta, seikkailua sekä riitoja, kun seitsemän veljestä lähtevät yhdessä 
metsäretkelle. 

Syvällä metsässä, jossa linnunlaulu kaikuu puusta puuhun, vesi liplattelee kauempana 
rantakallioita vasten rauhoittaen ja hiljaisuuden vallatessa alueen, istuskelee Lauri yksin 
retkikeittimensä vieressä miettien veljiään. Hän pohtii miksi he alun perin erosivat toisistaan 
kauan aikaa sitten. Lauri on tavannut veljensä kasvokkain reilut viisi vuotta sitten ja yhteydet 
veljesten välillä ovat päässeet hieman katkeamaan ainaisten kiireitten takia. Lauri ei voi 
kuitenkaan ymmärtää miten suuri veljeslauma lähti niin eri teille elämässä ja miksi hän 
istuskelee tällä hetkellä yksin metsän siimeksessä. Lopulta Lauri toteaa hiljaa kuiskaten 
kyynel silmäkulmassaan: Kaipaan vanhoja aikoja sekä muiden veljien läheisyyttä. Haluan, 
että olisimme taas yhdessä. Lauri päättää tuoda heidät kaikki yhteen pienimuotoisen 
metsäretken avulla sekä toivottavasti saada myöskin muut veljet tajuamaan, kuinka paljon he 
tarvitsevatkaan toisiaan. 

Metsästä palattuaan takaisin sivilisaation pariin Lauri päättää kirjoittaa kaikille veljilleen 
kirjeen vanhojen aikojen kunniaksi tekstiviestin sijasta. Hän kirjoittaa: Arvon veli, toivon 
ottavasi tämän kutsun vastaan ja toimivasi sen mukaan. Olet tervetullut viettämään muutaman 
päivän pituista metsäretkeä Nuuksion kansallispuistoon perjantaina 12.6.2020 kello 8:15 
alkaen yhdessä muiden veljiesi kanssa. Muista ottaa mukaan tarvittavat välineet kuten mm. 
teltan, eväitä, makuupussin, taskulampun yms. Suurella kunnioituksella sekä kaipuulla, Lauri. 
Matkalla postiin postittamaan kuutta kirjettä, Lauri vielä puntaroi toteutuukohan hänen 
metsäretkensä ilman ongelmia vai tuleeko jotain ennalta-arvaamatonta tapahtumaan. 

Muutaman päivän kuluttua kaikki kuusi kirjettä ovat saapuneet perille eri osoitteisiin ympäri 
Suomen maata. Jokainen veljistä on lukenut oman kirjeensä ja valmistautunut retkeä varten 
rinkan kera. Kaikki on valmista ja on aika lähteä matkustamaan kohti Nuuksiota vatsa täynnä 
perhosia. 

Kello on juuri tasan kahdeksan aamulla, kun Lauri seisoo jo valmiina rinkkansa kanssa ison 
ilmoitustaulun alla. Aurinko paistaa täydeltä terältä eikä pilven hattaraakaan näy taivaalla. 
Tästä on tulossa aivan mahtava päivä, toteaa Lauri. Muutaman minuutin kuluttua Lauri 
pystyy erottamaan jo kaukaa Simeonin saapuvan Eeron, Aapon sekä Tuomaksen kanssa. 
Lauri päättää vilkuttaa heille ja he vilkuttavat takaisin hymyssä suin. Eeron, Tuomaksen sekä 
Simeonin saavuttua Laurin luokse, Juhani sekä Timo saapuvat yhtä matkaa bussipysäkiltä 
liittyen heidän seuraansa. Nyt kaikki ovat koossa ja veljekset lähtevät kävelemään keskenään 
eteenpäin samalla rauhallisesti jutellen. Muutaman tunnin vierähdettyä hiljaisuuden ja rauhan 
rikkoo kuitenkin iso hyttysparvi, joka käy veljesten kimppuun. Kuuluu vain nopeatahtista 
jalkojen töminää, kiroamista, läimäyksiä sekä tuskan ynähdyksiä, kun seitsemän veljestä 



juoksevat hirmuisella vauhdilla hyttysparvea karkuun. Veljesten juostua ainakin 
kaksikymmentä minuuttia, he lysähtävät uupuneina keskelle suurta puolukkamätästä. 
Jokaiselta löytyy ainakin vähintään viisi punoittavan kutiavaa hyttysenpaukamaa ympäri 
kehoa. Eniten paukamia löytyy Simeonilta, joka levittää niihin rasvaa saadakseen kutinan 
lakkaamaan edes pieneksi hetkeksi. Tämän taistelun jälkeen veljekset päättävät pitää samalla 
pienen hengähdystauon sekä syödä eväitään. Lisäksi he suunnittelevat sopivaa leirintäaluetta, 
johon teltat voitaisiin koota. Puolen tunnin kuluttua veljekset päättävät Laurin johdolla 
kävellä lähemmäksi järveä ja pystyttää heidän pienen yhteisen leirintäalueensa sinne. 
Telttojen pystyttäminen sujuu suurimmalta osalta loistavasti ilman ongelmia, mutta ei 
kaikilta. Eero ei saa telttaansa pysymään koossa, sillä teltasta puuttuu yksi kokonainen osa. 
Muut veljet alkavat etsimään puuttuvaa palasta. Tällä välin Juhani yrittää epätoivoisesti koota 
telttaansa kasaan, mutta aina yksi teltan nurkista romahtaa alas kaataen koko teltan. Metallisia 
teltanputkia vain putoilee kumisten Juhanin päähän ja hänen mittansa tulee täyteen. Juhani 
tempaisee viimeisetkin teltan rippeet irti maasta ja viskaa ne kauas metsään suoraan 
muurahaispesään. Eeron nauraessa taustalla Juhani lähtee suutuspäissään tallustamaan 
syvemmälle metsään. Simeoni päättää rauhoittaa tilannetta ja juoksee Juhanin perään. 
Simeonin ja Juhanin keskusteltua metsässä noin viisitoista minuuttia, he päättävät palata 
takaisin muiden luo. Heidän kävellessä takaisin jostain kuuluu kovaäänistä naurua. Muut 
veljet höröttävät täyttä naurua sytytellen leirinuotiota. Simeonin sekä Juhanin ollessa muualla 
Tuomas oli käynyt hakemassa Juhanin teltan muurahaispesästä. Tuomaksen, Eeron, Aapon ja 
Laurin kootessa Juhanin telttaa he olivat huomanneet ylimääräisen teltanpalan. Ilmeisesti 
Eeron kadonnut teltanosa oli kulkeutunut Juhanille, joka oli yrittänyt koota telttaansa 
ylimääräisellä osalla. Sen takia Juhanin teltan rakentamisesta ei ollut tullut mitään. Juhanin ja 
Simeonin kuullessa mitä oli tapahtunut he eivät voineet muuta tehdä kuin vain nauraa. Olihan 
se melko koomista, että toinen ei saa rakennettua telttaa puuttuvan osan takia ja toinen ei saa 
telttaa koottua ylimääräisen palan takia.  

Aurinko on jo laskenut ja on alkanut hämärtää, kun veljekset istuskelevat telttojensa vierellä 
yhdessä pienessä ringissä. Lauri päättää aloittaa: Halusin meidät kaikki tänne koolle, koska 
minusta on näinä lähiaikoina tuntunut vain enemmän ja enemmän, että olemme ajautuneet 
kauas toisistamme. En tunne teitä enää niin hyvin kuin ennen. Tuntuu, että kaikki aika menee 
vain kaikkeen muuhun eikä meille jää aikaa olla yhdessä. Myönnän itsekin käyttäväni aivan 
liikaa sosiaalista mediaa sekä unohdun aina välillä kaikenlaisten asioiden pariin. En tiedä 
tunnetteko samoin, mutta olisi kiva keskustella yhdessä, miten teillä menee, yms. 

Juhani: Olen aivan samaa mieltä. Nykyään on vain niin helppoa unohtua tekemään jotain 
muuta, ja jos tuttavat asuvat kovin eri paikoissakin tapaaminen ei ole kovinkaan helppoa. 
Koen toimivani siinä väärin, etten pystynyt pitämään meitä yhdessä, vaikka olenkin meistä 
kaikista vanhin ja koen edes sen asian omaksi vastuukseni.  

Lopulta kaikki veljekset päättävät kertoa vuorotellen kuulumisiaan, purkaa ja avata 
tunteitaan, kertoa elämästään sekä unelmistaan. 

Simeoni: Löysin siis kutsumukseni uskonnon parista mutten vain yhden uskonnon vaan 
ylipäätänsä kaikkien. Olen toiminut tässä nyt jo vähän aikaa uskonnon opettajana sekä 
opettanut nuorisolle erilaisista uskonnoista sekä niiden monimuotoisuudesta. Suurin toiveeni 



olisi varmaankin saada ihmiset tajuamaan erilaisuutta sekä arvostamaan sekä suojelemaan 
sitä. 

Timo: Itse olen kiinnostunut laulamisesta, että musiikista ja siksi puuhailenkin nykyään 
niiden parissa. Olen kasvanut myös ihmisenä tässä vuosien mittaan ja koen, että 
välinpitämättömyyteni on kaikonnut kokonaan sekä olen vihdoin keskittynyt vain niihin 
asioihin, jotka ovat minulle tärkeitä. 

Eero: En tiedä pystyttekö ymmärtämään, mutta olen löytänyt tulevaisuuteni kiertelevänä 
koomikkona. Minusta vain tuntuu, että haluan naurattaa ihmisiä, mutta myöskin opettaa heitä 
nauramaan myös itselleen. Olen aina ollut luonnostani teräväkielinen, mutta toisaalta 
realistisuuteni saa kaikki nauramaan tilanteessa kuin tilanteessa. 

Juhani: Voin kertoa ainakin itsestäni sen verran, että olen alkanut muuntautumaan hieman 
sivistyneemmäksi sekä tunteitaan paremmin hallitsevaksi persoonaksi. Olen käynyt terapiassa 
tässä nyt jo ainakin vuoden verran, jotta saisin korjattua hieman asennettani elämää kohtaan. 
Haluan tähän vielä lisätä, ettei avun hankkimisessa tai pyytämisessä ole mitään hävettävää. 
Kaikki me tarvitsemme apua jossain vaiheessa elämää, toiset vähän enemmän kuin toiset. 
Asiasta toiseen, olen hurahtanut lukemiseen ja luen nykyään jo muutaman kirjan päivässä. 
Lisäksi kävin hankkimassa itselleni kirjastokortin, jota olen tässä jo ahkerasti käyttänytkin. 
Tutustuin myös viimeviikolla e-kirjoihin, jotka olivat melko mielenkiintoisia. Mitä 
tulevaisuuteeni tulee, haluaisin kirjastonhoitajaksi viettääkseni lisää aikaa kirjallisuuden 
parissa, mutta myös innostaa nuorisoa lukemaan enemmän. 

Lauri: Kuten varmaan olettekin huomanneet, olen aina ollut kiinnostunut luonnosta sekä sen 
hiljaisuudesta. Siksi juuri toiminkin erä-sekä luonto-oppaana. Ilmoittauduin myös hiljattain 
työskentelemään ilmastonmuutoksen pysäyttämisen parissa. 

Aapo: Olen kouluttautunut suomen kielen opettajaksi sekä samalla löytänyt intohimoni 
suomalaisen kirjallisuuden parista. Suurin toiveeni olisi varmaankin saada nuoriso 
arvostamaan enemmän omaa kieltään sekä kulttuuriaan. Lisäksi käyn normaalisti muutamia 
kertoja viikossa lukemassa ääneen vanhainkodeissa, kirjastoissa sekä päiväkodeissa 
suomalaisia kansantaruja sekä muita tarinoita. Tulevaisuuteni kannalta haluaisin vielä jonakin 
päivänä kirjailijaksi.  

Tuomas: Vielä viimeisenä haluan itsekin kertoa teille jotain. Olen luonteeltani melko 
empaattinen, hyvä kuuntelemaan sekä neuvomaan muita, ja siksi uskaltauduin 
kouluttautumaan terapeutiksi. Haluan auttaa muita ihmisiä elämään paremmin ilman 
minkäänlaisia ongelmia. 

Koko veljeskatraan puhuttua suunsa puhtaaksi kaikkialla on aivan hiljaista. Kukaan 
veljeksistä ei puhu mitään vaan kaikki ovat jääneet aivan sanattomiksi. Ainoastaan jostain 
järven toiselta puolen kuuluu vain satunnaisia kurkien äännähtelyjä. He kaikki ovat todella 
väsyneitä, mutta jokaisen sisimmässään palaa puhdas vapaus. Näin veljekset päättävät 
fyysisesti sekä psyykkisesti raskaan päivän painamalla päät tyynyihin. 

Veljekset ovat jo nousseet ylös, kun aamuaurinko nousee idästä heitä lämpimästi syleillen. 
Järvellä on aivan tyyntä eikä missään näy ketään. Veljekset ovat ehtineet jo syömään 



aamupalan ja ovat nyt valmiita purkamaan telttojaan. Vuorossa olisi mukavan virkistävä 
kävely suon reunaa pitkin, mutta ennen sitä veljekset päättävät pulahtaa uimaan. Viilentävän 
uinnin jälkeen veljekset pakkaavat telttansa sekä muut varusteensa kasaan ja keräävät myös 
kaikki roskansa talteen. Näin alkaa raskas matka kohti suota. Reilun kahden tunnin 
kävelymatkan jälkeen veljekset pystyvät jo erottamaan suon kostean sekä maanläheisen 
tuoksun. Kauempana suota näkyy monenlaisia kasveja kuten mm. suopursuja, suokukkia sekä 
korpiorvokkeja täydessä kukassa. Timo innostuu kasveista niin paljon, että päättää rynnätä 
niiden luo. Muiden veljesten nauttiessa maisemasta taustalta kuuluu vain äänekäs loiskahdus, 
kun Timo putoaa suohon.  

Timo: Hei! Voisikohan joku auttaa? Täällä on aika märkää! Toinen kumisaappaanikin irtosi 
jalasta.  

Eero: Nythän sinä olet veliseni yhtä syvällä suossa kuin Joukahainen konsanaan. Annas kun 
minä autan. 

Eero päättää astua suohon ja humpsahtaa sekunneissa kainaloitaan myöten suohon. 

Juhani: Ha haa! Nyt sinäkin olet suossa ja vielä syvemmällä kuin Timo. Päätit sitten kokeilla 
uimista suossa. Olisin voinut kyllä jo kertoa etukäteen, ettei uiminen välttämättä suossa 
kannata, mutta arvostan kekseliäisyyttäsi, kun kerta nuorinkin tästä veljeskatraasta olet. 

Eero: Pidä sinä kitasi kiinni ja auta minut ylös täältä. Kohta hörppään vettä ihan 
kirjaimellisesti, kun kumisaappaanikin menivät jo. 

Lauri: No niin, rauhoitutaanpas nyt hieman. Tässä ei ole mitään hätää. Seitsemästä 
veljeksestä onneksi vain kaksi ovat suossa eikä yhtään enempää. Kyllä tästä selvitään. 

Juuri Laurin lopetettua puheensa Tuomas lyö päänsä puunoksaan ja ottaa askeleen eteenpäin 
juuri sen verran, että horjahtaa mätkähtäen vatsalleen suohon. 

Tuomas: Niin mitä olitkaan Lauri sanomassa? Nyt suossa on jo kolme veljestä ja neljä 
veljestä jäljellä. Pitäisi varmaankin toimia ennen kuin kaikki löytävät itsensä suosta. 

Aapo: Saanen ehdottaa, että meidän kannattaisi ottaa huomioon kaikkien suossa olijoiden 
paino ja sen mukaan laskea monimutkaisella laskutoimituksella paljonko voimaa tarvitaan 
nostamaan… 

Juhani: Mene sinäkin veliseni heidän seuraksi ja pulise omia laskelmiasi suossa. Ehkä jokin 
ötökkä jaksaa kuunnella viisastelujasi. 

Ja näin Juhani tyrkkää Aapon suohon. Suossa on nyt tällä hetkellä neljä henkilöä: Aapo, 
Tuomas, Eero ja Timo. 

Lauri: Nyt riitti! Ette sitten osaa yhtään käyttäytyä. Juhani, lähde Simeonin kanssa etsimään 
paksua ja vahvaa puunoksaa. Sen avulla saamme jotain kättä pidempää. Ja laittakaa siihen 
hakemiseen hieman vauhtia! 



Juhani ja Simeoni palaavat takaisin pitkän ja vahvan puunoksan kanssa. Lauri kurkottaa 
oksalla kohti Eeroa, joka tarttuu ahnaasti kiinni. Juhani, Simeoni ja Lauri saavat Eeron 
kiskottua pois suosta melko helposti. 

Eero: Sehän kävi todella näppärästi. Kiitos veljet! 

Juhani: Varmaankin kun tuollainen pikkusintti olet. Suurin ongelmahan tässä tulee 
varmaankin Aapon kohdalla. Pituutta miehellä sen verran, että lasti tulee olemaan painava. 

Seuraavaksi veljekset onkivat Tuomaksen sekä Timon pois suosta onnistuneesti. Vuorossa on 
enää Aapo, joka on vajonnut jo melko syvälle.  

Lauri: Tuokaa veljet toinen oksa! Näin saamme Aapon pois varmemmin. 

Lauri ja Juhani ojentavat oksiaan kohti Aapoa muiden veljien vetäen heitä. Kuuluu 
kovaääninen molskahdus, kun Aapo irtoaa suosta ja singahtaa kohti pelastajiaan. Loppujen 
lopuksi veljet makaavat epämääräisessä kasassa suon vieressä aivan hiestä märkinä ja 
uupuneina. Kaikki veljet on saatu pois suon syleilystä ja on aika levähtää. He päättävät 
pystyttää leirin johonkin lähistölle, mutta tarpeeksi kauaksi suosta. Seitsemän veljestä 
kokoavat ensin telttansa, käyvät sen jälkeen järvessä uimassa ja viimeisenä kokoontuvat 
leirinuotion ääreen syömään. Päivä on ollut pitkä ja veljekset ovat aivan puhki. Huomenna 
olisi tarkoitus palata takaisin kotopuoleen. Aurinko on jo laskenut aikapäiviä sitten ja yö on 
alkanut hämärtää.  

Lauri: Toivon, että kaikki viihtyivät nyt täällä luonnon helmassa, vaikka tämä metsäretki ei 
sujunutkaan ihan ilman ongelmia. Olen kuitenkin kiitollinen, että minulla on näin ihania 
veljiä tykönäni sekä jokaisella teistä on omanlaisensa persoona. Teidän kanssa ei sitten 
koskaan tule tylsää hetkeä. Rakastan teitä ja toivon, että muistamme pitää enemmän yhteyttä 
toisiimme kotopuolessakin. 

Kaikki muut veljet nyökkäävät ja lupaavat pitää yhteyttä toisiinsa. Sen jälkeen kaikki 
asettuvat makuulle ihailemaan rauhoittavan tummansinistä yötaivasta, jota valaisevat kirkkaat 
tähdet. Veljekset haukkovat henkeä ja seuraavat lumoutuneena, kun taivaan poikki liitää 
seitsemän pyrstötähteä. Toistensa tietämättä kaikki toivovat pitävänsä yhteyttä toisiinsa vielä 
vanhoinakin. 

 


