JENNIN SEIKKAILU
Kirjoittanut ja kuvittanut: Niklas

Jennin_tarina.indd 1

26.8.2011 16.31

Nektaria ry:n tavoite on edistää ihmisten
kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä lapsesta
vanhukseen.
Nektarian toimintatavat ovat moninaisia
yksilö- ja ryhmätuesta,
koulutuksesta ja konsultaatiosta
yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.
Nektaria toimii aktiivisesti tasa-arvoisemman,
väkivallattoman ja onnellisemman
ihmisyyden puolesta.

Kirjoittanut ja kuvittanut: Niklas
© Nektaria ry
Helsinki 2011
Tilaukset:
Nektaria ry - Puhelin 040 844 8875
tuija.lindroos@nektaria.fi

2
Jennin_tarina.indd 2

26.8.2011 16.31

Jennin seikkailu
Olipa kerran Jenni
Olipa kerran tyttö nimeltään Jenni. Hänen luonaan
asuu kaksi koiraa nimeltään Rikki ja Rukko.
Jenni asui äidin ja isän kanssa maalla. Siellä oli
uimaranta. Jenni on kova soutamaan. Koirat ovat
aina mukana soutamassa. Rukko on kova riehumaan veneessä.
Jenni sanoi Rukolle: ”Veneessä ei saa riehua, muuten sinä putoat
veteen.”
Jenni katsoi kelloa ja sanoi koirille: ”Nyt pitää mennä. Äiti ja isä kutsuu.
Nyt on iltapalan aika ja sen jälkeen nukkumaan.”
Jenni oli syönyt. Äiti sanoi: ”Jenni, nyt olet syönyt. Noniin nyt on
nukkumaanmenonaika.”
Jenni ei halunnut mennä nukkumaan.
Hän alkoi riehumaan ja haukkumaan äitiä ja isää. Jenni kävi kiinni
äitiin. Äitiä sattui, koska Jenni löi. Äidillä meni hermot ja hän soitti
lastensuojeluun. Jenni alkoi itkeä, koska hän kuuli puhelun. Poliisit
tulivat hakemaan Jennin ja veivät hänet lastenkotiin. Hän joutuu
olemaan siellä puoli vuotta.
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Lastenkodissa
Jenni vain itki kaksi vuorokautta putkeen, mutta sitten hän pääsi
katsomaan koiriaan sekä vanhempiaan.
Jenni sai uusia kavereita, vaikka hänen ei ole helppo tutustua uusiin
ihmisiin. Jenni ei polta tupakkaa, vaikka usein muut nuoret yrittävät,
että hän alkaisi polttamaan. Jenni on kuitenkin päätöksensä tehnyt.
Hän meni kavereiden kanssa ulos ja he alkoivat hippaa. Heillä oli
hauskaa ennen kuin alkoi riita. He haukkuivat toisiaan.
Jenni pyysi anteeksi ja kysyi: ”Ollaanko vielä kavereita?”
Kaverit vastasivat: ”Ollaan vaan, jos lupaat että tämä on viimeinen
kerta.”
Jenni vastasi: ”Mä lupaan. Mä teen välillä tyhmää.”
Kaverit sanoivat: ”Kaikki tekee välillä virheitä.”
Jenni vastasi: ”Ihanko tosi? Mä en tiennytkään.”
Kaverukset menivät takaisin lastenkotiin. He pitivät toisiaan käsistä
kiinni. Lopuksi heistä tuli parhaita ystäviä.
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Soutuvene ja Räppääjä
Jenni meni kotiin viikon lomalle. Hän juoksi veneen luokse. Hän
ihmetteli missä vene on? Äiti vastasi: ”Minä myin sen ja ostin
moottoriveneen.” Jenni oli pettynyt. Hän olisi halunnut soutuveneen
takaisin. Jenni meni kokeilemaan moottorivenettä, mutta se ei
toiminut yhtä hyvin kuin soutuvene.
Äiti sanoi Jennille: ”Iltapalalle ja nukkumaan”
Jenni kysyi: ”Äiti voisitko lukea iltasadun?”
”Voin mikä kirja? ”
”Risto Räppääjä”, vastasi Jenni.
Kun äiti oli lukenut sadun, Jenni meni nukkumaan, mutta ei saanut
nukuttua, koska miettii tulevaisuutta. Jenni haluaisi jäädä kotiin
pysyvästi. Jenni on suunnitellut karkaavansa lastenkodista.
Isä sanoi: ”Ei kannata ottaa hatkoja. Siitä saa arestia ja rangaistuksia,
eikä pääse kotilomille.”
Jenni tultiin hakemaan ja hänet vietiin takaisin
lastenkotiin. Jenni ei olisi halunnut mennä vaan
jäädä kotiin, mutta hänen oli pakko.
Jennin äiti sanoi: ”Sinä pääset kotilomille aina
milloin on mahdollista.”
Jenniä alkoi itkettää, koska äiti ja isä ovat
turvat johon voi aina luottaa.
Jenni sanoi äidille: ”Nyt on aika mennä.”
Jenni pääsi taas ystävien luokse leikkimään
hippaa ja piilosta. Jenni ja ystävät huudettiin sisälle.
Ystävien nimet olivat Niina ja Miia.
Hoitaja sanoi Jennille: ”Huomenna on koulupäivä.”
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Koulussa
Jenni vihasi koulun käyntiä. Jenni meni kiltisti yhdeksään kouluun.
Häntä huudettiin takaa.
”Niina ja Miia”, Jenni sanoi: ”Mitä te täällä teette?”
Niina vastasi:”Me tullaan kouluun.”
Jenni oli ihmeissään, että he ovat samassa koulussa kuin hän. Kellot
soivat.
”Mennään”, sanoi Jenni.
Tytöt menivät luokkaan.
Opettaja Petra sanoi: ”Huomenta tytöt.”
Tytöt vastasivat: ”Huomenta opettaja”.
”Tänään on tosi lyhyt päivä. Pääsette jo kahdeltatoista”, opettaja sanoi.
”Matikan tunti alkaa!” ope huusi.
Tytöt eivät ottaneet matskun kirjoja esille, koska heitä väsytti. Ope oli
tällä kertaan kiltti ja päästi heidät kotiin.
Jenni sanoi: ”En minä mene kotiin.”
”Mihin sinä menet?” ope kysyi.
”Vankilaan”, Jenni vastasi.
”Kuuleppa ei lapsia laiteta vankilaan”, ope sanoi.
”Etkö sinä tiennyt, minä asun lastenkodissa?” Jenni sanoi.
Petra oli ihmeissään: ”En tiennyt”.
Ope sanoi Jennille: ”Mene nyt. Minä juttelen tänään äidin kanssa.”
Jenni lähti juoksemaan Niinan ja Miian perään. Hoitaja avasi oven
tytöille.
Hoitaja kysyi tytöiltä: ”Miksi te nyt jo tulette? Teidän pitäisi olla
koulussa vielä. Pääsette vasta kello 12.00.”
Tytöt vastasivat: ”Opella oli palaveri.”
Hoitaja sanoi: ”Ok, menkää välipalalle ja hiljaiselle tunnille.”

Hiljaisella
Tytöt olivat syöneet ja menivät hiljaiselle. Jenni ja Miia menivät Niinan
huoneeseen. Tytöt kuulivat äänen ja menivät piiloon. Jenni meni
sängyn alle, Niina vaatekaappiin ja Miia pöydän alle. Hoitaja tuli Niinan
huoneeseen ja etsi joka paikasta, mutta tyttöjä ei näkynyt missään.
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Lopuksi hoitaja katsoi sängyn alle, pöydän alle ja vaatekaappiin ja löysi
tytöt.
Hoitaja sanoi tytöille: ”Teidän ei tarvitse pitää hiljaista tuntia koska
kello on jo niin paljon.”
Hoitaja sanoi Jennille: ”Sulla on kotiloman aika”

Kotiloma
Jenni hyppäsi autoon.
”Miten pitkään mä oon kotona?” Jenni kysyi.
”Kaksi kuukautta, koska sua ollaan siirtämässä kotiin seitsemän
kuukauden kuluttua”, hoitaja vastasi. Jenni oli tyytyväinen päätökseen.
Hän oli perillä. Rikki ja Rukko odottivat
kovasti Jenniä ulkona. Jenni meni sisälle.
Äiti ja isä olivat sisällä. Koirat tulivat
perässä.
”Moi Jenni!” äiti huusi keittiöstä.
”Moi”, Jenni vastasi.
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Akvaario ja puhelin
Jenni tuli keittiöön ja näki paketin jossa luki Jenni. Hän katsoi äitiä ja
avasi paketin. Siellä oli akvaario.
”Miksi tässä ei ole kaloja?” Jenni sanoi.
”Koska me mennään tänään ostamaan kaloja siihen.”
Jenni meni omaan huoneeseen, ja vei akvaarion mukanaan ja hän
asetti akvaarion pöydän päälle.
”Jenni jaksatko sinä ihan varmasti hoitaa akvaariota?” isä kysyi.
”Jaksan jaksan”, Jenni vastasi.
Hän meni äidin kanssa ostamaan kaloja. He ostivat kuusi kalaa
akvaarioon. Isä oli laittanut veden valmiiksi. Jenni ja äiti palasivat
ostoksilta.
Isä kysyi: ”Montako kalaa ostitte?”
”Kuusi kalaa”, Jenni vastasi.
”Akvaariossa on hirveä hoito”, isä sanoi.
”Minä kyllä jaksan hoitaa”, Jenni vastasi.
Jenni otti puhelimen esille. ”Onpa risa”, sanoi äiti.
”Minkälaisen puhelimen haluat?” isä kysyi.
”Kosketusnäyttösen”, Jenni vastasi ja näytti
semmoisen lehdestä.
Isä hyppäsi autoon ja osti Jennille uuden
puhelimen. Isä palasi laatikko kainalossa
kotiinsa ja antoi sen Jennille.
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Jenni avasi laatikon ja laittoi uuden puhelimen lataukseen. Puhelin
piippasi. ”Oho!” sanoi Jenni ja laittoi puhelimen kiinni. Jenni meni
keittiöön ja kiljaisi kovaa.
Hiiri pelästyi ja meni koloonsa piiloon. Isä tuli keittiöön.
”Mitä täällä oikein tapahtuu?” isä sanoi.
Jenni kysyi isältä: ”Mikä toi hiiri on täällä?”
”Se on minun hiiri”, sanoi isä ja otti hiiren syliin.

Koirat karkaavat
”Hyi”, sanoi Jenni ja meni ulos uimaan.
Rikki ja Rukko tulivat laiturille.
Koirat hyppäsivät järveen ja pelastivat Jennin.
Jenni kysyi koirilta: ”Miksi te minut pelastitte? En minä ole hukkunut.”
Koirat pelästyivät turhaan ja juoksivat kotiin. Jenni tuli perässä. Isä
huusi Jennin ja äidin syömään. Jenni riisui vaatteet ja meni syömään.
Äiti huomasi hiiret ja kiljaisi.
”Miksi kiljut?” isä kysyi.
”Mikä toi hiiri on?” äiti ihmetteli.
”Ei toi ole hiiri”, isä sanoi.
”Onpas”, Jenni sanoi.
”Se on marsun pentu”, isä näytti.
”Marsu näyttää ihan hiireltä”, äiti sanoi.
Isä ja Jenni alkoivat syömään, äiti liittyi
seuraan.
”Missä koirat on?” Jenni kysyi.
Isä juoksi katsomaan ja huusi Jennin etsimään
koiria
”Ulko-ovi on auki!” äiti huusi.
Jenni sanoi isälle: ”Ne ovat päässeet karkuun.”
Äiti tuli myös etsimään koiria. Äiti meni ulos etsimään, isä meni ulos
etsimään, Jenni etsi sisältä. Jenni katsoi ikkunasta ulos. Portti on auki.
”Voi ei”, Jenni ajatteli ja juoksi äkkiä ulko-ovelle ja huusi isälle: ”Portti
on auki!”
Äiti luovutti ja meni sisälle.
Äiti sanoi Jennille: ”Mene nukkumaan.”
”Entä koirat?” Jenni kysyi.
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”Kyllä koirat palaa yöllä takaisin”, äiti vastasi
”Okei”, sanoi Jenni.
Jenni meni huoneeseen ja avasi vaatekaapin oven. Sieltä löytyivät
Rikki ja Rukko. Jenni huusi äidin ja isän paikalle. Äiti juoksi Jennin
huoneeseen, otti koirat ja vei ne häkkiin.
Jenni ei saanut unta. Hän alkoi tuijottamaan akvaariota ja lukemaan
akvaariokirjaa. Isä tuli vähän ajan kuluttua Jennin huoneeseen ja toi
mukanaan häkin jossa oli marsu. Isä antoi häkin Jennille. Isä sanoi:
”Sinä voit pitää siitä huolta.”
”Kiitos”, Jenni sanoi.
Isä laittoi häkin Jennin viereen. Jenni alkoi nukkumaan.
Piip piip, herätyskello soi. Jenni nousi sängystä ja meni aamupalalle.
Isä ja äiti olivat jo pöydässä. Ovikello soi. Jenni juoksi avaamaan.
Ovella oli omahoitaja joka antoi tavarat Jennille. Äiti ja hoitsu alkoivat
juttelemaan keskenään.
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Toni
Äiti sanoi Jennille, että sinä muutat kotiin tänään. Jenni oli innoissaan
ja meni kertomaan uutisen isälle. Jenni meni koirien kanssa ulos ja
tapasi pojan nimeltään Toni.
Jenni, Toni ja koirat menivät metsään.
Jenni sanoi Tonille: ”Mä meen viemään koirat kotiin.”
”Missä sinä asut?” Toni kysyi
”Tuu mukaan näet.”
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Jenni ja toni menivät viemään koirat kotiin. Äiti huusi Jennin
välipalalle.
Jenni huusi: ”Voiko Tonikin tulla?”
”Kuka on Toni?” äiti kysyi.
”Mun uusi kaveri”, Jenni vastasi.
”Tulkaa vaan!”, isä huusi.
Sitten kun Jenni ja Toni olivat syöneet, Jenni näytti oman huoneen
Tonille.
”Miksi sulla on hiiri omassa huoneessa?” Toni kysyi.
”Ei se ole hiiri vaan marsu”, Jenni vastasi ja otti sen syliin.
”Onpa söpö”, Toni sanoi.
Jenni ja Toni menivät kiven luokse.
”Sä oot kiva”, Toni sanoi.
”Niin säkin”, Jenni vastasi.
Seuraavana aamuna oli koulupäivä.
Toni kysyi Jenniltä: ”Missä koulussa olet?”
”Samassa kuin sinä.”
”Tuletko yökylään Toni?” Jenni kysyi.
”Tulen mielellään”, Toni vastasi.
Toni soitti äidille ja kysyi, että pääseekö hän yökylään.
”Totta kai, mene vaan”, Tonin äiti vastasi.
Jenni ja Toni menivät kouluun käsikädessä.
Välkällä Jenniä ja Tonia alettiin kiusata ja Jennin selkään liimattiin
lappu jossa luki punaisella:

Toni meni kertomaan opettajalle
”Ketkä pojat?” ope kysyi.
”Ne pojat.” Toni osoitti poikia, jolla oli punainen huppari ja sininen
huppari.
”Mä menen sanomaan pojille.” Pojat saavat jälki istuntoa”, ope sanoi
Tonille.
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Toni meni takaisin Jennin luokse.
Pimpeli pompeli. ”Kellot soi”, Toni sanoi Jennille.
Jenni lähti juoksemaan tunnille ja Toni perässä.
Jenni karkasi oppitunnilta ja juoksi kotiin. ”Eikö sinun pitäisi olla
koulussa?” isä kysyi.
”Toni kiusaa mua”, Jenni vastasi surullisena. Isä soitti kouluun, opettaja
soitti Tonin opettajalle.
Tonin ope oli ihmeissään ja sanoi Tonille. ”En minä ole kiusannut”,
Toni lähti juoksemaan Jennin luokse ja huusi Jennille kovaa. Isä kuuli
ja tuli ovelle.
”Mitä täällä möykätään? Miksi huudat minun tytölle?”
”Koska Jenni on valehtelija”, Toni sanoi
”Ite oot”, Jenni sanoi ja Toni lähti juoksemaan karkuun.
Jenni juoksi Tonin perään ja pyysi anteeksi.
”Saat anteeksi, mutta miksi huijasit?” Toni vastasi.
”Oli niin paska olo”, Jenni sanoi.
”Ok, älä enää valehtele”, Toni sanoi
”En”, Jenni vastasi.
Jenni meni omaan huoneeseen ja
sisusti sen uuteen uskoon. Isä tuli
koputtaa huoneen oveen. Jenni meni
avaamaan.
”Oho, sullahan on sitten sisustussilmää”,
isä sanoi.
”Kiitos.”
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Kuutamouinti
Jenni lähti uimaan äidin kanssa omalle rannalle. Isä ihmetteli: ”tähän
aikaan?”
Kello 00.00 yöllä isi lähti myös uimaan. Isä huomasi, että vene oli
kadonnut. Veneessä olivat Jenni ja äiti. Isä huomasi heidät ja lähti
uimaan heidän perään. Jenni kovensi vauhtia. Lopuksi äiti tipahti
kyydistä, mutta isä pelasti hänet.
”Nyt minä hyppään!” huusi Jenni.
”Et hyppää!” isä huusi.
Jenni huusi: ”hui!!!”

Jenni hyppäsi ja lähti uimaan laiturille päin. Isä ja äiti soutivat rannalle
Jennin perässä.
”Mä olen onnellinen kun saan asua kotona teidän kanssa”, Jenni sanoi.
”Niin mekin ollaan onnellisia.”
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Jennin seikkailu on kertomus siitä, millaista elämä on
nuoren joutuessa lastenkotiin. Tarina kertoo Jennin
tuntemuksista, ajatuksista ennen lastenkotiin
joutumista, elämästä lastenkodissa ja
kotiinpääsemisestä. Jennin seikkailu kuvastaa hyvin
erilaisia tunteita ja vaiheita, joita moni nuori
elämässään kokee. Toivomme, että tarina herättää
tunteita ja ajatuksia tarinan teemojen ympärillä.
Jennin seikkailun on kirjoittanut nuori kirjoittaja Niklas.
Hyvää seikkailua Jennin kanssa.
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