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1 Johdanto  

 

”Ensiksi 

moiskahtelivat 

korvapuustit, 

moiskahtelivat 

kahdenpuolen, 

mutta siitä 

iskivät he 

toinen 

toisensa 

kurkkuihin ja 

rupesivat - 

sokeasti, 

äheltäen - 

repimään, 

riistomaan ja huhtoen käyttelemään nyrkkiänsä. Tuimasti 

iskivät vastaan Toukolaiset, mutta tuimemmin vielä 

läimäyttelivät Jukolan miehet; ja raskaasti kuin 

rautanuijat putosivat veljesten rusikat heidän 

vihamiestensä päitä vasten. Kiiriskeltiin tomussa ja pölys-

sä, joka kuivalta tieltä nousi palloellen ilmaan, ja santa 

ja somero kahisi heidän ympärillänsä lehdistössä.” (SV: 

37.)       

 Kun lukee katkelman Aleksis Kiven Seitsemästä 

veljeksestä ja näkee kuvan Mauri Kunnaksen Seitsemästä 

koiraveljeksestä, huomaa varmasti yhtäläisyyden, mutta 

kenties tulee etsineeksi myös eroja esitysten väliltä. 

Tästä lähtökohdasta minä ryhdyin tarkastelemaan edellä 

mainittujen teosten suhdetta. Halusin yrittää selvittää 

millaisen kuvan Kiven klassikosta Kunnaksen luoma mukaelma 

voi mahdollisesti antaa sellaiselle lukijalle, jolle 

Seitsemän veljestä on vieras teos tai vielä liian hankala 

luettava.      

(SKV: 20)  
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 Seitsemän veljestä voidaan asettaa monen 

lajityypin alle, mutta usein sitä kutsutaan 

seikkailuromaaniksi tai kehitysromaaniksi. Pirjo 

Lyytikäinen on teoksessaan Vimman villityt pojat (2004) 

kirjoittanut Seitsemän veljeksen kytkeytyvän rajoja 

kyseenalaistavaan lajitraditioon (mt: 164).  Yhden 

lajityypin alle Seitsemää veljestä ei siis saa sijoitettua.

 Tätä klassikon aseman saavuttanutta romaania on 

luetettu kouluissa jo 1900-luvun alusta saakka (Sarmavuori 

2007: 151–153). Äidinkielen opettajain liitto (ÄOL) on 

vuonna 1999 laatinut ehdotuksen niistä teoksista, joita 

suositellaan käsiteltäviksi peruskoulussa. Seitsemän 

veljestä on mukana listalla, jolla on ”yleissivistyksen, 

kansallisen identiteetin ja suomalaisen kulttuuriperinnön 

kannalta tärkeitä teemoja käsittelevät teokset”. (mt: 119–

121.)      

 Tässä kohdin teoria eli Äidinkielen opettajain 

liiton ehdotus ja käytäntö koulussa kohtaavat, sillä Kiven 

Seitsemän veljestä on ollut luetuin teos kouluissa usealla 

vuosikymmenellä, ja vielä tänäkin päivänä kyseinen teos 

kuuluu tiiviisti monen koulun opetussuunnitelmaan eri 

kouluasteilla. Seitsemää veljestä ei siis pelkästään 

listata kirjallisuuden kaanoniin, vaan se on aktiivisesti 

käytössä koulumaailmassa. Tuolta ÄOL:n listalta oppilaiden 

ei kuitenkaan oleteta nimenomaan lukevan kaikkia teoksia, 

vaan kyseeseen voivat tulla esimerkiksi noiden teosten 

pohjalta tehdyt elokuvat. (Sarmavuori 2007: 118–119.)  

 Televisio ja etenkin Internet vievät yhä enemmän 

aikaa lasten ja nuorten elämästä. Jo 2000-luvun alussa 

tilanne oli hyvin samankaltainen. Leena Kirstinän (2001: 

15–22) mukaan joka viides peruskoulun päättävä tyttö ja 

neljä poikaa kymmenestä1 ilmoittaakin, että heidän vapaa-

 
1 Vuonna 2006 valmistuneen raportin mukaan jopa 56 prosenttia yhdeksäsluokkalaisista pojista 
ei ollut lukenut yhtään kirjaa vapaa-aikanaan (Sarmavuori 2007: 56). 



 

5 
 

ajallaan kirjat saavat jäädä hyllyyn. Myös Piatta Rulja on 

vuonna 2017 ilmestyneessä pro gradu -tutkielmassaan 

selvittänyt helsinkiläisten yhdeksäsluokkalaisten 

lukumotivaatiota ja sitoutumista kaunokirjallisuuden 

lukemiseen. Esimerkiksi hänen tutkimukseensa 

osallistuneista pojista 34 prosenttia luki vuoden aikana 

vain 0-1 kaunokirjaa (Rulja 2017: 14). 

 Tähän toimintamalliin opitaan jo kovin nuorena. 

Aktiivisilla vanhemmilla ja osaavilla opettajilla on 

kuitenkin mahdollisuus ohjata lasta kaunokirjallisuuden 

harrastuksen pariin positiivisten lukukokemusten kautta. 

 

1.1 Tutkimuskysymykset  

 

Seitsemän veljestä luetaan tai siihen ainakin 

jollain tasolla tutustutaan usein peruskoulun yläluokkien 

aikana. Siinä iässä (noin 13–16-vuotiaana) nuorelle usein 

on jo vakiintunut tietynlainen ajankäyttömalli. Mikäli 

kaunokirjallisuudella ei ole tuohon mennessä siinä mallissa 

tilaa ollut, voi sen sinne lisääminen olla todella 

haastavaa. Suurista suunnitelmista ja hienoista 

tutkimustuloksista huolimatta kentällä moni opettaja 

kamppailee sen tosiseikan parissa, etteivät yläkoulun 

kaikki oppilaat yksinkertaisesti kykene lukemaan näin 

pitkää romaania. Heidän on ollut pakko keksiä muita 

lähestymistapoja aiheeseen ja muun muassa Seitsemän 

veljeksen kohdalla se on voinut tarkoittaa sitä, että 

oppilas ohjataan vaihtoehtoisesti lukemaan Kunnaksen 

Seitsemän koiraveljestä.     

 Edellä mainituista seikoista kumpuavat myös 

tutkielmani tutkimuskysymykset. Haluan muun muassa 

selvittää, miten Kunnaksen adaptoima eli mukauttama tarina 

seitsemästä koiraveljeksestä vastaa Kiven Seitsemän 
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veljeksen tarinaa, joka on sen malliteksti. Onko 

Seitsemästä koiraveljeksestä mahdollista löytää niitä 

teemoja, joita yleisesti pidetään Seitsemälle veljekselle 

ja sen juonelle merkityksellisinä? Kuuluuko Kiven värikäs 

kieli ja Seitsemässä veljeksessä esiintyvä huumori myös 

Seitsemässä koiraveljeksessä? Miten Seitsemän koiraveljestä 

on sovitettu lapsiyleisölle? Minkälaisilla keinoilla 

adaptaation tekijä kohdentaa teoksensa pääasiassa 

lapsilukijoille?    

 Aikaisempaa tutkimusta Kunnaksen Seitsemästä 

koiraveljeksestä on verrattain vähän. Mikaela Uoti on 

kirjoittanut 2008 ilmestyneen pro gradu -tutkielmansa 

Seitsemän koiraveljeksen sanan ja kuvan suhteesta. 

Kunnaksen muuta tuotantoa eli Koiramäki-kirjoja on tutkinut 

vuonna 2007 Hanna-Leena Herola pro gradussaan, jossa hän on 

pohtinut kirjojen välittämää historiallista tietoa. Eräs 

lukuisista Aleksis Kiven Seitsemästä veljeksestä tehdyistä 

mukaelmista on päätynyt suurennuslasin alle vuonna 1967. 

Tuolloin Leena Ristola vertaili pro gradussaan alkuperäistä 

Seitsemää veljestä ja siitä tehtyä nuorisopainosta. Hänen 

tutkielmansa painottuu kieliopillisiin ja sanastollisiin 

muutoksiin sekä lyhennyksiin ja poistoihin.   

 

1.2 Aleksis Kivi ja Seitsemän veljestä 

  

 Aleksis Kiven Seitsemän veljestä julkaistiin alun 

perin vuonna 1870 neljänä vihkona, mutta tänä päivänä 

teoksen näkee yleensä yhdeksi kirjaksi sidottuna. Teoksesta 

on tehty lukuisia erilaisia painoksia. Toiset painokset 

ovat kuvitettuja, esimerkiksi Akseli Gallen-Kallela on 

kuvittanut Seitsemän veljestä –teoksen vuonna 1908 

(aleksiskivi-kansalliskirjailija.fi). Teoksesta on 

saatavilla myös pokkariversio. Seitsemän veljestä muodostuu 
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14 luvusta.     

 Seitsemän veljestä –romaania on tutkittu monista 

eri näkökulmista. Jo 1910-luvulla Viljo Tarkiainen teki 

Seitsemästä veljeksestä väitöskirjansa. 2000-luvulta löytyy 

muun muassa Pirjo Lyytikäisen jo aiemmin mainittu tutkimus 

Seitsemän veljeksen transgressiivisen eli rajoja rikkovan 

energian muodoista: Vimman villityt pojat – Aleksis Kiven 

Seitsemän veljeksen laji (2004). Aarne Kinnunen on 

julkaissut vuonna 2002 jo toisen Seitsemää veljestä 

käsittelevän tutkimuksensa, Seitsemän veljestä ja lukemisen 

juonet. Vuonna 2000 pidetty symposium Kiven synnyinseudulla 

Nurmijärvellä oli puolestaan alkusysäys esimerkiksi Hannes 

Sihvon (2002) ja Jyrki Nummen (2002) artikkeleille, joissa 

he käsittelevät Raamattua Seitsemän veljeksen yhteydessä. 

Aleksis Kivi itse on myös ollut mielenkiintoinen henkilö, 

jonka elämästä on kirjoitettu paljon. Hänen elinpiiristään 

on usein etsitty yhtymäkohtia hänen teoksiinsa. Vuonna 2009 

tästäkin aiheesta ilmestyi Ahti Gåpån ja Heikki Harjun 

tekemä kirja Seitsemän veljestä – myyteistä faktoiksi. 

 Tutkimuksen lisäksi Seitsemän veljestä on 

inspiroinut myös monien eri alojen taiteilijoita. Veljekset 

voikin löytää elokuvasta, teatterin lavalta, oopperasta tai 

vaikka kuvakirjasta. Puhumattakaan niistä 

intertekstuaalisista viittauksista Seitsemään veljekseen, 

joita löytyy suomalaisesta kirjallisuudesta ja taiteesta 

lukematon määrä. Yksi menestyneimmistä Seitsemän veljestä -

mukaelmista lienee Riitta Nelimarkan ja Jaakko Seeckin 

luoma, palkittu animaatioelokuva, jonka ohessa syntyi myös 

kuvakirja Seitsemän veljestä - ilosteleva elämänkertomus 

seitsemän jukuripäisen nuoren miehen vaiheista 1800-luvun 

puolivälin eteläisessä Hämeessä (Nelimarkka 1980).   
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1.3 Mauri Kunnas ja Seitsemän koiraveljestä 

 

Mauri Kunnaksen pilapiirroksia ilmestyi useassa 

sanomalehdessä 1970-luvun loppupuolella, mutta suurelle 

yleisölle Kunnas kuitenkin esittäytyi esikoiskirjallaan 

Suomalainen tonttukirja vuonna 1979. Siitä lähtien 

Kunnakselta on ilmestynyt lähes vuosittain vähintään yksi 

kuvakirja. Monipuolinen kuvataiteilija on kuvakirjojen 

lisäksi tehnyt muun muassa sarjakuvia ja pilapiirroksia, 

joita on julkaistu sekä sanomalehdissä että itsenäisinä 

kirjoina. Vuonna 2002 ilmestyi Kunnaksen tähänastisista 

kirjoista paksuin, 96-sivuinen Seitsemän koiraveljestä. 

(Kunnas & Sonninen 2009.) Kunnas on saanut uransa aikana 

lukuisia palkintoja työstään. Hänen teoksiaan on julkaistu 

kymmenissä maissa ja käännöksiä on tehty 35 kielelle. 

(maurikunnas.net.)    

 Kunnas oli vuosia pohtinut, rohkenisiko hän 

ryhtyä mukailemaan Aleksis Kiven Seitsemää veljestä, jota 

piti ”ylittämättömänä mestariteoksena”. Kunnas tunsi Kiven 

tekstin lähes ulkoa, ja se auttoi häntä tekemään päätöksen 

siitä, että ryhtyisi tuohon työhön. Kuvia varten hän 

virittäytyi tunnelmaan muun muassa taideteosten ja elokuvan 

avulla. Myös Koiramäki-kirjoja varten kerätyistä lähteistä 

oli hyötyä, sillä niiden tapahtuma-aika eroaa Seitsemän 

veljeksen ajasta vain noin kahdella vuosikymmenellä. 

Tekstin lyhentäminen ei ollut ongelmatonta, mutta selkeästi 

Kunnas siinä onnistui, sillä kirja on ollut myyntimenestys. 

Kunnakselle myönnettiin sen ansiosta myös Pro Finlandia -

mitali. (Kunnas & Sonninen 2009 & maurikunnas.net.)  

 Lukujen valossa tekstiä on lyhennetty siten, että 

Seitsemässä veljeksessä lukuja on 14. Seitsemässä 

koiraveljeksessä lukuja on 11. 11 luvun lisäksi Seitsemässä 

http://www.maurikunnas.net/
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koiraveljeksessä on alussa aukeama, jolla on koiraveljesten 

kuvat. Teoksen lopusta löytyy myös epilogi. 

 

2 Intertekstuaalisuus ja adaptaatio 

 

Intertekstuaalisuudeksi käsitetään ne huomiot, 

joita lukija voi tehdä jonkin tietyn teoksen ja muiden 

teosten suhteesta. Kirjallisuuden tutkimuksessa Mauri 

Kunnaksen Seitsemää koiraveljestä voisi kutsua 

hypertekstiksi, jonka hypo- eli mallitekstinä on ollut 

Aleksis Kiven Seitsemän veljestä. Hypertekstuaalisuuden 

termein siis transformaatio eli tekstin muuntaminen on 

toteutettu monin eri keinoin. (Hosiaisluoma 2003: 326–327, 

357, 946.) Seitsemän koiraveljestä on lyhennetty ja 

kuvakirjadramatisoinnin saanut muoto Seitsemästä 

veljeksestä.    

 Suurimman osan Seitsemän koiraveljeksen 

kohdeyleisöstä muodostavat oletettavasti lapset, joilla 

kuitenkin verrattain harvoin on tietoa ja tuntemusta Kiven 

Seitsemästä veljeksestä. Nykyään onkin kasvamassa 

lukijasukupolvi, joka pitää koiria niinä ”oikeina” 

veljeksinä. Tästä syystä Seitsemän veljeksen ja Seitsemän 

koiraveljeksen suhdetta lienee hedelmällisintä pohtia 

adaptaation teorian termein, sillä niissä huomio keskittyy 

pitkälti nimenomaan lapsilukijaan.   

 ’Adaptaatio’ määritellään Facta-tietosanakirjassa 

(WSOY 2006: 17) mukautumiseksi, mukauttamiseksi, 

sopeutumiseksi, sopeuttamiseksi, sovittamiseksi.  

Useimmiten tämä termi yhdistetään lähinnä psykologiaan sekä 

biologiaan. Biologiassa sillä tarkoitetaan sitä, että jokin 

muutos eliössä auttaa sitä sopeutumaan tiettyyn 

ympäristöön. Tästähän on oikeastaan kyse kirjallisessakin 

adaptaatiossa. Seitsemän veljestä on kokenut muutoksen, 
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jonka ansiosta se sopii entistä paremmin lapsilukijan 

maailmaan. Adaptaatiolla tarkoitetaan myös mukaelmia eri 

mediasta toiseen: romaaneista tehdään esimerkiksi elokuva-

adaptaatioita tai TV-sarjoista kirjoitetaan kirjoja. 

Adaptaatiosta on kyse myös käännettäessä kirjoja kieleltä 

toiselle. Vaikka jo 1700-luvulla on ilmestynyt kirjoja, 

jotka ovat nuorten kapasiteettia vastaavia adaptaatioita, 

on termin käyttö ja merkitys kirjallisuuden tutkimuksessa 

kirvoittanut tutkijoita 1900-luvun loppupuolellakin 

tiukkaan keskusteluun sen määritelmästä. (Skjønsberg 1982: 

9-14 & Klingberg 1981.)     

 Tänäkään päivänä ei olla vielä päästy 

yksimielisyyteen adaptaatio-käsitteestä kirjallisuuden- ja 

taiteentutkimuksen kentällä. Tähän voinee vaikuttaa se, 

että varsinkin kaunokirjallisten teosten adaptaatioilmiötä 

käsittelevää, relevanttia tutkimusta on tehty melko vähän. 

Merja Sagulin on tutkinut väitöskirjassaan Daniel Defoen 

Robinson Crusoesta tehtyjä suomenkielisiä adaptaatioita. 

Väitöskirjassaan hän käsittelee myös tätä adaptaation 

moninaisuutta ja monimuotoisuutta. (Sagulin 2010.) 

 Klingberg (1969: 39) määrittelee adaptaatio-

termin työvälineeksi, jota käytetään, kun lapsille ja 

nuorille suunnattu kirjallisuus on mukautettu heidän 

tarpeitaan vastaavaksi. Hän haluaa erottaa adaptaation 

käsitteestä termin ’didaktoiminen’, mikä tarkoittaa 

moraalisten asenteiden ja käyttäytymisen opettamisen 

käyttöönottoa teoksessa. Lastenkirja kuitenkin voi olla 

opettavainen ilman, että sen tärkein päämäärä olisi antaa 

opetusta.      

 Klingbergin mukaan lapsille ja nuorille suunnattu 

kirjallisuus on aina adaptoitava jotenkin. Muuten olisi 

turha puhua erikseen lasten- ja nuortenkirjallisuudesta ja 

aikuistenkirjallisuudesta. Aikuisille tarkoitettua tekstiä 

lapsilukijalle sopivaksi adaptoitaessa on otettava huomioon 
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muun muassa lukijan tarpeet, lukutaito ja mielenkiinnon 

kohteet. Kuvitus on usein isossa roolissa 

lastenkirjallisuudessa ja sen vuoksi myös sitä 

tarkastellaan adaptaatiotutkimuksessa. (Klingberg 1969: 39 

& 1972: 95, 101 & 1981: 1-2.)  

 Adaptaatio esiintyy eri tavoin. Aina kaikkia 

adaptointitapoja ei esiinny yhdessä teoksessa, joten 

esittelen lyhyesti kutakin tapaa: Sisällöllinen adaptaatio 

tapahtuu muokkaamalla teoksen sisältöä, yleensä siis 

tarinaa karsimalla. Muodollinen adaptaatio puolestaan tuo 

mukanaan poikkeamia, jotka normaalisti erottavat lasten- ja 

aikuistenkirjallisuutta, kuten onnellisen lopun tavoittelu, 

mikä on tärkeää lapsille, mutta ei niin välttämätöntä 

aikuisille. Teoksen tyylin mukauttaminen, tyylillinen 

adaptaatio, liittyy lähinnä niihin kielellisiin 

sanontatapoihin, joita teoksessa käytetään. Median 

adaptaatio keskittyy muun muassa teoksen kokoon, pituuteen 

ja kuvitustiheyteen. (Klingberg 1969: 41–44 & 1972: 97–

101.)       

 Itse näkisin, että Kunnaksen Seitsemässä 

koiraveljeksessä adaptaatio koskettaa kaikkia näitä neljää 

tasoa. Median adaptaation näkökulma kulkee tutkielmassa 

jatkuvasti mukana, joten erikseen omat luvut olen tehnyt 

adaptaation muille tasoille. Pohdin adaptaation tasoja 

tutkielmassani käyttäen Klingbergin termistöä ja teoriaa. 

Adaptaatiotutkimuksen niukkuuden vuoksi voivat käyttämäni 

termit olla paikoin heikkoja, mutta pyrin käyttämään niitä 

johdonmukaisesti. 
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2.1 Sisällöllinen ja muodollinen adaptaatio  

 

Sisällön ja muodon mukauttamisen kautta määrittyy 

muun muassa sisällön valinta ja rajoittunut aihemäärä 

adaptaatiossa. Näiden avulla voi pohtia juuri teosten 

suurien linjojen yhteneväisyyksiä. Sisältöä voidaan 

mukauttaa muun muassa muuttamalla pääosan esittäjää. 

Adaptaation pääosaan voidaan valita alkuperäisestä 

teoksesta poiketen esimerkiksi lapsi, mikä monesti lisää 

nuoren lukijan kiinnostusta tarinaan. Tutkielmani kannalta 

merkittävämpi on kuitenkin se pääosavaihtoehto, jossa 

päärooliin sijoitetaan eläin.  Oletusarvona on, että 

eläimet kiinnostavat lapsia enemmän kuin aikuisia. Nämä 

pääosavalinnat ovat osa sitä adaptaatiota, joka on tehty 

lapsesta lähtevien tarpeiden perusteella. Muun muassa 

tällaisilla valinnoilla voidaan tarjota lapselle 

mahdollisuus itsenäisyyden ja turvallisuuden tunteen 

kokemiseen lukiessa, kun kirjaa on mukautettu hänen 

kokemusmaailmaansa vastaavaksi. (Klingberg 1969: 41–43.)

 Aleksis Kiven Seitsemää veljestä voi useiden 

muiden suurten romaanien tapaan lukea monin eri tavoin. 

Toisaalta se on tapahtumarikas, vauhdikas seikkailu ja 

toisaalta taas osuva henkilökuvaus eräästä eteläisessä 

Hämeessä asuneesta veljesjoukosta. (Laitinen 1997: 206–

207.) Mauri Kunnas on halunnut kunnioittaa tätä ”Suomen 

parhaana kirjana” pitämäänsä teosta omalla ”koiramaisella 

mukaelmallaan" (Kunnas 2002: 4), joten koiraveljekset 

käyvät läpi monet samat vaiheet ja tapahtumat kuin heidän 

esikuvansa Seitsemässä veljeksessä. 
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2.2 Tyylillinen adaptaatio 

 

Tyylillinen adaptaatio käsittää teoksen 

mukailemisen enemmänkin sanatasolla, kun taas sisällöllinen 

ja muodollinen adaptaatio määrittävät mukaelman suuria, 

nimiensä mukaisesti sisältöä ja muotoa koskevia, linjoja.    

 Käsitettä ’tyyli’ voidaan ajatella eri tavoin. 

Laajemmassa merkityksessä se saatetaan virheellisesti 

rinnastaa muotoon. Tyylillä ja muodolla on toki yhteys. 

Esimerkiksi muodollisen adaptaation toimintaa ja tapahtumia 

suosiva suuntaus saa ilmiasunsa lisääntyneessä verbien 

käytössä. Verbien käyttö on Seitsemässä koiraveljeksessä 

lisääntynyt siitäkin syystä, että lastenkirjoille 

ominaiseen tapaan siinä käytetään huomattavasti lyhyempiä 

virkkeitä kuin aikuistenkirjallisuudessa, tässä yhteydessä 

vertailukohtana on luonnollisesti Seitsemän veljestä. Ehkä 

olisi siis syytä puhua enemmänkin verbien 

esiintymistiheyden kasvusta alkuperäiseen tekstiin 

verrattuna. Lauseet vaativat verbin, joten lyhyemmät 

virkerakenteet onkin saatu aikaan lähinnä kuvailuja ja 

substantiiveja vähentämällä, eikä varsinaisesti verbejä 

lisäämällä. (Klingberg 1969: 43–44 & 1972: 99–100.)  

  

2.3 Kuvakirja 

 

Seitsemän koiraveljestä on kirjastoluokituksensa 

(85.2) perusteella kuvakirja. Kuvakirjoja on kuitenkin 

monenlaisia. Maria Nikolajeva ja Carole Scott (2001: 12) 

ovat laatineet kaavion, jossa erilaiset kuvakirjatyypit 

sijoittuvat hierarkkisesti asteikolle sen mukaan, miten ja 

miten paljon kuvaa ja sanaa niissä käytetään. Luokittelut 

menevät usein jossain määrin päällekkäin, ja näkisinkin 

Seitsemän koiraveljeksen edustavan sekä symmetristä 
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kuvakirjaa että täydentävää kuvakirjaa. Symmetrisessä 

kuvakirjassa sana ja kuva muodostavat kaksi tarinaa, jotka 

toistavat saman asian. Täydentävässä kuvakirjassa kuva 

täydentää tekstin jättämiä aukkoja ja päinvastoin. 

Kuvakirjan kohdeyleisö voi olla yhtä hyvin lapsi tai 

aikuinen. Kunnas (maurikunnas.net) itse viittaa Seitsemään 

koiraveljekseen lastenkirjana. Sille on tyypillistä 

kaksoisyleisö eli se, että kirjan lukijoiden oletetaan 

olevan sekä lapsia että aikuisia. Lähestyn Seitsemää 

koiraveljestä tutkielmassani kuitenkin enemmän nimenomaan 

lapsille suunnattuna kuvakirjana.     

 Lapsilukijan lukuintoa pitävät Kunnaksen 

kirjoissa yllä yleensä myös erilaiset varsinaiseen tarinaan 

kuulumattomat yksityiskohdat ja oliot. Näitä löytyy myös 

Seitsemästä koiraveljeksestä. Esimerkiksi Herra Hakkarainen 

ja Hämähäkki Heikki kulkevat koiraveljesten tarinan 

sivuilla. Kunnaksen kuvituksessa on äärimmäisen harvinaista 

se, ettei tapahtumaa ole kukaan todistamassa. Yleensä 

kuvasta löytyy ainakin yhdet tapahtumia seuraavat silmät. 

Ne voivat olla jonkun tarinan henkilön silmät, Herra 

Hakkaraisen suljetut silmät tai penkin alta kurkistava 

silmäpari, jonka haltijasta ei näy muuta. Tällainen 

katselija on kulkenut mukana Mauri Kunnaksen tuotannossa jo 

1980-luvulta lähtien. ”Aikojen alussa Mauri Kunnaksen 

piirroksissa vilisi salaperäisiä silmäpareja, jotka 

pilkistivät pimeästä. Sitten kurkistelija tuli päivänvaloon 

ja osoittautui harmaaksi otukseksi nimeltään Hämähäkki 

Heikki.” Herra Hakkaraisenkin ensiesiintyminen on 

tapahtunut jo 1984. (Kunnas & Sonninen 2009: 104, 158–159.) 

Nämä tarkkailijat kulkevat muuten tiiviisti mukana 

koiraveljesten seikkailuissa, mutta edes heitä ei ole 

Kunnas päästänyt katsomaan Jukolan saunan paloa (kuva SKV: 

31).  

http://www.maurikunnas.net/
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(SKV: 31) 

Tässä kohdassa mukaelma on hyvin uskollinen 

mallitekstilleen, sillä Kivi kuvaa tapahtumaa seuraavasti:   

Ja niinpä ihanassa rauhassa paloi rakennus 

tuhaksi, yhdenkään silmän näkemättä (SV: 74). 

Heti seuraavalla aukeamalla, palaneen saunan raunioilla, 

näkyy Herra Hakkarainen taas jo kulkemassa (SKV: 32-33).

 Herra Hakkarainen voi edustaa Seitsemässä 

koiraveljeksessä sitä yhteiskuntaa, joka on olemassa, 

vaikka koiraveljekset eivät sen aktiivisina jäseninä aina 

toimikaan. Kiven tekstissä ja veljesten puheenvuoroissa 

vilahtelee viittauksia muihin ihmisiin ja heidän kanssaan 

toimeen tulemiseen, vaikka veljekset usein ovat onnellisia 

omasta vapaudestaan. Herra Hakkaraisen edustama sivuhahmo 

voi mahdollistaa erilaisia tulkinnallisia näkökulmia 

seitsemän koiraveljeksenkin tarinaan ilman, että häntä 

tarvitsee kertaakaan mainita tekstissä (Happonen 2007: 38). 

Todennäköisimmin tällainen uusia perspektiivejä avaava 

tulkinta onnistuu silloin, kun ensisijainen tarina on 

lukijalle tuttu, ja hän rohkaistuu lukemaan myös sivuhahmon 

synnyttämää tarinaa (Nikolajeva & Scott 2001: 168–169).

 Tämä tulkinta on melko pitkälle vietyä ja 

todennäköisemmin vain Seitsemän koiraveljeksen 

aikuislukijalle avautuvaa. Lapsilukijalle Herra Hakkaraisen 
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läsnäolo Mauri Kunnaksen kirjoissa voi olla pelkkä 

etsintäleikki, jossa Hakkaraisesta tulee päähenkilö. Lapsi 

kiinnittää huomionsa monesti aikuisen kannalta yllättäviin 

asioihin. Lapsen mielestä kuka tahansa voi olla päähenkilö, 

jos aikuinen ei sitä ohjaa etsimään. Tästäkään syystä ei 

saisi väheksyä sitä, mitä lapsi kirjassa näkee. (Happonen 

2009.) 

 

3 Teosten erojen ja yhteneväisyyksien 

pohdintaa  

 

 Olen purkanut tutkielmassani teosten sisältöä 

erilaisten teemojen, aiheiden ja rakenteiden ympärille. 

Tarkoituksena ei ole käydä läpi teoksia systemaattisesti 

eroja ja yhtäläisyyksiä etsien, vaan kiinnostaviin ja 

keskeisiin asioihin keskittyen. Valinnat näistä olen tehnyt 

sen mukaan, mitkä asiat omasta mielestäni ovat keskeisiä ja 

antoisia tutkielmani kannalta. 

 

3.1 Henkilöhahmot 

 

Ruumiin vartalo heillä on tukeva ja harteva, 

pituus kohtalainen, paitsi Eeron, joka vielä on 

kovin lyhyt (SV: 5).  

Kaikkia Kiven veljeksiä ulkonäössä yhdistävä piirre on 

ruskea iho ja kankea, karhea tukka. Näin tarkkoja kuvauksia 

veljesten ulkonäöstä lukijalle tarjotaan jo ensimmäisellä 

sivulla Aleksis Kiven Seitsemässä veljeksessä. (mt.: 6.) 

Myös Mauri Kunnas esittelee veljeksensä, koiramaiset 

sellaiset, varsin tarkasti. Monisatasivuisesta romaanista 

96-sivuiseksi kuvakirjaksi muutettu teos käyttää siihen 



 

17 
 

kuitenkin erilaisia keinoja kuin Kiven alkuperäinen teos. 

Kielellinen kuvailu on jätetty pois, mutta koiraveljeksistä 

on jo ennen nimiölehteä aukeaman kokoinen esittelykuva, 

jonka avulla lukija pääsee tutustumaan koiramaisen 

mukaelman päähenkilöiden ulkonäköön ja ikäjärjestykseen. 

 Koiraveljesten ulkonäössä ei ole samalla tavalla 

yhtenäisiä piirteitä kuin Kiven veljeksillä voi tekstin 

perusteella päätellä olevan. Esimerkiksi siinä missä Kiven 

veljeksillä on samanvärinen iho, on koiraveljeksillä 

hyvinkin yksilöllisen värisiä turkkeja. Edes koiraveljesten 

kaksospareilla, Tuomaksella ja Aapolla sekä Timolla ja 

Laurilla, ei ole keskenään samanväristä turkkia tai edes 

samanlaisia korvia. Kuvakirjan luvun kannalta tämä on 

tietenkin hyvä seikka, sillä se auttaa jatkossa kuvien 

lukemisessa. Monin tavoin Kunnas kuitenkin pysyy tässä 

yhteydessä uskollisena alkuperäisteokselle ja Kiven 

ajatuksille veljesten ulkonäöstä. Sen huomaa seuraavista 

esimerkeistä. 

Pisin heistä kaikista on Aapo, ehkä ei suinkaan 

hartevin. Tämä jälkimmäinen etu ja kunnia on 

Tuomaan, joka oikein on kuuluisa hartioittensa 

levyyden tähden.(SV:5.) 

  

(SKV: 2-3) 
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Molemmissa teoksissa on Tuomas siis kuvattu 

harteikkaimmaksi veljekseksi. Pikku-Eero on 

koiraveljeksissäkin lähes puolet veljiään lyhyempi. Aapo ei 

koiramaisessa mukaelmassa ole varsinaisesti pisin 

veljeksistä, mutta sommittelulla on saatu aikaan se 

vaikutelma, että näin olisi.   

 Veljesten ulkonäön tarkka kuvailu molemmissa 

tutkielman aineistoissa on perusteltua. Kun päähenkilöitä 

on seitsemän kappaletta, on syytä tehdä eroa heidän 

välilleen ennen varsinaisen tarinan alkamista, jotta 

lukijan työ on helpompaa. Varsinkin, kun veljekset eivät 

luonteittensakaan osalta ole mitenkään yhtenäinen joukko. 

Kivi toki kuvailee veljeksiä yhdistävää laiskuutta ja 

tottelemattomuutta, ja Kunnaksenkin teksti kertoo 

koiraveljesten olleen jo ”pienestä pitäen aikamoisia 

viikareita”, mutta heillä on myös yksilöllisiä piirteitä 

luonteissaan. Muun muassa Helttunen ja Uusi-Hallila ovat 

teoksessaan Kaukana kavala maailma (2002: 58–59) näitä 

luonteenpiirteitä listanneet. Seuraavassa niistä on 

joitakin esimerkkejä, joita löytyy molemmista tutkielmani 

teoksista.     

 Esimerkiksi Aapo esitetään niin Kiven teoksessa 

kuin koiraveljenäkin sovittelevana järjen äänenä, joka 

luottaa puheen voimaan. 

– Te hullut! Aapo parahti. – Miksi metsään? 

Meillä on talo ja huoneet, katto kultainen päämme 

päällä, kunhan vähän sitä korjaamme! (SKV: 9.) 

Näin koiraveli-Aapo saa vakuutettua veljensä vielä jäämään 

Jukolaan, kun muut olisivat halunneet lähteä Impivaaraan. 

Kiven teoksessa Aapon sovitteleva luonne tulee esiin muun 

muassa tämän ollessa pelastamassa luontoa rakastavaa Lauri-

veljeään hurjistuneen Tuomaan kynsistä Hiidenkivellä. 

Tuomas, joka puolestaan luottaa puhetta enemmän toimintaan 
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ja fyysisyyteen, on valmis heittämään humalaisen Laurin 

härille. Muut veljekset vastustavat veljenmurhaa. 

AAPO: Niin, Tuomas, ainahan seisoo tässä viisi 

vastoin yhtä; sen tiedätkin. Mutta olkoon rauha 

nyt ja hillitkäät Lauria kunnes hän nukkuu, 

vaivainen. (SV: 184.) 

Veljeksistä vanhin, Juhani, saa molemmissa 

teoksissa isännän roolin ikänsä vuoksi. Ikä ei kuitenkaan 

aina auta, sillä niin alkuperäisessä kuin myös 

koiramaisessa mukaelmassa Juhani kuvataan itsepäisenä ja 

temperamenttisena luonteena, joka ei aina ajattele 

tekojensa seurauksia. Simeonin suhde uskontoon on yksi 

häntä ja hänen toimiaan määrittävistä tekijöistä. Eero 

kompensoi taidoillaan ja nokkeluudellaan sen, minkä 

koossaan veljilleen häviää. Timolle ei ole nuoremman 

veljensä tavoin älyä juurikaan kertynyt, mutta toisaalta 

hän tietää sen kuitenkin itsekin. Siksipä hän toisinaan 

harmitteleekin, miksi juuri ihmiseksi, tai tässä 

tapauksessa koiraksi, piti hänen syntymän. 

– Miksi en avannut silmiäni halkihuulisena 

jäniksenpoikana? (SKV: 21.) 

Edellä esitetyn kaltaisiin esimerkkipäätelmiin 

veljesten luonteista voi päätyä lukemalla niin Seitsemää 

veljestä kuin Seitsemää koiraveljestäkin. Koska kunkin 

veljeksen luonne on omalta osaltaan vaikuttamassa tarinan 

kulkuun ja tapahtumiin tutkittavissa teoksissa, otin ne 

esille tässä vaiheessa tutkielmaani. Veljesten 

erityispiirteitä nousee esiin myös myöhemmin Seitsemän 

veljeksen ja Seitsemän koiraveljeksen tarinoiden suhdetta 

pohtiessani.     

 Epilogissa Kunnas on hajottanut koiraveljesten 

joukon. He eivät ole enää se kuvattava tiimi, vaan sen 

muodostaa nyt kukin veljeksistä vaimonsa kanssa. Naimaton 
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Simeoni seisoskelee yksinään muiden takana. Tuossa kuvassa 

veljesten ulkonäössäkin on jo tapahtunut muutoksia. Eerolla 

on kuonollaan silmälasit ja kaikilla veljeksillä on yllään 

siistit vaatteet. Kivi kirjoittaa Seitsemän veljeksen 

viimeisessä luvussa, jonka vastineen Kunnas on siis 

mukauttanut epilogin muotoon, vielä monista käänteistä, 

joihin veljekset vanhempina joutuvat. Kunnaksen epilogissa 

keskitytään koiraveljesten vaimojen kuvailuun ja 

asuinpaikkojen luettelemiseen. Siitä on jätetty 

ulkopuolelle kaikki Kiven veljesten kypsemmän aikuisiän 

kokemukset, ja syystä. Ensinnäkin, Seitsemässä 

koiraveljeksessä ollaan tässä vaiheessa jo sivuilla 92 ja 

93. Simeonin viinaan lankeaminen tai Laurin metsäretket 

toisivat auttamattomasti lisää pituutta jo muutenkin 

pitkähköön lastenkirjaan. Toisekseen, lasta kiehtoo enemmän 

hänen kuvakulmastaan kerrotut tarinat, joissa on otettu 

huomioon hänen kokemusmaailmansa ja tapahtumien 

ajankohtaisuus hänen elämässään (Klingberg 1969: 41–42).

 Kiven romaani päättyy joulutunnelmiin: 

Niin muistelivat veljeksetkin menneitä päiviänsä, 

kultaisena joulu-iltana istuissaan ympäri Jukolan 

pöydän ja haastellessansa keskenään. 

Mutta tulelta nostettiin pata, tehtiin tuohisista 

haloista oivallinen pystyvalkia, ja sen 

loimoittavassa valossa alkoi nyt juhlallinen 

veisaus. Silloin kohta vaikeni lasten mete-

löitsevä liuta, vaikenivat myös veljekset 

juttelemasta pöydän ääressä, koska Simeoni alkoi 

ihanan virren ja naiset, kirjat helmoilla, 

yhtyivät kaikki yhteen ääninensä. (SV: 336.) 

 

Kunnas myöntää olevansa kevät- ja kesäihminen. 

Häntä inspiroi enemmän aurinko ja hellepäivät kuin 

kellastunut syksy. (www.maurikunnas.net.) Lieneekö siinä 

http://www.maurikunnas.net/
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syy, että koiraveljekset perheineen on kerätty viheriöivän 

koivun alle, kukkien keskelle? Myös Maija Karjalaisen 

(2001: 75) tutkimus puoltaa tätä valintaa lastenkirjaan, 

sillä kesä nähdään ilon ja vapauden ongelmattomana aikana. 

 

(SKV: 92–93)   

 

3.2 Kehitystarina 

 

Vaikka vastustajia tälle ajatukselle löytyy 

useita, luen itse Kiven Seitsemää veljestä vahvasti 

kehitystarinana. Kurittomat ja toilailevat veljekset 

kasvavat teoksen aikana lukutaitoisiksi yhteiskunnan 

jäseniksi.      

 Jo Seitsemän veljeksen ensimmäisessä luvussa 

tarina Männistön muorin kananpesän viemisestä muodostaa 

vahvaa pohjaa yhdelle teoksen kantavista teemoista eli 

poikien ja yhteiskunnan väliselle suhteelle. Sen 

esiintuominen jää Seitsemän koiraveljeksen alkuaukeamalla 

melko vähäiseksi. Se mainitaan tekstissä yhtenä 

koiraveljesten tekemänä kolttosena. Vihjailuja siitä 

tarkkanäköinen lukija voi myös huomata melko 

hienovaraisesta vastakkainasettelusta kuvassa. Keskellä 

pihaa huutaa vihainen Männistön muori, jolta pojat ovat 

käyneet kananmunia varastamassa. Koiraveljekset melkeinpä 
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ilkkuvat muoria onnistuneen rötöksensä jäljiltä nauttien 

saaliistaan vain pienen matkan päässä muorista. Kaiken 

lisäksi Männistön muori, jonka näkisin omalla tavallaan 

tässä yhteydessä edustavan sitä veljeksiä vastassa olevaa 

yhteiskuntaa, on kuvattu hieman koomisena. Hänen suunsa on 

auki ja kädet elehtivät, mutta hänen päänsä päällä istuu 

valkoinen kana, tyynen rauhallisesti. Molemmissa 

tutkielmani kohdeteoksissa tämä veljesten ja yhteiskunnan 

suhde näyttäytyy jossain määrin juuri tällaisina koomisina 

kohtauksina.    

 Koiraveljesten haaveet metsäläiselämästä ja 

yhteiskunnan vaatimuksista vapautumisesta saavat suoran, 

kirjallisen muodon Kunnaksen kirjan sivulla 9, kun Lauri 

jakaa ajatuksena Impivaaraan muutosta muille. 

-Muuttakaamme metsään, jyrkän Impivaaran 

juurelle. Sinne rakentakaamme iloinen pirtti ja 

elelkäämme rauhassa metsän otuksia pyydellen 

kaukana maailman menosta ja kiukkuisista 

ihmisistä. (SKV: 9.) 

Koiraveljeksethän elelevät varsin huoletonta 

elämää kaikkien lähimpien auktoriteettien kuoltua. He 

käyttävät kesät kiekkoa pelaten ja talvet makaillen 

ennemmin kuin ottavat vastuuta itsestään ja kotitilastaan. 

Ainakin henkisesti suurin vihollinen molemmille 

veljessarjoille lienee heidän oma mielensä ja mañana-

asenteensa: tekemisiä on helppo lykätä aina huomiseen. 

 Muun muassa lukutaidon hankkiminen on 

koiraveljeksillä lykkääntynyt heidän hurvitellessaan 

kotitilallaan. He eivät tunne edes aakkosten ensimmäistä 

kirjainta, ja pitäjässä on uusi ankara rovasti, joka vaatii 

lukutaitoa kaikilta. Aapon johdolla koiraveljekset tekevät 

päätöksen lähteä hakemaan Hämeenlinnasta aapisia ja sen 

jälkeen lukkarille oppiin. Lukutaidon hankkiminen on 
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ehdottomasti yksi keskeisimmistä teemoista Seitsemässä 

veljeksessä. Teoksessaan Seitsemän veljestä ja lukemisen 

juonet Aarne Kinnunen (2002: 111–112) jopa mainitsee, että 

lukutaidottomuus ja siihen liittyvät ongelmat antavat 

vastauksen moneen miksi-kysymykseen teoksessa. Lopulta 

koiraveljeksetkin lähtevät lukkarin luokse kouluun. 

 Lukkarin luo menoa varten siistiytyneet 

koiraveljekset kuitenkin arvelevat voivansa hoitaa 

koulumatkalla erään toisenkin puutteen heidän elämässään. 

Aikaisemmin he ovat päättäneet, että vanhimpana veljeksenä 

Juhanista tulee oikeutetusti Jukolan isäntä. Isäntä 

kuitenkin tarvitsee rinnalleen emännän, sillä onhan talo 

vailla emäntää ”kuin saapas ilman toista saapasta” (SKV: 

10). Veljekset siis astuvat kohti Männistön mökkiä 

aikomuksenaan hurmata Männistön nuori Venla siisteillä 

ulkoasuillaan ja aapiskirjoillaan. Venlaan ovat ihastuneet 

kaikki koiraveljekset Lauria lukuun ottamatta, ja he 

päättävät kysyä kenet heistä Venla mahdollisesti tahtoisi 

sulhasekseen. Kummassakaan teoksessa ei selviä, mitä 

mökissä lopulta tapahtuu, mutta Kunnas on kuitenkin kuvassa 

esittänyt oman näkemyksensä tapahtuneesta, jossa oven viisi 

sisälle mennyttä koiraveljestä on onnistunut kaatamaan 

Venlan rukkeineen ja säikäyttämään kanat. 

 

(SKV: 14–15) 
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 Ilman morsianta joutuvat kuitenkin sekä Kiven 

että Kunnaksen veljekset Männistöstä poistumaan. Heittääpä 

pieleen menneestä kosimisyrityksestä kimpaantunut Juhani 

vielä kiven Männistön muorin mökin ovea kohti. Männistöstä 

pois paetessaan veljekset pohtivat, miksi Venla suhtautui 

heihin niin nihkeästi. Venlan antamat rukkaset ovat 

toisaalta hyväkin asia, sillä niin koiraveljeksetkin 

tajuavat tapojen parantamisen olevan ainoa vaihtoehto, 

koska eihän kukaan tahdo ”emännäksi niin kehnoon taloon 

kuin Jukola” (SKV: 17).     

 Vaimon hankinta ei ole koiraveljeksillä teoksessa 

ensisijaisen tärkeä asia, mutta kirjan loppu kuitenkin 

peilaa tähän teoksen alkupuolella esille tulleeseen 

aiheeseen. Tämän aiheen verrattain vähäinen käsittely 

kirjan kuluessa on lapsilukijan kannalta sikäli 

kiitollista, että hänelle parisuhde tuskin on kovin 

ajankohtaista. Nimenomaan lapsen elämän ajankohtaisten 

tapahtumien huomioiminen on eräs niistä seikoista, joiden 

huomioiminen on otettava huomioon teoksen sisältöä 

adaptoitaessa (Klingberg 1969: 41–42). Samasta syystä 

voinee taas ajatella lukutaidon hankkimisen saavan 

Seitsemässä koiraveljeksessä runsaahkosti tilaa, sillä se 

on suurella todennäköisyydellä lähellä lapsilukijan 

kokemusmaailmaa ja lapsilukijalle verrattain ajankohtainen 

aihe.       

 Kaksi päivää lukkarin opissa oltuaan 

koiraveljekset karkaavat Sonnimäen nummelle nauriita 

paistamaan ja laulelemaan. Pelko siitä, että ”vielä kerran 

istumme jalkapuussa kuin seitsemän variksenpoikasta” (SKV: 

27) painaa kuitenkin koiraveljesten mieltä. Juhani 

vakuuttelee, etteivät he sellaista päivää joudu näkemään ja 

jatkaa lauluaan, kunnes Simeoni huomaa ohi kulkevan 

Rajamäen rykmentin.   

 Rajamäen rykmentti on sinänsä mielenkiintoinen 
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joukko niin Seitsemän veljeksen maailmassa kuin Kunnaksen 

adaptaatiossakin, että he ovat tavallaan veljesten 

kaltaisia. Mikko ja Kaisa lapsineen eli Rajamäen 

rykmentiksi kutsuttu perhe, etsii sekin omaa paikkaansa 

yhteiskunnassa veljesten tavoin. Mikko ja Kaisa kulkevat 

talosta taloon kerjäten ja hanttihommia tehden. Tälle 

ryhmälle osa koiraveljeksistä rohkenee ilveillä, mutta 

pilkkalaulua alkuperäisen teoksen esikuviensa tapaan he 

eivät laula. Tuo laulu sisältää runsaasti nykylapselle 

oletettavasti vieraita sanoja. Klingberg (1969: 41) 

toteaakin, että nuoren lukijan rajoittunut sanavarasto on 

yksi niistä merkittävimmistä syistä, jotka rajoittavat 

sisällön valintaa adaptaatioon. Myös Skjønsberg (1982: 23) 

näkee adaptaation tarpeellisuuden olevan sitä selvempää, 

mitä vanhempi adaptoitava teos on. Näin luodaan 

mahdollisuus teoksen kanssa eri ajassa elävälle lapselle 

mahdollisuus ymmärtää teosta paremmin.   

Kaisa kuuntelee hetken koiraveljesten ivaa, mutta 

suuttuu sitten niin, että ennustaa näille 

surkeita aikoja.  

Tuleksi on menevä saunanne ja tupanne myös. Itse 

joudutte samoamaan metsiä ja soita etsien suojaa 

paleltuville ruumillenne! (SKV: 28.) 

Tässä vaiheessa monen koiraveljeksen itsehillintä on vielä 

onnetonta. Juhani ja Eero eivät maltakaan olla vastaamatta 

Kaisalle. He päätyvät lähettämään terveisiä lukkarille ja 

rovastille.     

Juhani ei halunnut jäädä toiseksi.       

– Mene lukkarille, senkin noita-akka! Ja noidu 

hänen kurkkuunsa iankaikkinen siantauti, hän 

huusi.                           

– Ja sen ulkokullatun makkararovastin säkkiin 

kissapiirakka! rääkyi Eero. (SKV: 28.) 
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Tässä kohtauksessa huomaa varmasti jo pienempikin lukija, 

että ainakin osalla koiraveljeksistä yhteiskunnallinen 

omatunto on heräilemässä ja mielessä on muutakin kuin tämä 

päivä. Esimerkiksi Simeoni moittii veljiään ohikulkijoiden 

häiritsemisestä. Aapo puolestaan epäilee, että he joutuvat 

vielä katumaan lukkarille ja rovastille lähettämiään 

terveisiä.    

 Lukkarin opista karattuaan ja Toukolan poikien 

kanssa tappeluun jouduttuaan koiraveljekset päätyvät 

Jukolan vanhaan saunaan saunomaan. Saunomista seuraavan yön 

aikana sauna palaa. Aamulla saunan palosta toisiaan 

syyttelevät veljekset kauhistuvat, kun lautamies Mäkelä 

astelee kohti Jukolaa. Hän saapuu komentamaan kaikkia 

koiraveljeksiä kirkolle seuraavana maanantaina. Tuolloin he 

joutuisivat kärsimään rangaistuksensa lukkarin ikkunan 

rikkomisesta, karkaamisesta ja niistä kovasanaisista 

terveisistä, joita lähettivät Rajamäen Kaisan välityksellä 

rovastille. Vieläkään ei kuitenkaan Jukolan veljessarjan 

vanhin koira, Juhani, ole valmis näkemään vikaa itsessään. 

Nöyränä yhteiskunnan muiden jäsenten eteen astuminen on 

vielä täysin vieras ajatus. 

– Nyt meitä kohtaavat kovan onnen nujaukset ja 

ihmisten kiusanteot niin, että olen valmis 

juoksemaan pääni seinään: Venla antoi meille 

rukkaset, meistä on tehty myrkyllinen 

pilkkaveisu, lukkari rääkkäsi meitä kuin 

paholainen, Toukolan pojilta saimme selkään kuin 

jouluporsaat, tuossa savuaa raunioina armas 

saunamme ja musta jalkapuu irvistelee meille 

kirkon porstuassa kymmenellä lävellään. (SKV: 

34.) 
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Ilvesjärvi tuolla Impivaaran kupeilla on se 

satama, jonne purjehdimme myrskyistä pois. Nyt 

olen sen päättänyt. (SKV: 35.) 

Jukolan vuokrapaperit kirjoitetaan nahkapeitturin kanssa, 

joka ottaa poikien kotitilan haltuunsa seuraavaksi 

kymmeneksi vuodeksi.  

 Koiraveljekset asustelevat Impivaarassa ja saavat 

rakennettua sinne uuden pirtin. Uusi pirtti kuitenkin palaa 

jouluna. Koiraveljesten hurja pelastautumismatka halki 

metsien ja niittyjen päättyy lopulta nahkapeitturin 

isännöimään Jukolaan. Tassut heillä on paleltunut 

pakkashangessa ja itku silmässä voivotellessaan kovaa 

kohtaloaan. Tätä voi pitää yhtenä heidän elämänsä 

käännekohdista. He ovat ilman omaa asuntoa keskellä kylmää 

talvea ja kaikki se kova työ, jonka he ovat Impivaarassa 

tehneet, on valunut hetkessä hukkaan. Tästä heillä voi olla 

suunta vain ylöspäin. Tällaiset kliseiset juonikuviot ovat 

palkitsevia lastenkirjailijalle, sillä ne viehättävät 

suuresti lapsilukijoita (Heikkilä-Halttunen 2000: 399). 

Lähes koko kuudes luku Seitsemässä koiraveljeksessä kuvaa 

tätä tapahtumaketjua, joten siinäkin selkeästi näkyy, 

kuinka sisällöllisessä adaptaatiossa on otettu huomioon 

lapsilukijan luontaiset taipumukset.   

 Koiraveljet jaksavat uskoa tulevaisuuteensa 

Impivaarassa. Nahkapeitturin nurkissa vietetyn talven 

jälkeen he suuntaavat sinne aikaisin keväällä ja pian on jo 

uusi pirtti pystyssä. Seuraava talvi mielessään 

koiraveljekset käyttävät aikaa myös metsästykseen ja 

kalastukseen. Seitsemän veljeksen lukija saa pian myös 

tutustua Taula-Mattiin, veljesten vanhaan ystävään, jota 

Kivi kuvailee sillä samalla tarkkuudella kuin kaikkea 

muutakin teoksessaan. Adaptoidussa versiossa Taula-Matin 

tarinoita ei kuulla, mutta Kunnas on piirtänyt oman 

näkemyksensä miehen ulkomuodosta seitsemännen luvun 
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vinjettiin. Jokainen Seitsemän koiraveljeksen luku alkaa 

vinjetillä, joka jotenkin liittyy kyseiseen lukuun. Kunnas 

kuvaa vinjeteissä sekä henkilöitä, paikkoja että tavaroita 

ja tapahtumia. 

  

(SKV: 54)  

Seitsemässä veljeksessä Taula-Matin värikkäitä tarinoita 

kerrotaan Pohjanmaalla vietetyistä nuoruusajoista aina 

kurjen ampumiseen ja karhun kaatoon saakka. Lapsille 

suunnatussa adaptaatiossa pyritään siihen, ettei 

pääjuonesta poikettaisi kovin helposti. Se tuottaisi turhia 

vaikeuksia lapsilukijalle, jonka keskittymiskyky ei ole 

vielä huipussaan. (Klingberg 1969: 42.) Seitsemän veljeksen 

rönsyilevää juonta voinee pitää hyvänä adaptaation pohjana, 

sillä se sallii esimerkiksi tämän Taula-Matin tarinoinnin 

poiston ilman, että kokonaisuus kärsii. Toki Kiven 

tekstistä tulee Kunnaksen teosta selvemmin esille se, että 

nimenomaan Taula-Matin tarinat on se tekijä, joka johdattaa 

veljekset elämänsä seikkailuun, mutta tarkastelemani 

kokonaisuuden kannalta se ei ole olennaista.  

 Seitsemässä veljeksessä on Simeonin tarina ja 

muidenkin veljesten viinankäyttö aiheuttanut sen, että he 

päättävät Simeonin löytymistä seuraavana päivänä lähteä 

kirkkoon. He olettavat kyseisen päivän olevan sunnuntai. 

Juhanilla on kuitenkin rukoilun lisäksi mielessään kosto 

Toukolan pojille, sillä hän ei ole unohtanut sitä 
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selkäsaunaa, jonka tuolta joukolta veljineen sai. 

Koiraveljeksetkin suuntaavat kirkolle, mutta ihmettelevät 

kuinka huutokauppaa saatetaan pyhäpäivänä käydä. 

Toukolaisten pilkka on julmaa, kun heille selviää, että 

tätä maanantaipäivää luulevat koiraveljekset pyhäksi. 

Tappelua ei estä enää mikään ja koiraveljekset ryntäävät 

vanhojen vihamiestensä päälle. Toukolan joukko on iso, ja 

koiraveljekset ovatkin pahasti alakynnessä, kunnes heidän 

ystävänsä Kyösti pelastaa heidät pinteestä karkuun.  

 Viimeistään tässä vaiheessa koiraveljeksetkin 

ymmärtävät, ettei heidän elämänsä voi enää jatkua kuten 

ennen. He ovat rikkoneet niin montaa lakia ja yhteiskunnan 

normia, etteivät heidän suojakseen riitä enää pelkästään 

Impivaaran metsät, vaan heidän on lähdettävä kauemmaksi 

karkuun tekojensa seurauksia. Lopulta kypsyy ajatus siihen 

pisteeseen, että koiraveljekset suuntaavat kohti Heinolan 

pataljoonaa. Heidän olemuksestaan paistaa se, kuinka raskas 

tuo päätös on. Heidän on jätettävä taakseen rakas kotinsa, 

mutta he tuntuvat viimein ymmärtävän sen, että voivat 

syyttää tilanteesta vain itseään (kuva SKV: 76). 

 

(SKV: 76) 

Matkalla vastaantulevalta nimismieheltä he saavat kuulla, 

ettei huutokaupassa käydystä tappelusta tule 
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koiraveljeksille mitään seurauksia. Rovastikin kuuluu jo 

antaneen periksi sen suhteen, että veljekset koskaan 

oppisivat lukemaan. Iloisin mielin koiraveljekset siis 

palaavat takaisin kotiinsa.   

 Kiven veljekset ovat tässä vaiheessa vielä 

epäileväisiä kotiinpaluun suhteen. He eivät millään voi 

uskoa, että olisivat saaneet vakavat tekonsa anteeksi 

yhteiskunnan tärkeiltä tahoilta. Siksi he palaavatkin 

Impivaaraan vasta valvottuaan taloaan muutaman päivän ajan. 

Koiraveljekset sitä vastoin kilpaa ja varauksetta ylistävät 

vallesmannia, jonka ovat kuulleet uskovan heihin ja siihen, 

että he voivat oppia lukemaan. Koiraveljeksille on tärkeää 

olla tuon luottamuksen arvoisia. Yhdessä he tekevät siis 

päätöksen lukemisen opettelusta. Eero lähetetään 

jahtivoudin oppiin, ja palatessaan hän opettaa muut 

lukemaan.       

 Eero oppii nopeasti lukemaan ja talvella hän 

palaa veljiensä luo näitä opettamaan. He eivät opi yhtä 

nopeasti kuin veljessarjan nuorin, joka saa tuntuvan 

selkäsaunan, kun meinaa ylpistyä liikaa roolissaan. 

Impivaaran pirtissä opetellaan kirjaimia koko pitkä talvi. 

Kevään tullen luvut keskeytetään, sillä veljesten on 

lähdettävä pellolle töihin.  

- Onhan parempi, että meillä on yhden talon 

sijasta kaksi, Aapo lausui.       

- Arvomme on myös silloin suunnattomasti nouseva 

ihmisten silmissä. Ja luulenpa että Männistön 

Venlakin katselisi meitä vähän toisin kuin ennen. 

(SKV: 80.)   

Näin koiraveljekset päättävät kasvattaa tilaansa. He 

tuntuvat oppineen paljon siitä, mitä kaikkea vaaditaan, 

jotta olisi yhteiskunnassa vakavasti otettava jäsen. Oma-

aloitteisesta ahkeruudesta löytyy myös etuja, kuten 
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parantuneet vaimonsaantimahdollisuudet. Kesän he siis 

käyttävät jälleen pelto- ja rakennustöissä ja palaavat 

talveksi taas aapisen pariin. Eivätkä turhaan sitä teekään. 

Ensin oppii lukemaan Lauri, perässään Aapo, Simeoni, Tuomas 

ja Timo. Juhanille lukutaito ei tule helposti, mutta 

keväällä hänkin voi jo iloita aapisen oppimisesta. Kunnas 

kertoo sekä kuvin että sanoin, miten vaikeaa ja 

turhauttavaa voi uuden oppiminen välillä olla: 

      

Tapahtuipa usein, että Juhani hammasta purren 

rynkäisi äkisti rahilta ylös, tempaisi havutukin 

nurkasta ja paiskasi sen tuimasti permantoon. 

 Mutta hiljalleen aapinen juurtui 

Juhaninkin aivoon. Kevään tullessa hän oli 

oppinut kirjansa kannesta kanteen, ja leveästi 

hymyillen hän painoi sen lopulta kiinni. (SKV: 

80. (kuvat ja teksti)) 

Koiraveljeksiin helposti samaistuva lapsilukija saa taas 

huomata sen, ettei palkintoja tule tyhjästä, vaan ne ovat 

kovan työn tulosta.    

 Halla vie kahdesti peräkkäin sadon Kiven 

veljeksiltä, jotka ovat peltojen lisäksi kasvattaneet 

omaisuuttaan niin rakennuksilla kuin eläimillä. He eivät 

kuitenkaan anna periksi, sillä tietävät syyn hallaan. Sen 
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syyn poistaminen on taas yksi iso urakka, josta veljekset 

ovat kuitenkin tarpeeksi kypsiä löytämään hyviä puolia 

raskaan uurastuksen vastapainoksi. 

JUHANI. Mikä on siis tehtävänä? Emmehän vielä 

juuri näin heitä peltoamme, jonka me hiellä ja 

vaivalla valmistimme ahon jäykästä kamarasta. 

TUOMAS. Sitä emme tee, vaan syksyllä kylvämme 

peltomme taas, tietäin että vaihtelee täällä 

hallaiset ja hallattomat vuodet ja että päältä 

iskein hallattomia löytyy kuitenkin enemmin kuin 

noita kirottuja hyyrrepartaisia. 

AAPO. Uskonpa hallan käyvän tervehtimään meitä 

ehkä jokaisena kesänä, niinkauan kuin Sompiosuo 

tuolla alhaalla on sammakkojen ja karpaloin 

kotona. Niinpä kaiketi. Sentähden, jos mielimme 

tästälähin säilytellä peltoamme hallalta, niin 

kuivatkaamme suo, johtakaamme vesi ja kosteus sen 

pohjasta pois, raivaten ja kaivellen siihen ojia. 

Ja siinäpä taasen lyömme kaksi yhdellä iskulla: 

yhtaikaa poistamme pelloistamme hallan ja teemme 

itsellemme uutta niittua. (SV: 261.) 

  

Mikäli nuorelle yleisölle adaptoitava teos on alun perin 

tarkoitettu aikuistenkirjallisuudeksi, on siitä syytä 

karsia joitakin aiheita. Lapsilukijan keskittymiskyky on 

vielä kehittymätön, eikä hän pysty seuraamaan kaikkia 

kirjan vivahteita ja aiheita aikuisen tavoin. (Klingberg 

1969: 42.) Koiraveljekset eivät esimerkiksi käy tätä 

taistelua hallaa vastaan lainkaan. Juhanin opittua 

lukemaan, suuntaavat koiraveljekset rovastin luo 

kuulusteltaviksi. He hämmästyttävät rovastin sujuvalla 

lukemisellaan ja saavat lahjaksi ahkeruudesta Uudet 
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Testamentit. Tässä kohdassa Seitsemässä koiraveljeksessä on 

saavutettu yhden tärkeän teosta kantavan teeman huippu: 

”Moni ei ollut uskoa korviaan, mutta totta se 

oli. Jukolan pojat osasivat lukea.” (SKV: 81.)  

 

(SKV: 81) 

 

 Kun monisatasivuisesta suurromaanista muokataan 

kuvakirja, jonka pääasiallisena lukijajoukkona oletetaan 

olevan lapsia, on selvää, että yksinkertaistamista 

vaaditaan. Vahvimmin tämä näkyy Seitsemässä 

koiraveljeksessä ajan kuvauksessa. Tai kuvauksen 

puutteessa. Lapsi kokee ajankulun eri tavoin kuin aikuinen. 

Koiraveljesten elämän vaiheita ei ole sijoitettu niin 

selvästi aikajanalle kuin alkuperäisessä teoksessa. 

Koiraveljesten varttuminen lukutaitoisiksi ja ahkeriksi 

miehiksi saa asiat tapahtumaan ainakin näennäisesti 

nopeasti. Heidän maineensa parantaa jo pelkkä lukemaan 

oppiminen. Kiven veljekset joutuvat käyttämään enemmän 

aikaa saavuttaakseen tuon kunnioituksen yhteiskunnassa. He 

hankkivat lisää eläimiä ja ahkeroivat tilallaan muutenkin, 

ja se kannattaa:        

Muutoksesta, joka tapahtui veljeksissä ja tämän 

kautta Impivaaran pihoilla ja vainioilla, kulki 
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pian maine ympäri pitäjää. Tuota ensin tuskin 

uskottiin, mutta maine pysyi totena, jota 

kummastuen kerrottiin; ja rupesipa vähitellen 

nousemaan veljeksille arvoa ja kunniaa. (SV: 

268.) 

Kun koiraveljesten on aika palata kotitaloonsa Jukolaan, 

kerrotaan Seitsemässä koiraveljeksessä vain, että ”kymmenen 

vuotta oli kulunut” (SKV: 81). Kiven veljeksillä pyörii 

tässä vaiheessa paljon ajatuksia mielissään. 

Lastenkirjaversiossa voidaan kuitenkin edetä tapahtumissa 

ilman esimerkiksi hyvän vaimon ominaisuuksien pohtimista. 

Yleensäkin lapsilukijat innostuvat enemmän toiminnasta ja 

puhumisesta kuin ajatuksenkulun kuvailusta. (Klingberg 

1969: 42.)     

 Nahkapeitturi on jättänyt Jukolan huonoon 

kuntoon. Sen sotkun korjaamiseksi koiraveljekset päättävät 

tehdä töitä ja kunnostaa Jukolan entiseen loistoonsa. On 

syyskuu, kun he lähtevät kohti vanhaa kotiaan. He tietävät, 

että edessä on paljon töitä, jotta tavoite saadaan 

täytettyä. Samalla he kuitenkin tiedostavat jo itsekin 

kasvaneensa ja kehittyneensä niin, että siihen myös 

pystyvät. 

-Kymmenen vuotta on siitä kun kiukun vallassa 

pakenimme metsien pimeyteen. Mutta nyt on 

tapahtunut miehissä muutos, ja tässä seisomme 

katsellen sovinnon suopealla silmällä tuonne 

kohden Toukolan kylää, Aapo lausui juhlallisesti. 

(SKV: 82.)    

Tätä muutosta ja paluuta Jukolaan he haluavat kutsua kaikki 

vastaantulijat juhlimaan. Tämä iloinen, kotiin palaava 

joukko näyttää Kunnaksen kuvituksessa täsmälleen samalta 

kuin kymmenen vuotta aikaisemmin. Koiraveljesten 

lemmikkikoirat Killi ja Kiiski kulkevat vielä mukana 
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entiseen malliin. Killi ja Kiiski ovatkin Seitsemässä 

veljeksessä ainoat eläimet, jotka pääsevät takaisin vanhaan 

kotiinsa. Valko on kuollut ja kuopattu, samoin kissa ja 

kukko. Kunnas on kuitenkin piirtänyt koiraveljesten kuormaa 

vetämään vanhan Valko-hevosen. Tämä tarjoaa lapsilukijalle 

onnellisen lopun, sillä sellaiseen nuorilla lukijoilla on 

luontaista tarvetta (Klingberg 1969: 43). Jo Topeliuksen 

aikana on lastenkirjojen ensisijainen tehtävä ollut lapsen 

ilostuttaminen (Lehtonen 2003: 23). Tuonkin ajatuksen 

hengessä on perusteltua, että Seitsemän koiraveljeksen 

pieni lukija voi iloita tunnistaessaan yksisilmäisen Valkon 

ja riemuita sen paluusta Jukolaan. Tunnistaminen tuo 

yleensäkin iloa lapsilukijalle. Tästäkin syystä toisto ja 

toistuvat asiat ja hahmot ovat tarpeellisia 

lastenkirjoissa. (Klingberg 1972: 99.)  

 Juhliin kutsutaan muitakin, joiden kanssa 

koiraveljeksillä on ollut kärhämää: Rajamäen rykmentti ja 

Männistön muori ja Venla, ja kutsuvieraina Toukolan pojat. 

Juhlissa tapahtuu paljon: Juhani kihlaa Venlan ja lukkari 

pitää ankaran saarnan veljeksille ja Toukolan pojille. Hän 

kehottaa näitä lyömään kättä päälle ja elämään sovussa. 

Kunnaksen kuva tapahtumasta mukailee Seitsemän veljeksen 

tarinaa tarkasti, mutta tekstin ja kuvan välille jää 

aukkoja, jotka saattavat hämmentää lapsilukijaa.  

  

(SKV: 89) 
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Kuvassa (SKV: 89) juhlaan osallistuvat naiset itkevät 

vuolaasti, mutta teksti ei kerro tähän mitään syytä. Tämän 

aukon voi täyttää eri tavoin. Huomatessaan tuon aukon voi 

lapsi sen omassa mielikuvituksessaan täyttää, kuunnella 

Seitsemän veljeksen tarinan tuntevan aikuisen 

täyttöehdotuksen tai keskustella aikuisen kanssa eri 

vaihtoehdoista. Maija Karjalainen (2001: 56–81) palaa 

artikkelissaan jatkuvasti siihen toteamukseen, kuinka 

keskustelu on toimivin avain hedelmällisiin lukukokemuksiin 

myös lapsilukijoiden kohdalla. Yltäkylläinen kuvitus, 

jollaista Kunnaksen teoksesta löytyy, voi joskus 

tukahduttaa lapsen mielikuvituksen. Tällaiset teoksessa 

esiintyvät aukot kuitenkin antavat mielikuvitukselle 

mahdollisuuden lentää myös runsaan kuvituksen äärellä. 

 Lukkarin saarnan jälkeen koiraveljesten 

kotiinpaluujuhla jatkuu tanssin ja ilonpidon merkeissä aina 

aamuun asti. Miehillä kiertää oluthaarikka ja naiset 

ryystävät kahvia. Noista ”kahvinporoista Rajamäen Kaisa 

ennusteli veljeksille onnen päiviä aina hautaan saakka” 

(SKV: 90). Niin on siis tarinan loppu onnellinen ja 

koiraveljesten ongelmat ovat ratkenneet, niin kuin niille 

lapsille suunnatuissa adaptaatioissa on tyypillistä 

(Klingberg 1969: 43). Juhani on saanut Venlansa, kaikki 

koiraveljekset ovat oppineet lukemaan ja ahkeralla työllä 

he ovat saavuttaneet kunnioitusta yhteisössään. 

Puhumattakaan siitä maallisesta omaisuudesta, jonka he ovat 

uutteruudellaan hankkineet, kaksi taloa peltoineen ja 

metsineen.     

 Kaiken koiraveljeksille tapahtuneen aikana on 

kirjan lukijan varmasti ollut välillä vaikea säilyttää 

uskoaan onnelliseen loppuun. Niin paljon vaikeuksia ovat 

veljekset teoksen aikana kohdanneet. Se, ettei seesteiseen 

lopputulokseen ole viitattu kertaakaan tarinan aikana, on 

mahdollistanut sen, että lukijalla on säilynyt jännitys 
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loppuun saakka (Klingberg 1969: 43). Lapsilukija on saanut 

elää seikkailun kerrallaan koiraveljesten rinnalla.   

 

3.3. Väkivalta  

 

Lastenkirjallisuudessa on kautta aikojen 

esiintynyt kiusaamista ja toisinaan jopa selkeää 

väkivaltaa. Aihe ei yleensä muutenkaan ole täysin vieras 

lapsilukijalle, joten Seitsemässä veljeksessä esiintyvän 

väkivallan huomioiminen adaptoidussa versioissa on 

perusteltua.       

 Erilaisten sisäisten kamppailujensa ja 

yhteiskunnan luomien odotusten lisäksi veljekset kohtaavat 

ympäröivän yhteisön taholta myös fyysisiä vihollisia. 

Toukolan poikien kanssa veljekset tappelevat ja 

nahistelevat useaan otteeseen.  Kiven romaanissa näiden 

poikajoukkojen välillä tuntuu vallitsevan jonkinlainen 

viha-rakkaussuhde, sillä veljesten ollessa matkalla 

lukkarin luo, kohtaavat he Toukolan poikien iloisen joukon, 

ja joutuvat miettimään, mitä todella tahtovat tehdä. 

AAPO. Viettävätpä joutomaanantaita vallattomassa 

hummauksessa, suuri-kelmit.                        

TIMO. Ja tahtovat vahvasti meitäkin seuraansa.                                                                      

JUHANI. Kiusaus lähestyy.                                                                                                               

TIMO. Heidän on niin lysti.                                                                                                          

JUHANI. Mutta meidän? Mikä seisoo edessä meillä? 

Tuhannen sarvipäätä! Vartoohan meitä vaivaisia 

tulinen tukkajuhla. (SV: 35.) 

Houkutuksista huolimatta veljekset päättävät suunnata 

lukkarille, kunnes kuulevat itsestään tehdyn pilkkalaulun 

Toukolan poikien esittämänä.    

 Kunnaksen koiraveljekset eivät edes pohdi 
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toukolaisten ilonpitoon yhtymistä, sillä heille tuo joukko 

ei näyttäydy missään määrin ystävinä. Seitsemässä 

koiraveljeksessä tuota sakkia kuvataan irvileuoiksi ja 

kiistakumppaneiksi. Koiraveljekset pysähtyvät silmät 

suurina ja viattoman oloisina tuijottamaan vastaantulevaa 

äänekästä laumaa.  

 

(SKV: 18–19) 

Tässä kuvassa toteutuu myös yksi kuvakirjojen 

klassisimmista asetteluista. Kuvassa vasemmalla ovat 

päähenkilöt eli seitsemän koiraveljestä. Niiden voi 

ajatella olevan niitä hahmoja, joihin suurin osa lukijoista 

samaistuu. Oikealta tuleva liike, joka yleensä koetaan 

vasemmalta tulevaa hurjemmaksi, onkin tässä hypähtelevä ja 

huudahteleva poikajoukko, jolla on pahat mielessä. 

(Happonen 2007: 152–153.) Lapsilukijaa siis tavallaan 

säästetään tässä vaiheessa sen ristiriidan käsittelyltä, 

että päähenkilö joutuisi mahdollisesti tappelemaan ystävän 

kanssa.      

 Sekä Seitsemässä veljeksessä että Seitsemässä 

koiraveljeksessä Jukolan veljesten ja Toukolan poikien 

kohtaaminen päättyy tappeluun siitä huolimatta, että vain 

hetkeä aiemmin veljekset ovat päättäneet parantaa tapansa.  

Kissalan Aapelin säestämän pilkkalaulun sanat osuvat 

ilmeisen oikeaan, sillä veljesten on vaikeaa hillitä 

itseään sitä kuunnellessa. Viimeinen pisara veljeksille on 

aapisen vieminen Juhanin kädestä erään toukolaisen 

toimesta.      

 Koiraveljesten ja Toukolan poikia esittävien 
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possujen, hiirien, kissojen ja muiden eläinten nujakassa 

käytetään nyrkkejä ja kättä pidempänä yhdellä Toukolan 

pojalla on kädessään koivuhalko. Tämä tappelu kuitenkin 

päättyy veljesten voittoon. Juhanin aapisen takaisin 

saaminen tappelun jälkeen on kuvattu Seitsemässä 

koiraveljeksessä sekä kuvan keinoin että sanoin. Tämänkin 

voi ajatella tukevan ajatusta kehitystarinasta, jossa 

aapinen ja sen edustama mahdollisuus olla yhteiskunnan 

täysivaltainen jäsen ovat erityisen tärkeitä tuollaisen 

sekasorronkin hetkellä. Tappelun päätyttyä koiraveljekset 

jatkavat nopeasti matkaansa lukkarin luo, sillä tietävät 

maantiellä tappelun olevan kiellettyä.  

 Tämä on yksi herkullisimmista Seitsemässä 

koiraveljeksessä esiintyvistä tilanteista, joihin voisi 

ajatella hedelmällistä ja kenties myös hieman opettavaista 

keskustelua joko aikuisen ja lapsilukijan välille, tai 

mikäli lukijat olisivat tarpeeksi vanhoja, niin useamman 

lapsilukijan välille. Miten tärkeää on hillitä itsensä? 

Milloin on syytä puolustautua, kun itseä vastaan hyökätään? 

Vielä tänäkin päivänä yksi kuvakirjan tärkeimmistä 

tehtävistä on opettaminen, vaikka sitä ei välttämättä tuoda 

niissä enää niin selkeästi esille kuin aikaisemmin 

(Heinimaa 2001: 144). Muun muassa Sirke Happosen (2009) 

Lastenkirjallisuus ja kuvitus -luennoilla tuli ilmi se, 

että lastenkirjallisuudessa ollaan nykyään siirtymässä koko 

ajan enemmän opettavaisuudesta poispäin ja enemmän kohti 

esteettisyyttä. Jonkinlaista ideologiaa lastenkirjallisuus 

kuitenkin aina välittää. Siihen, millaista ideologiaa, voi 

aikuinen osaltaan vaikuttaa pyrkien ohjaamaan keskustelua 

kirjasta, mikäli siihen tarjoutuu mahdollisuus. Liikaa 

lapsilukijaa ei kuitenkaan pitäisi ohjailla. Rajan 

löytäminen näiden kahden välille onkin haastavaa. 

 Sonnimäeltä koiraveljekset jatkavat matkaansa 

kohti Jukolaa, mutta Toukolan pojat ovat päättäneet 



 

40 
 

tasoittaa tilit edellisen tappelun jäljiltä, ja antaa nyt 

selkäsaunan vuorostaan koiraveljeksille.  Tämä teoksen 

toinen tappelu koiraveljesten ja Toukolan poikien välillä 

tapahtuu Seitsemän koiraveljeksen kolmannen luvun lopussa. 

Varsinaista tappelua ei kuvata, vaan se kuinka 

”[toukolalaiset] yhtyivät liittoon kahdenkymmenen miehen 

voimalla ja kätkivät itsensä tien varrelle pensastoon 

vartomaan vihamiehiänsä” (SV: 69).  

 

(SKV: 29) 

Se, ettei lukuun muodostu varsinaista loppua, vaan se 

päättyy pikemminkin kesken tapahtumien, ratkaisemattomasti, 

luo jännitystä nuorelle lukijalle. Tällainen 

jännityskokemuksen luominen muotoa mukauttamalla on hyvin 

yleistä lapsille suunnatuissa adaptaatioissa. (Klingberg 

1969: 42–43.)   

 Koiraveljesten tarkoitus on jälleen hyvä, kun he 

erään kerran lintumetsälle lähtiessään ovat kuulleet karhun 

häirinneen Viertolan härkiä ja ajattelevat, että: 

Karhu olisi sentään hieno saalis sorsiin 

verrattuna, ja kyllä Viertolan äkeä herrakin 

olisi hyvillään, jos veljekset karhun 

kellistäisivät (SKV: 55).  

He löytävät yhden Viertolan härän tapettuna, kun yhtäkkiä 

tanner jo jyrisee ja härkälauma hyökkää heitä kohti.  
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(SKV: 55) 

Kunnas on kuvannut härät tässä veljesten näkökulmasta. 

Hurjistunut sonnilauma ei tuijota ainoastaan koiraveljeksiä 

silmästä silmään, vaan myös lukijaa. Lapsilukijalle 

tällainen katseiden kohtaaminen voi olla pelottavaa, mutta 

toisaalta myös kiehtovaa (Happonen 2007: 201 & 2009). 

Härkien hyökkäys ei siis välttämättä pelkästään säikäytä 

nuorta lukijaa, vaan saa tämän samalla kiinnostumaan siitä, 

mitä seuraavaksi tapahtuu. Koiraveljekset eivät jää 

ottamaan siitä selvää, vaan pinkovat härkiä karkuun 

henkensä edestä. Sonnilauman kohtaamista vältellessä 

Aapolle muistuu mieleen Hiidenkivi, jonka päälle veljekset 

voisivat pelastautua. Kivelle päästyään koiraveljekset 

tajuavat kuitenkin nopeasti, etteivät härät heitä helposti 

jätä rauhaa. Niillähän riittää Hiidenkiven ympärillä heinää 

syötäväksi yllin kyllin. Samaa ei voi sanoa veljeksistä, 

joiden vatsat kurnivat tyhjyyttään jo toisena kivellä 

vietettynä päivänä. Avunhuudot kuulee vain Viertolan vouti, 

joka arvelee vain rajahaltijan huutelevan metsässä. 

 Aika, jonka seitsemän koiraveljestä Hiidenkivellä 
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viettää, ei selviä teoksesta. Tekstistä voi lukea varmasti 

vain sen, että ainakin yhden yön ja päivän he ovat kivellä, 

mutta sen jälkeen siihen viitataan vain kertomalla, että 

”aika kului” (SKV: 61). Eri tapahtumia Hiidenkivellä on 

Kunnas kuvittanut runsaasti, mutta varsinaisesti niistä ei 

ole apua ajan selvittämisessä. Pelkistä kuvista on 

mahdotonta sanoa, paljonko aikaa niiden välillä on kulunut 

(Nikolajeva & Scott 2001: 157). Ikuisiksi ajoiksi ei 

veljesten kuitenkaan tarvitse kivelle jäädä, kun Timo 

muistaa kiväärit ja Laurin kontissa olevat ammukset. 

Veljekset löytävät näin ulospääsyn tukalasta tilanteestaan. 

He ymmärtävät kuitenkin sen, ettei härkien tappaminen 

varmastikaan ole kaikille mieleen ja vielä viimeisen kerran 

huutavat apua, tuloksetta. Lähestyvä myrsky on lopulta 

ratkaiseva tekijä, joka saa veljekset toimimaan ja ampumaan 

härät.      

 Adaptaation tarpeellisuus kyseenalaistetaan 

usein, mutta tämä sonnilauman lahtaaminen on mielestäni 

hyvä osoitus siitä, miten hyvin se puolustaa paikkaansa. 

Ilman tätä tapahtumaa ei olisi Seitsemää veljestä siinä 

muodossa, missä me sen tunnemme. Ilman adaptaatiota ei taas 

olisi teosta, jonka voisi huoletta antaa lapsen 

luettavaksi. Näin tarjoutuu lapselle hieno mahdollisuus 

tutustua kansalliskirjailijamme pääteoksen tarinaan jo 

nuorena.  
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(SKV: 63) 

 Seitsemässä veljeksessä härkien ampuminen 

kuvataan hyvin raa’asti ja yksityiskohtaisesti.  

- - Ja sarvipäistä yksi tuolla, toinen täällä, 

luodin lävistämänä loiskaisi mörähtäen äkisti 

ylös ja kaatui, kaatui puhaltaen voimallisen 

henkensä rinnastaan ulos. Elikko, jonka aivo oli 

puhkaistu, raukeni pian, tuskin kertaakaan hän 

potkaisi, vaan ojensi jalkansa kankeina sauvoina; 

ja niin hän henkensä heitti, ja mustanpunaisena 

roiskui veri haavasta korkealle ilmaan ja ilmasta 

kaarena maahan. Mutta hän, jonka rinta 

haavoitettiin, eikä juuri sydän lävistynyt, hän 

riehui kauan, kirmaisten verisenä tuonne, tänne 

muiden joukossa, jotka luoti vielä oli säästänyt, 

kunnes viimein hän nurinniskoin kellahti alas 

tanterelle ja siinä vielä hetken myristen viskeli 

sorkkiansa ilmassa. - - (SV: 187-188.)  
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Lapsilukijan kokemusmaailma on usein melko suppea. Siksi 

adaptaatioissa harvemmin esitetään tällaisia pohjatekstissä 

esiintyviä kohtia, joita pidetään liian pelottavina 

lapsille. (Klingberg 1969: 41–42.) Kari Skjønsberg (1982: 

18–19) kuitenkin muistuttaa, että aikojen saatossa ne 

asiat, joita pidetään lapsille pelottavina ja 

vahingollisina vaihtelevat suuresti. Edellä esitetty 

katkelma on niin raaka, että oletettavasti se jätettäisiin 

pois lapsille suunnatusta adaptaatiosta kaikkina aikoina. 

 On toisaalta muistettava, että esimerkiksi 

Grimmin sadut ovat paikoitellen hyvinkin raskaita ja 

väkivaltaisia, mutta ovat siitä huolimatta saavuttaneet 

suurta suosiota lasten keskuudessa. Niin Grimmin saduissa 

kuin Seitsemässä koiraveljeksessä pelottavat asiat 

tapahtuvat kuitenkin satumaailmassa eivätkä lapsen 

arkimaailmassa, vaikka ne periaatteessa realistisia 

ovatkin. Satumaailman tapahtumat ovat tarpeeksi kaukana 

lapsen arjesta. Se on väylä, jota pitkin erilaisia ongelmia 

ja vaikeita aiheita voi tuoda lapsen tietoon ja 

pohdittavaksi. Tämä voi auttaa lasta kehitysvaiheiden 

välillä, ja osoittaa sen, että kriiseistä on mahdollista 

selvitä. Onnellinen tulevaisuus on mahdollinen, vaikka 

juuri kyseisellä hetkellä olisikin vaikeaa. (Apo 2001: 

24.)2     

 Nälkäiset veljekset paistavat juuri kaatamiensa 

härkien lihaa vaientaakseen kurnivat mahansa. Eero 

lähetetään viemään Viertolaan sanaa tapahtuneesta. Pian 

saapuvatkin Viertolan herra ja vouti paikalle 

koiraveljeksiä sättimään. Kaikessa ylpeydessään Viertolan 

herra jättää härkien ruhot metsään. Sieltä koiraveljekset 

kuljettavat ne Impivaaraan omaan käyttöönsä. Heillä on nyt 

aitan täydeltä ruokaa, eivätkä he juuri muuta tee kuin syö 

 
2 Apon tutkimus koskee klassisia satukirjoja, mutta näkisin, että tätä ajatusta voi hyödyntää 
tässäkin yhteydessä.  
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ja lepää, kunnes lautamies Mäkelä jälleen vierailee heidän 

luonaan. Veljekset joutuvat maksamaan tappamistaan häristä. 

Mutta miten? Juhani ehdottaa tervankeittoa, mutta Aapo on 

jälleen järjen ääni koiraveljesten joukossa. Hän katsoo 

asioita pidemmälle, ja ehdottaa viljelyä. Viljalla he 

voisivat maksaa velkansa Viertolalle, ja hyötyisivät siitä 

samalla itse saaden viljaa omaankin aittaansa.  

 Viertolan isäntä hyväksyy veljesten 

maksusuunnitelman, ja nämä käyvät työhön. Kovan uurastuksen 

ja kahden vuoden kuluttua härkien ampumisesta saavat 

koiraveljekset kuitattua velkansa Viertolalle. Siinä 

samalla se ovat oppineet oikeita talonpojan töitä. Kivi ei 

Seitsemässä veljeksessä kirjoita työnteon oppimisesta 

mitään tässä yhteydessä, vaan toteaa vain veljesten 

päässeen eroon ”kiusallisesta seikasta [velasta]” (SV: 

219). Lapsille suunnatusta adaptaatiosta on helpompi löytää 

tällaista kasvattavaa ja moralisoivaa otetta kuin 

aikuistenkirjallisuudesta. Esimerkiksi tässäkin kohdassa 

Seitsemässä koiraveljeksessä voi nähdä tulevan esille 

lastenkirjallisuudessa jo 1800-luvun alusta asti 

vaikuttaneen lapsikäsityksen. Sen mukaan lapsista haluttiin 

kasvattaa ahkeria suomalaisia, jotka olisivat valmiita 

kohtaamaan aikuisten maailman kaikkine vaatimuksineen. 

(Ihonen 2003: 12.)    
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4 Kieli 

 

4.1 Sanasto 

 

Tutkielmassa jo aiemmin mainitut lyhyet virkkeet 

ja verbien runsas esiintyminen antavat vaikutelman nopeasti 

tapahtuvasta toiminnasta ja asioiden ripeästä etenemisestä. 

Seitsemässä veljeksessä esimerkiksi veljesten pako 

lukkarilta vaatii monta sivua kirjasta (mt. 46–50). Se 

sisältää paljon veljesten välistä sanailua sekä kuvailevia 

jaksoja, joita Seitsemässä koiraveljeksessä ei juuri 

esiinny. Koiraveljesten päätös karkaamisesta syntyy pian, 

eikä aikaakaan, kun he ovat jo ateriansa äärellä. Kunnas 

sanookin, että ”Kiven tyyli on sellainen, että hän käyttää 

neljä riviä siihen, minkä nykykieli sanoisi puolella 

rivillä” (maurikunnas.net). 

- Tehdään lukkarille kiusaa.          

- Ei syödä tässä, vaan ulkona, Sonnimäen nummella, 

Tuomas puhisi.                                          

- Oikein, siellä kohta pyllyilemme! Juhani hihkaisi.         

- Minä suostun tuumaan, Eero ilmoitti.       

- Te hullut! Aapo yritti.                  

- Vankeudesta pois! Juhani huusi ja löi ikkunan rikki.       

- Akkuna sälähti ja taivas välähti, kun kerran vaan 

keikahti Jussin pussi!           

Veljekset hyppäsivät ikkunasta pihalle ja loikkivat 

vapauteen. Lukkari jäi raakkumaan hirveitä uhkauksia 

heidän peräänsä. Pian pojat istuivat Sonnimäen nummen 

kaltevalla harjulla paistellen nauriita.(SKV: 26.) 

Tämä kohtaus toimii erinomaisena esimerkkinä myös 

toisessa tyylilliseen adaptaatioon liittyvässä tekijässä 

eli sanastossa. Kunnas on halunnut Seitsemässä 

koiraveljeksessä vaalia Kiven ainutlaatuista tekstiä, 

vaikka onkin sitä radikaalisti joutunut lyhentämään. Hän 
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sanoo Seitsemän koiraveljeksen tekstin kuitenkin olevan 

pitkälti ”Aleksis Kiven kynästä”, sen ajan sanoja ja 

sanontoja myöden. (maurikunnas.net.) Koiraveljekset 

’pyllyilevät’ siinä missä esikuvansakin ja ’akkuna’ 

sälähtää rikki molemmissa teoksissa. Lukkarin opista 

karkaavat Kiven veljekset kuitenkin käyttävät näiden 

lisäksi kieltä, jonka täydellinen ymmärtäminen vaatii 

paljon nykypäivän aikuiseltakin lukijalta.  

JUHANI. -- Onhan minua kuranssattu – (SV: 47).

 TUOMAS. Miksi häntä äköittelet, Eero? (SV: 48). 

Myös Kiven ympäristön kuvailuun käyttämää elävää 

kieltä on jouduttu Seitsemässä koiraveljeksessä jättämään 

vähemmälle. Kunnaksen kuvitus toki täyttää osaltaan nämä 

aukot, mutta jostain kirjailija joutuu adaptoidessaan aina 

tinkimään. Sonnimäen nummen harjua Kivi kuvaa seuraavasti: 

 Korkea oli seutu, jossa veljekset majailivat. 

 Näkyi sinne mäen takaa pappilan murros-katto, 

 mutta mäen huipulla lukkarin punainen talo, suuri 

 kirkonkylä ja tuolla kuusien helmassa pitäjän 

 kivi-kirkko, juhlallinen, komea. Näkyi vielä 

 moniluotoinen järvi, jota viivaili itäpohjoinen, 

 vaisusti ja liepeästi liehtoen kirkkaan taivaan 

 alla, liehtoen yli järven, yli niittuin ja 

 metsien, yli Sonnimäen hongiston, jonka juurilla 

 veljekset nyt lepäsivät ja paistelivat nauriita 

 loimottavalla nuotiolla. (SV: 50–51.)  

Kunnaksen näkemys samasta tilanteesta:  

http://www.maurikunnas.net/
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 (SKV: 27) 

Kunnas on keskittynyt kuvaamaan lähinnä veljesten 

ruokailua, eikä kuvassa näy mitään rakennuksia tai 

läheskään kaikkia Kiven mainitsemia luonnonkuvauksia. 

Kunnaksen teoksessa taivas ei ole erityisen kirkas eikä 

järvestä ole merkkiäkään. Mäkiseksi kuitenkin Kunnaskin 

kuvaa tuon veljesten majapaikan.   

 Vaikka Kiven yltäkylläistä sanastoa on jouduttu 

kaventamaan, ei se tarkoita sitä, ettei osia siitä ole 

voitu ottaa mukaan adaptaatioon. Tekstin muodostuessa 

lastenkirjoille tyypillisesti lyhyistä virkkeistä, pysyy 

Seitsemän koiraveljeksen lapsilukijan mielenkiinto 

kuitenkin hereillä, vaikkei tämä kaikkia lukemiaan sanoja 

täysin ymmärtäisikään.    

 Enemmän sanastoon vaikuttaakin kajonneen 

Seitsemästä veljeksestä nuorisopainoksen vuonna 1891 

kirjoittanut Samuli Suomalainen. Seitsemän veljeksen ja 

siitä kirjoitetun nuorisopainoksen suhdetta pro gradu-

tutkielmassaan vuonna 1967 tarkastellut Leena Ristola 
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huomauttaa Suomalaisen poistaneen adaptaatiostaan lähes 

kaikki kirosanat, vannomiset sekä Jumalaa ja taivasta 

koskevat huomautukset. Toisin sanoen siis hyvin pitkälti ne 

kohdat, joita August Ahlqvist aikanaan oli arvostellut. 

Jopa ”herrajesta” on Suomalaisen versiossa ajateltu olevan 

liikaa nuorisolle. (Ristola 1967: 11–14.)   

 Kunnaksella ja Suomalaisella on kuitenkin ollut 

ilmeisen samansuuntaiset toiveet ryhtyessään adaptoimaan 

Kiven Seitsemää veljestä. Molemmat ovat toivoneet oman 

versionsa lisäävän kiinnostusta alkuperäistä teosta kohtaan 

(Kunnas 2002: 4 & Ristola 1967: 6). Kunnaksen Seitsemän 

koiraveljeksen lukija saattaa kuitenkin hyvinkin saada 

monipuolisemman kuvan Seitsemän veljeksen kokonaisuudesta 

ja kielestä kuin Suomalaisen Seitsemän veljeksen 

nuorisopainoksen lukija. Koiraveljekset muun muassa 

kuulevat toukolaisten käyttävän pilkkalaulussaan sanaa 

’saatana’, vaikka se Kunnasta kovasti arveluttikin (Kunnas 

& Sonninen 2009: 169). Jumalakin Seitsemässä 

koiraveljeksessä mainitaan ihan reilusti veljesten 

rynnätessä palaneen talonsa raunioilta pakkasta pakoon 

nahkapeitturin luo.  

-Olemme, Jumala paratkoon, entisen Jukolan 

seitsemän poikaa! Aapo vastasi (SKV: 52).  

Varsinaisella tyylillä siis tarkoitetaan näitä 

teoksessa käytettäviä sanavalintoja. Se ilmenee edellä 

mainittujen lisäksi muun muassa abstraktien sanojen ja 

substantiivien vähentyneenä määränä, kielikuvien käytön 

välttämisenä sekä muuttamalla epäsuora esitys suoraksi. 

Tyylin mukauttamista voi tapahtua monin tavoin, ja osaltaan 

sillä voidaan varmistaa, että myös lastenkirja voi olla 

esteettinen ja kirjallisesti korkeatasoinen teos. 

Kuvituksen saralla lastenkirjallisuuden tyyliin pohjaava 

adaptaatio näkyy siinä, että kuvituksessa käytetään 
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konservatiivista kuvitustapaa, eikä seurata vallitsevia 

taidevirtauksia niin tarkasti kuin yleensä 

aikuistenkirjallisuuden puolella tehdään. (Klingberg 1969: 

43–47.)     

 Kunnaksen kuvitustapa vastaa hyvinkin tätä 

konservatiivista kuvitustapaa: Kuvissa käytetyt värit ovat 

pääsääntöisesti kirkkaita. Päähenkilöt on muutettu 

humoristisiksi eläinhahmoiksi, joita monien lasten on 

helppo lähestyä, koska lastenkirjallisuudessa tuollaiset 

eläinhahmot ovat yleisiä. 

 

4.2 Dialogi  

     

Seitsemän veljeksen lukenut tuntee Kiven käyttämän 

dialogin, joka osaltaan tekee teoksesta niin omalaatuisen. 

Tätä dialogia on tutkittu paljon, ja Kiven syitä sen 

käyttöön arvailtu. (Kinnunen 1987 (1973): 65–81.) 

Hosiaisluoman (2003: 146) mukaan dialogilla saadaan aikaan 

nykyhetkisyyden tuntua sekä tietoa henkilöiden 

luonteenpiirteistä ja heidän suhteestaan muihin teoksen 

henkilöihin. Tämä on helppo allekirjoittaa Seitsemän 

veljeksen kohdalla. Esimerkiksi puhetiheys ja puheen kesto 

kertoo henkilöstä paljon (Kinnunen 1987 (1973): 76–77). 

Seitsemässä koiraveljeksessä ei käytetä samanlaista 

dialogin merkintätapaa kuin Seitsemässä veljeksessä. 

Seitsemässä koiraveljeksessä puheen yhteydessä kuvaa 

veljistä rakennetaan muun muassa johtolauseiden avulla. 

Esimerkiksi Aapon sovitteleva ja järkevä luonne tulee esiin 

johtolauseiden verbivalinnoissa.    

-Pelkäänpä että vielä kerran istumme jalkapuussa 

kuin seitsemän variksenpoikasta, huokasi Aapo 

(SKV: 27).  
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 Vertaa Seitsemään veljekseen: 

AAPO. Senpä temppelin juurella kerran istumme 

häpeän mustassa puussa, istumme niskat kyyryssä, 

kuin seitsemän variksenpoikasta aidalla, ja 

kuulemme ihmisten, osoittaen sormellansa, 

lausuvan: tuossa istuvat Jukolan laiskat veljekset 

(SV: 52).  

-Herkene jo heittämästä, Aapo tuskaili (SKV: 31). 

Ja alkuperäisessä: 

AAPO. Herkene jo heittämästä, poika; onpa muutoin 

tiemme täältä ulos joka miehen (SV: 71). 

 

Aapon ääni kuuluu Seitsemässä koiraveljeksessä muutenkin 

vahvasti. Hänen tarinankerrontataitonsa saavat paljon 

sivutilaa, kun hän kertoo kalveasta immestä ja Hiiden 

peurasta. Nämä tarinat kuvituksineen ovat myös erinomainen 

esimerkki tyyliin pohjaavasta adaptaatiosta, jossa lasten 

mielenkiinnon kohteet ja puutteellinen lukutaito on otettu 

huomioon. Kunnas on nimittäin luonut näistä Seitsemän 

veljeksen sisäkertomuksista sarjakuvamaiset tulkinnat. 

Sarjakuvan valintaa esitystyyliksi puoltaa muun muassa se, 

että sarjakuva on tuttu kirjallisuuden muoto monelle 

lapselle ja siitä syystä puhutteleva ja helposti 

lähestyttävä (Furuland, Ørvig, Knuttson 1990 (1979): 403–

414). Aapon tarinointi Seitsemässä veljeksessä ei jää 

näihin kahteen tarinaan, mutta ainakin Seitsemän 

koiraveljeksen lukija saa jotain viitteitä Aapon kyvystä 

viihdyttää veljiään.  
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4.3 Huumori 

 

Aarne Kinnunen (2002: 22) toteaa, että yleisesti Seitsemän 

veljestä nähdään iloisena ja humoristisena teoksena. 

Pidemmälti hän on aiheesta kirjoittanut jo vuonna 1973, 

jolloin hän on kuvannut Kiven huumoria hyvin 

monipuoliseksi. Koominen Seitsemässä veljeksessä syntyy 

muun muassa kertojan ansiosta, henkilöhahmojen 

ominaisuuksista ja pitkästä johdatuksesta koomisen pariin. 

Siitä löytyy komiikkaa niin sana- kuin tilannetasollakin 

sekä ristiriitaisuuksien synnyttämää koomisuutta. (Kinnunen 

1987 (1973): 209–237.)    

 Seitsemän koiraveljestä ei varmastikaan häviä 

koomisuudessa pohjatekstilleen, mutta se tulee siinä esiin 

eri tavoin. Kirjallista komiikkaa siitä voi löytää 

esimerkiksi Juhanin ja lukkarin välisestä sanailusta, kun 

koiraveljekset ovat matkalla takaisin Jukolaan kymmenen 

Impivaarassa vietetyn vuoden jälkeen. Huumori syntyy 

pieleen menneestä kompakysymyksestä.   

  

-Taitaakos lukkari vastata minulle yhteen 

 kysymykseen? Sanokaan, mitkä olivat Sepeteuksen

 poikain nimet? Juhani kysyi ovelasti.  

-Vilpitön kysymys, mutta tietääkös Juhani, mikä 

oli Sepeteuksen poikain isän nimi? Kysyi lukkari 

vastaan. 

-Jassoo… jassoo… vai niin, Juhani sopersi. 

 -Löytyykö sekin nimi Testamentistani? 

 -Se löytyy jo kysymyksestäkin, lukkari nauroi. 

  Juhani mulkoili lukkaria kiukkuisesti.

 Noinhan hänen itsensä oli pitänyt kysyä 

lukkarilta, mutta hän oli seonnut sanoissaan. 

(SKV: 84.)  
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Sanallisella tasolla lastenkirjoissa huumoria synnyttävät 

myös sanailu ja yllättävien mielleyhtymien luominen 

(Neimala 2001: 115–116). Kielikuvien käyttöä pyritään 

lapsille suunnatuissa adaptaatioissa Klingbergin (1969: 43) 

mukaan vähentämään. Ne ovat kuitenkin tärkeitä lastenkirjan 

huumorin kannalta. Seitsemässä koiraveljeksessä on mukana 

esimerkiksi Seitsemässä veljeksessä veljeksille esitetty 

pilkkalaulu, joka on täynnä metaforia.  

 

Tähtiä kuin otavassa,             

poikia on Jukolassa,   

laiskanpulskeja jallii. 

-- 

Viimein tulee hännän huippu, 

pikku-Eero, liukas luikku, 

Jukolan tiuskea rakki. (SKV: 18-19 & SV: 36-37.) 

 

Kielikuvilla leikitellään Seitsemässä 

koiraveljeksessä silloinkin, kun vanhaan kotiinsa Jukolaan 

päässyt Juhani tervehtii pihalla komeilevaa likakasaa. 

 -Terve armahin lantakasa, ihanampi onnen                                                            

kukkulaa! (SKV: 86). 

Tämä on mielenkiintoinen kohta adaptaatiossa, sillä Kunnas 

on kuvittanut Kiven romaanissa esiintyvän Juhanin sanomisen 

kirjaimellisesti, mutta mukauttanut tekstiä. Seitsemässä 

veljeksessä Juhani sanoo tässä vaiheessa.   

 JUHANI. Terve, armahin lantakasa siinä alla, 

ihanampi  onnen kukkulaa! Ah! (SV: 293).  

Kunnaksen mukaelmassa koiramainen Juhani sitten 

vuodattaakin ilonkyyneleitä kirjaimellisesti tuon 

lantakasan päällä maaten.     

 Kunnaksen teosten huumori onkin vahvasti 

sidoksissa nimenomaan kuvitukseen, etenkin Seitsemässä 
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koiraveljeksessä. Kunnas on ennenkin adaptoinut suomalaisen 

kirjallisuuden suuria teoksia, Koirien Kalevala ilmestyi 

vuonna 1992. Siinä tarinaa on mukautettu niin suuresti, 

että monet teoksen tekijät ovat jo kääntyneet päälaelleen 

(Havaste 2001: 136–141). Kuten jo aiemmin on todettu, on 

Kunnas halunnut Seitsemässä koiraveljeksessä kuitenkin 

kunnioittaa Aleksis Kiven kieltä ja pitää siitä kiinni 

mahdollisimman tiukasti. Seitsemän veljestä on jo itsessään 

Kalevalaa humoristisempi teos eikä siitä ole tarvinnut 

yrittää tehdä lapsille houkuttelevampaa muuttamalla 

varsinaista tarinaa tai päähenkilöiden osia. Monet 

yleisesti huumoria kuvakirjoissa synnyttävistä tekijöistä 

ovat jääneet Seitsemässä koiraveljeksessä melko vähälle. 

Muun muassa Kai Mikkosen (2005: 360–367) mainitsemia 

epäsäännöllisyyksiä kuvien ja tekstin välillä saa 

Seitsemästä koiraveljeksestä etsimällä etsiä. Teoksessa 

esiintyvien henkilöhahmojen luonteenpiirteetkin pysyvät 

yhteneväisinä tekstissä ja kuvassa. Esimerkiksi 

koiraveljesten kohdatessa Rajamäen rykmentin ensimmäistä 

kertaa, moittii Simeoni tekstin mukaan veljiään 

ohikulkijoiden häiritsemisestä. Kuva vahvistaa tämän, sillä 

Simeoni on esitetty siinä hyvin tuohtuneen näköisenä (SKV: 

28–29.)      

 Hauskat henkilöhahmot ovatkin ne, jotka 

Seitsemässä koiraveljeksessä todennäköisesti kirvoittavat 

raikuvimmat naurut lapsilukijalta. Neimalan (2001: 115–116) 

mukaan tämä on takuuvarma huvituskeino 

lastenkirjallisuudessa. Kunnaksen kuvissa hahmoille sattuu 

ja tapahtuukin vaikka mitä. Hahmot on kuvattu ilmeikkäästi 

ja kuvat ovat runsaita. Niiden sisältö on kuitenkin 

sellainen, että lapsilukijakin niitä ymmärtää ja osaa 

lukea. Oletettavasti kuvataiteilijat ovat jo hyväksyneet 

tällaisten kuvien tekemisen tyyliin pohjaavan adaptaation 

osana ja itsestäänselvyytenä teosta lapsiyleisölle 
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tehtäessä. (Klingberg 1972: 102.) Kunnaksen kuvien huumori 

on sellaista, että se aukeaa suurimmassa osassa tapauksia 

helposti lapsille. Myös niille, jotka tutustuvat teokseen 

kenties pelkästään kuvien kautta. 

 

Koiraveljesten pelatessa kiekkoa, kopsahtaa se Juhania 

päähän. (SKV: 8.) Usein vahingonilo huvittaa jo pientä 

lastakin. 

 

 

Tuomas tekee kovasti töitä oppiakseen aakkoset, mutta 

helppoa se ei ole. (SKV: 24.) Tuomaksen yritys kirjoittaa 

s-kirjain huvittanee montaa lasta, joista jotkut saattavat 

voida myös samaistua tuohon tilanteeseen ja tunteeseen. 
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Juhani tanssii niin tomerasti, että Hämähäkki Heikkikin saa 

kyytiä. Tanssissa on mukana myös kukko, ja joulun kunniaksi 

kissa ja hiirikin elävät sovussa. (SKV: 46–47.) Yleisesti 

tunnettu vastakkainasettelu kissojen ja hiirien välillä voi 

tässä yhteydessä ilahduttaa lapsilukijaa. 

 

5 Päätäntö 

 

Pyrkimykseni tässä tutkielmassa on ollut tarkastella 

Seitsemän veljeksen ja Kunnaksen siitä adaptoiman 

lastenkirjaversion tarinoita, teemoja, muotoa ja tyyliä 

yleisellä tasolla. Olen lähestynyt asiaa suurten linjojen 

kautta, mutta pyrkinyt havainnollistamaan huomioitani 

teosten suhteesta runsaiden esimerkkien avulla. Toivon, 

että sen lukijalle olisi muodostunut kuva siitä, millaisia 

ratkaisuja Mauri Kunnas on tehnyt adaptoidessaan Seitsemää 

veljestä suurimmaksi osaksi lapsista muodostuvalle 

lukijakunnalle. Sagulin kirjoittaa, kuinka adaptaatio ”--on 

myös jäljittelyä ja illuusion luomista samuudesta” (mt: 1). 

Samuuden luomisessa Kunnas on mielestäni onnistunut hyvin.

 Seitsemän koiraveljestä johdattaa lukijansa läpi 

vuosikymmenen, jonka aikana vallattomat koiraveljekset 

oppivat paljon itsestään ja elämästä yhteiskunnasta. He 
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ovat lannistumattomia, vaikka kohtaavat jatkuvasti 

koettelemuksia. Koiraveljesten tarina on mukautettu 

Seitsemästä veljeksestä siten, että teoksen tärkeimmät ja 

kenties tunnetuimmat tapahtumat ovat siinä mukana. 

Tapahtumat myös taustoitetaan, vaikka sitä ei erilaisen 

esitystavan ja lyhentämisen vuoksi tehdäkään samanlaisella 

tarkkuudella kuin Seitsemässä veljeksessä. Syy- ja 

seuraussuhteet kulkevat teoksessa loogisesti, eikä 

epäselväksi jää, mikä esimerkiksi vetää koiraveljeksiä 

kohti Impivaaraa, miksi koiraveljekset lähtevät 

Hiidenkivelle päättyvälle metsästysretkelleen tai mikä 

heidät lopulta saa ahkeroimaan lukutaidon saavuttamiseksi.

 Mikäli tutustuu Seitsemään koiraveljekseen ennen 

Seitsemää veljestä, tietää Kiven tekstiin tarttuessaan jo 

paljon tarinan juonenkäänteistä ja voi sitä lukiessaan 

huomata Seitsemästä koiraveljeksestä tuttujen tapahtumien 

seuraavan toisiaan. Vasta Seitsemää veljestä lukiessaan 

lukija kuitenkin pääsee tutustumaan siihen keskusteluun, 

jota veljekset ahkerasti käyvät. Lukukokemukset ovat aina 

subjektiivisia, eikä siis voi varmaksi sanoa, millaista 

kuvaa tuo dialogi kullekin lukijalle veljeksistä rakentaa, 

mutta varmaa on se, että veljesten välinen vilkas sanailu 

tuo heistä esiin ominaisuuksia, joihin Seitsemän 

koiraveljeksen kerronta ei yllä.    

 Ajattelen itse kehitystarinoita aina jollain 

tavalla opettavaisina. Muistutus työnteon tärkeydestä, 

ahkeruuden arvostamisesta ja itseensä uskomisesta on 

varmasti tuttua monelle Seitsemää veljestä tänäkin päivänä 

lukevalle. Kysyin tutkielmani alussa, voisiko Seitsemää 

koiraveljestä käyttää hyväksi esimerkiksi opetuksessa. 

Kallistun sen kannalle, että voi. Ainakin nykykoulussa, 

jossa koko luokan lukiessa samaa romaania, sitä koskevat 

tehtävät ovat usein varsin moninaisia. Seitsemän 

koiraveljeksen lukenut oppilas esimerkiksi kykenisi 
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todennäköisesti jonkinlaiseen keskusteluun näistä 

tutkielmassani mainitsemistani teemoista. En kuitenkaan 

kannata Seitsemän koiraveljeksen valitsemista 

ensisijaiseksi vaihtoehdoksi oppilaille, joilla on sujuva 

lukutaito, sillä Seitsemän veljeksen lukeminen merkitsee 

usein enemmän kuin pelkän kirjan lukemista. Se on samalla 

katsaus suomalaisuuteen, luontoon, yhteisöllisyyteen ja 

runsaasti raamatullisia viittauksia sisältävänä omalla 

tavallaan myös uskontoon.     

 Lastenkirjalle ominaisesta kaksoisyleisöstä 

huolimatta Seitsemän koiraveljestä vastaa erinomaisesti 

nimenomaan lapsilukijan vaatimuksiin. Se on tiheästi 

kuvitettu ja suurikokoinen kirja. Sisällöllisesti se vastaa 

lapsen tarpeita paremmin kuin pohjatekstinsä Seitsemän 

veljestä. Pelottavia kohtia on pelkistetty ja lapsen 

kokemusmaailma otetaan huomioon muutenkin. Muotoa on 

muokattu niin, ettei lapsilukijan tarvitse eksyä 

intertekstuaalisten viittausten viidakkoon tai tehdä liian 

montaa poikkeamaa pääjuonesta. Kiven kielestä hän kuitenkin 

saa maistiaisia ja voi aistia tarinan riemun kaikkien 

kommelluksien keskelläkin.     

 Tutkittavaa lastenkirjallisuuden saralla ja 

etenkin adaptaation parissa riittäisi. Varsinkin Suomessa 

adaptaatiotutkimus on vielä lapsenkengissä. Se myös 

keskittyy paljolti lähinnä kielestä toiseen käännettyjen 

tekstien tutkimiseen. Mielenkiintoista olisi voinut olla 

vertailla esimerkiksi Kunnaksen ja Nelimarkan Seitsemän 

veljestä kuvituksia tai niiden suhdetta aiemmin 

kuvitettuihin painoksiin. Se olisi kuitenkin niin vahvasti 

kuvataiteeseen perustuvaa pohdintaa, etten 

kirjallisuudenopiskelijana siihen ryhtynyt.    

 Kari Skjønsberg (1982: 17) tuo esiin sen seikan, 

miten tällaiset lastenkirja-adaptaatiot voivat tavallaan 

jatkaa jonkin teoksen elinkaarta. Seitsemän koiraveljestä 
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toi Kiven romaanin taas kaikkien mieleen, ja tutustutti 

uusia lukijoita sen tarinaan koiramaisten veljesten 

johdolla. Uskon, että nämä karvaiset veijarit ovat 

onnistuneet madaltamaan kynnystä, jonka yli kulkiessaan 

lukija tarttuu Seitsemään veljekseen ja lähtee matkalle 

eteläisen Hämeen metsiin.          
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adaptaatiossakaan vältellä, vaan siinä käsitellään myös väkivaltaa, jota Seitsemässä veljeksessäkin 
riittää. Adaptaatiossa on kiinnitetty huomiota myös kieleen, joka on suurelta osin mukautettu lapsilukijan 
tarpeita vastaavaksi ottaen kuitenkin mukaan myös Kiven käyttämän kielen ominaispiirteitä. Seitsemän 
koiraveljestä johdattaa lukijansa vahvasti Seitsemän veljeksen maailmaan ja mahdollistaa esimerkiksi 
keskustelun yleisellä tasolla teoksen juonesta, mutta saadakseen käsityksen siitä monipuolisesta 
suomalaisuuden kuvasta, jonka Seitsemän veljestä tarjoaa, on luettava alkuperäisteos.   
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