
Satu on luotu Kestävä elämä riihimäkeläisille (KERI) –hankkeessa,  
joka toimi 1.1.-31.8.2020 edistäen kestävää elämäntapaa ja vastuullisia palveluita.

Sadun hahmot on kuvittanut Marko Häkkinen.

Sipi Siilin 
syntymäpäivät



On lämmin kesäpäivä ja lempeä iltapäivän aurinko 
paistaa Riihimäelle. 

Sipi Siili puuhailee talonsa takapihalla leveä hymy 
kasvoillaan, sillä tänään on Sipin syntymäpäivä ja Sipi on 
kutsunut juhliin ystäviään joka puolelta Riihimäkeä. Juhliin 
on kutsuttu Nata Näätä, Mara Mäyrä, Havu Huuhkaja sekä 
Kuura Karhu. 

— Missähän vieraat viipyvät? Sipi tuumaa ja katselee 
piha-aitansa ylitse. 

Aidan vieressä kukkien ympärillä surisevat pörriäiset 
kaappaavat Sipin huomion. Pörriäiset nauttivat pihan 
kukista ja imevät kärsänsä täyteen puna-apiloiden mettä. 
Sipi oli huomannut, että mehiläisten ja kimalaisten määrä 
on vähentynyt ja päätti uudistaa pihansa pörriäisille 
mieluisammaksi. Nyt Sipin terassin viherkatto houkuttelee 
monenlaisten pörriäisten lisäksi myös häikäisevän värikkäitä 
perhosia ja pihalla kasvavat kukat tarjoavat ruokaa ja 
suojaa pölyttäjille. 



“Wruum wruuum wruum!” 
kuuluukin jo mutkan takaa. Sipi 
huomaa Mara Mäyrän auton 
huristelevan kohti pihaa. Ja oi – 
kyydissä on myös Kuura Karhu, 
joka heilauttaa jo tassuaan 
riemuisasti Sipille!

—   Lämpimät onnittelut, Kuura huudahtaa 
autosta noustessaan ja nappaa Sipin 
karhunhalaukseensa. 

Ennen kuin Sipi ehtii edes kiittää Kuu-
raa, pihakadun kulman takaa kuuluu 
hersyvää puheensorinaa. Nata Näätä 
ja Havu Huuhkaja pyöräile-
vät kohti pihaa viiksikarvat 
ja pyrstöhöyhenet tuulessa 
lepattaen. He asettavat 
kaupunkipyörät telineeseen, 
joka on vain muutaman 
kymmenen metrin päässä 
Sipin kodista. 

Koko viisikko on nyt koolla ja juhlat voivat alkaa



Juhlapöytä katetaan koreaksi yhdessä. Kuura on tuonut 
mukanaan Marttojen astiavuokrauksesta lainatut astiat 
sekä tehnyt jokaiselle herkulliset jälkiruokaleivokset. Sipi 
on valmistanut pataa lähiruokapiirin kautta hankkimistaan 
juureksista. Havu on tuonut mukanaan muutaman 
annoksen hävikkiruokasovelluksen avulla pelastamaansa 
täyteläistä sienimuhennosta. Nata poimii ruokien 
koristeluun villiyrttejä pihan perältä: voikukan lehdet, 
ketunleipä ja suolaheinä sopivat loistavasti juhla-aterialle! 
Mara nostaa vielä juhlan kunniaksi lipun salkoon.

Kaikki syövät vatsansa pyöreiksi mutta kesken jälkiruoan 
kuuluu kaukaa jyrähdys ja yksittäiset sadepisarat 
läiskähtelevät pöydälle. 

— Ukkonen lähestyy, huudahtaa Mara ja juhlaväki ryhtyy 
siirtämään ruokia sisään sateelta suojaan.



Ukkonen nousee nopeasti päälle, sade yltyy kaatosateeksi, 
tuuli vinkuu huimana ja salamat välkähtelevät kiivaasti. 
Sipi on huolissaan läheisistä puista, jotka taipuvat tuulessa 
vahvasti. 

— Toivottavasti nuo puut kestävät pystyssä, hän huokaisee.
— Yhdessä on linnunpönttö ja näin siellä pesivän kirjo-

siepon kantavan eilen jo ruokaa poikasilleen. Kaikki 
taitavat olla kuoriutuneet.

Kuura vakuuttaa puiden näyttävän vahvoilta ja kestäviltä 
ja saavan tukea toisistaan. Nata nyökyttelee myötäillen. 
Luonto esittelee voimiaan ja ukkosmyräkkä tuo pienen tulvan 
lähikaduille. Ystävykset seisovat kuistilla sateen suojassa 
ihaillen salamointia mutta ovat samanaikaisesti hieman 
huolissaan viime vuosina yleistyneistä ukkosmyrskyistä.



Äkillisen ukkosmyrskyn jälkeen ystävykset istuutuvat 
helpottuneina terassille. Mara päättää nostattaa 
juhlatunnelmaa ja yllättää Sipin itse tekemällään lahjalla. 
Hän on rakentanut Sipille lahjaksi upean hyönteishotellin. 

Kaikki ihailevat hyönteishotellia ja Nata ehdottaakin, 
että Mara voisi opettaa kädentaitojaan muillekin 
Kansalaisopiston kursseilla. Sipi saa lahjaksi myös Kuuran, 
Havun ja Natan yhdessä neuloman viltin, johon hän 
voi kääriytyä syksyn viileyden tullessa puutarhassaan 
istuskellessaan. 



Sateenkaari piirtyy puiden ylle ja kaverukset ryhtyvät 
pelailemaan pihapelejä. 

Ystävykset nauttivat hämärtyvästä illasta. Ennen 
juhlien päättymistä he sopivat vielä alkusyksystä retken 
kotikaupunkinsa luontopolulle. 

Mutta minkälainen retkestä tuleekaan? Keitä he kohtaavat 
matkallaan läpi metsien ja soiden? Mitä kaikkea he kokevat 
matkallaan? Sen tarinan kirjoitus jää sinulle! 




