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Alkusanat 

Metsä itsessään on kuin satu ja salaisuus. Siihen tutustuminen on 

hieno asia. Kaikki metsät eivät ole isoja ja metsä voi olla ihan lähellä-

kin. Oma pihasi, takapihan metsä tai läheinen retkipaikka ovat kaikki 

aivan yhtä hyviä metsiä tutustuttavaksi. Aikuisen kanssa voit päästä 

metsään myös kauemmaksi.  

Metsässä voit tehdä mukavia juttuja. Voit oleilla siellä vain pienen 

hetken tai sitten kauemmin, mikä sinusta tuntuu hyvältä. Mikä paras-

ta, voit mennä metsään yhdessä koko perheesi kanssa. Voitte yh-

dessä nauttia metsästä kaikilla aisteilla. On ihanaa, kun mielikuvitus 

ja innostus pääsevät valloilleen. Metsässä kun sitä tilaa on ja val-

miiksi rakennettu ympäristö on etäämmällä. Aikuinenkin voi innostua 

opettamalla lapsia löytämään metsästä oman luontopaikkansa. 

Pitelet käsissäsi kirjaa, joka on syntynyt kolmen ihmisen haaveesta 

sekä tarpeesta saada aikaan lapsille sopivaa materiaalia kestävän 

kehityksen teemassa. Tähän kirjaan on koottu satuja, jotka käsittele-

vät teemaa eri tavoin. Jokaisesta sadusta löytyy myös selkomukau-

tettu versio, joka toivottavasti sallii niin lukija- kuin kuuntelijakunnan-

kin laajentumisen. 

Satujen jälkeen kirjassa on tehtäväosio, jonka avulla satujen teemoja 

on mahdollista syventää. Tehtäviä voi tehdä niin ulkona kuin sisäti-
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loissakin ja niiden muunteleminen kulloiseenkin tilanteeseen sopi-

vaksi on sallittua ja helppoa. Tehtäviä voi suorittaa haluamassaan 

järjestyksessä eikä niitä ole sidottu vain tietyn sadun kanssa käytet-

täviksi. 

Keskipohjanmaa-säätiölle ja Suomen Kulttuurirahaston Keski-

Pohjanmaan rahastolle haluamme sanoa mitä nöyrimmät kiitoksem-

me. Ilman taloudellista tukeanne ei tämän kirjan syntyminen tässä 

aikataulussa olisi ollut mahdollista. 

Erityiskiitoksen haluamme sanoa Hiljalle, joka lainasi ajatuksen kaik-

kialla mukana kulkevasta sammakosta.  

Kirjan sadut tai tehtävät eivät ole täydellinen edustus kaikesta siitä, 

mitä kestävä kehitys pitää sisällään ja mitä siitä olisi hyvä lapsille pu-

hua. Monta tuttua, unohdettua ja uutta asiaa jäi vielä tämän kirjan 

ulkopuolelle. Voitte ideoita niitä lisää yhdessä. Aivan kuten Muk ja 

metsän eläimet tekevät tässä kirjassa.  

 

Minna, Maria ja Annemaria 
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Kuka on Muk? 

Muk ilmestyi metsään keväällä juuri silloin, kun ensimmäiset hiiren-

korvat avautuivat kevättuulia haistelemaan. Se pomppi mättäältä 

mättäälle ja hiippaili pitkin polkua, jota maahan varisseet havun-

neulaset koristivat. Se ei ollut peloissaan, mutta ei oikein muistanut, 

mitä se oli tekemässä tai mistä se oli tulossa.  

 

Polku johti pienen joen rantaan. Rannassa Muk näki ruskean eläi-

men, joka oli sitä itseään vähän isompi. Ruskea eläin pureskeli vank-

kaa puunrunkoa niin nopeasti, että puun puru vain pöllysi ympäriinsä. 

Muk kulki aivan eläimen viereen. 
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- Hei. Minä olen Muk. Kuka sinä olet? Muk kysyi. 

Ruskea eläin lopetti puuhastelunsa ja katsahti Mukiin päin. 

 

- Minä olen majava. Etkö sinä ole ennen nähnyt majavaa? Mauri on 

minun nimeni ja minä olen aika kiireinen, Mauri Majava vastasi. 

- Hei Mauri Majava, Muk vastasi. -En ole nähnyt ennen majavaa. 

Olen aivan uusi tässä metsässä. 

- No niinpä näytät olevan. Mikä sinä oikein olet? Mauri Majava kysyi. 
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- Hei. Minä olen Muk, Muk vastasi. 

- Mutta et sinä ainakaan majava ole, Mauri Majava tuumaili. 

- Ei. En ole majava. Olen Muk, Muk vastasi uudelleen. 

- Kuulehan Muk, Mauri Majava sanoi. -En ole nähnyt tässä metsässä 

ennen ketään kaltaistasi. Tulehan tänne. 

Muk käveli aivan Mauri Majavan viereen. Mauri viittoili Mukia katso-

maan veteen. 

- Näetkö Muk? Minun turkkini on ruskea niin kuin melkein kaikkien 

eläinten turkki tässä metsässä. Sinä olet vaaleanpunainen. 

Muk katsoi veteen. Mauri Majava oli suuri ja jykevä. Sillä oli kauttaal-

taan ruskea turkki, tarkkaavaiset silmät ja suuren suuret talttaham-

paat. Häntä oli litteä lätty, aivan kuin jokin maila. Mukin turkki oli totta 

tosiaan vaaleanpunainen. Hentoinen turkki ei ollut mitään majavan 

tiiviiseen vesipukuun verrattuna. Silmät olivat suuret ja siniset ja 

täynnä ihmetystä. Siinä missä Mauri Majavalla oli kuono, oli Mukilla 

melkein liian pitkä nenä. Häntä oli ohut ja tassut pehmeät ja kynnet-

tömät. 

- Voisin melkein väittää, että olet elefantti, sanoi Mauri Majava luo-

dessaan Mukiin pitkän katseen. 
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- Mikä on elefantti? Muk ihmetteli. 

- No, tosi paljon sinua isompi eläin ja harmaa yleensä. Eikä asu tässä 

metsässä, Mauri Majava selitti. - Muistutat silti elefanttia, mutta olet 

pienempi. 

- Ahaa, sanoi Muk ja oli ymmärtävinään, millaista eläintä Mauri Maja-

va tarkoitti. 

- Minun täytyy nyt jatkaa töitä. Joki pitää saada padottua, jotta saan 

rakennettua pesän valmiiksi ennen kuin rouvani synnyttää majava-

poikasemme. 

- Ahaa, sanoi Muk uudelleen. - Minä jatkan matkaani. Hyvää päivää. 

- Hyvää päivää, sanoi Mauri Majava ja oli hetkessä taas puun kim-

pussa terävine talttahampaineen. 

Muk kulki eteenpäin. Se ojensi etujalkansa pitkään askeleeseen, jotta 

saattoi kummastella niiden vaaleanpunaista väriä. Metsässä ei kuu-

lemma asuisi montakaan Mukin väristä otusta. Muk ei kuitenkaan 

osannut olla huolissaan. Se pomppi joen vartta pitkin ja ihasteli val-

korunkoisia koivuja, jotka kasvoivat kauniissa rivissä ja loivat joelle 

kunnon kunniavartion. Muk hyräili ainoaa laulua, jonka se tiesi: Kul-

jen, kuljen eteenpäin. Vieläkin kuljen vaan. Kun olen tarpeeksi sinni-

käs, löydän minulle sopivan maan. 



12 

 

Muk ei tiennyt, mistä se oli laulun oppinut, mutta sitä se nyt rallatteli 

kulkiessaan. Kunnes erään joen mutkan takana sitä odotteli jättiläis-

mäinen eläin. Eläin oli juomassa raikasta vettä joesta eikä huoman-

nut Mukin tulevan. Se säpsähti ja oli jo rynnätä tiehensä, mutta huo-

masi sitten tulijan varsin pieneksi ja jäi paikoilleen. 

- Melkein säikäytit minut, sanoi iso ruskea eläin. 

- Anteeksi. En tarkoittanut. Minä olen Muk. Kuka sinä olet? Muk ky-

syi. 

- Minä olen Henri Hirvi, eläin esittäytyi. 

- Oletpa sinä aivan valtavan iso, Muk ihasteli. 

- Enhän minä edes ole iso, Henri Hirvi sanoi. - Näkisitpä äitini tai isä-

ni. Minä en ole vielä aikuinen. 

- Missä sinun äitisi ja isäsi sitten ovat? Muk kysyi. 

- Jossain tuolla syvemmällä metsässä, Henri Hirvi sanoi. - Olen tar-

peeksi vanha kuitenkin kulkemaan jo yksin. 

- Minäkin kuljen yksin, Muk sanoi ja sanojensa vakuudeksi katsahti 

taakseen. Ei sieltä ollut muita tulossa. 

- Mutta mikä sinä oikein olet? Henri Hirvi kysyi. 
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- Minä olen Muk, sanoi Muk ja hypähti iloisesti. 

- No Muk. Mistä sinä olet tulossa? 

Muk puisteli päätään. Se ei tiennyt, mistä oli tulossa. 

- Tapasin Mauri Majavan ja hän oli kiireinen. Hän sanoi, että näytän 

elefantilta. Olenkohan minä elefantti? Muk kyseli. 

Henri Hirvi purskahti nauruun, mutta lopetti, kun näkin toisen häm-

mentyneen ilmeen. 

- Et sinä taida elefantti olla. Elefantti olisi paljon minuakin isompi, 

Henri Hirvi sanoi. - Mutta tiedän erään, joka varmasti tietää, kuka 

sinä olet. 

- Niinkö? Muk ihmetteli. 

- Haluaisitko tavata hänet? Henri Hirvi kysyi. 

Tietenkin Muk tahtoi. Hän mietti, että olisi kiva tietää, kuka on. 

- Vielä yksi juttu, Henri Hirvi sanoi. - Näytä minulle hampaasi. 

- Hampaani? Muk kysyi. 

- Näin, Henri Hirvi sanoi ja irvisti. 

Muk irvisti Henri Hirven mallin mukaan. 
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- Hienoa, Henri Hirvi sanoi. - Tasaisia ja kauniita hampaita. Ei liian 

teräviä. 

- Ei liian teräviä? Muk ihmetteli. 

- Niin, Henri Hirvi sanoi. - Hampaista näkee, että olet kasvissyöjä. 

Oletko nälkäinen? 

Ensimmäistä kertaa Muk tunsi mahassaan kurinaa ja arveli olevansa 

nälkäinen. Henri Hirvi kyseli Mukilta, mitä tämä tahtoi syödä. Muk ei 

osannut sanoa ja niin Henri Hirvi taivutti yhtä nuorta koivunoksaa 

Mukia kohti. 

- Tuoreita hiirenkorvia eli nuoria koivunlehtiä. Minun herkkuani, Henri 

Hirvi selitti. 

Muk maistoi yhtä lehteä ja totesi pitävänsä siitä. Kuusi pientä lehteä 

myöhemmin Mukin maha oli täynnä. Henri Hirvi joi vettä joesta ja 

Muk teki samoin. Se asettautui mahalleen joen töyräälle ja ylettyi juu-

ri ja juuri juomaan. Vesi oli raikasta. Se virvoitti mielen ja kehon. Muk 

tunsi, kuinka luonnon voima virtasi siihen ja se oli niin täynnä elä-

mää. 

- Tahtoisitko tulla selkääni matkustamaan? Näkisit kauemmas, Henri 

Hirvi kysyi sitten. 
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Muk tahtoi kyytiin ja Henri Hirvi koukisti polviaan niin, että Muk pääsi 

kiipeämään sen selkään. Hirven selästä avautui kokonaan uusi maa-

ilma. Muk näki joen uoman jatkuvan kauas kauas ja koivukujan jat-

kuvan valkeana silmän kantamattomiin. Kauempana metsässä suu-

ret männyt ja kuuset kurottelivat kilvan kohti taivasta, jossa liiteli iso 

lintu. Henri Hirvi tiesi sen olevan Kati Kotka. Muk katseli, kuunteli ja 

haisteli ympäröivää luontoa. Kaikki oli niin uutta ja ihmeellistä 

- Missä sinä aiot asua? kysyi Henri Hirvi sitten, kun he olivat taitta-

neet jo muutaman tunnin matkaa. 

- En minä tiedä. Voisinko asua sinun kanssani? Muk kysyi. 

- Tottahan toki voisit, mutta hirvet eivät rakenna pesää, ja minä luu-

len, että sinä tarvitsisit pesän, jonka lämpöön käpertyä sitten viimeis-

tään, kun syksy taas tulee, Henri Hirvi sanoi. 

- Majava rakensi myös pesää, Muk sanoi. - Mutta en minä tahdo 

asua niin lähellä vettä. 

- Majavan pesän suuaukko on veden pinnan alapuolella, Henri Hirvi 

tiesi. - Joutuisit sukeltamaan kotiisi. 

Ajatus kylmään veteen sukeltamisesta joka päivä sai Mukin värise-

mään. Ei kiitos, se ajatteli. 
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- No siihenkin saadaan kohta vastaus, Henri Hirvi sanoi. - Olemme 

pian perillä. 

- Ketä olemme menossa tapaamaan? Muk kysyi. 

- Kohta näet, Henri Hirvi sanoi. 

Nuori hirvi käveli kevyesti yli varpujen ja kantojen. Joen uoma jäi 

taakse, kun hirvi poikkesi polulle, joka johti syvemmälle metsään.  

 

Heidän takaansa kuului linnun liverrystä ja muutama voimakas kuk-
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kuu. Henri Hirvi tiesi, että peipposet ja käki siellä vaan kilvan lauloi-

vat. Kun metsä muuttui tiheäksi kuusimetsäksi, tahtoi Muk kävellä 

taas itse. 

Henri Hirvi auttoi Mukin maahan. Muk käveli ensin hieman kömpelös-

ti, mutta pian jalat muistivat, miten metsässä kävellään. Muk hyräili 

lauluaan ja askel muuttui kevyemmäksi. Henri Hirvi seurasi perässä 

ja Muk kulki edellä. 

Kuusikon keskellä oli aukea paikka. Siellä hääräili taas joku ruskea 

eläin. Muk katsoi eläintä. Se näytti värinsä puolesta aivan Henri Hir-

veltä tai Mauri Majavalta, mutta näytti muuten aivan erilaiselta. Henri 

Hirvellä oli ohuet ja pitkät jalat. Tällä eläimellä puolestaan lyhyehköt 

ja paksut. Muk säikähti, kun eläin katsoi heihin päin. Muk piiloutui 

Henri Hirven jalkojen taakse. 

- Huomenta Karhuvaari Kaa, Henri Hirvi tervehti reippaasti. 

- Kas huomenta. Nuori Henrihän se siinä, karhu vastasi tervehdyk-

seen. 

- Minulla on mukanani joku, jolla on sinulle asiaa, Henri Hirvi jatkoi. 

- Ai jaa, Karhuvaari Kaa sanoi tuumiskelevasti. Se huomasi nyt Henri 

Hirven jaloissa piilottelevan Mukin. - Minkähänlaista asiaa? 
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Henri Hirvi työnsi hellästi Mukia kohti Karhuvaaria. Muk ujosteli, mut-

ta katsoi sitten Karhuvaaria silmiin ja tervehti päätään nyökkäämällä. 

- Minä olen Muk, se sanoi. 

- Hei Muk. Minut tunnetaan nimellä Karhuvaari Kaa. Olen metsän 

vanhin asukas. Mitä asiaa sinulla oli minulle? 

- Minä… tuota, Muk ei tiennyt, mitä olisi sanonut. 

- Minä olen Muk, Muk toisti. - Mutta mikä minä olen? Mistä tulen? 

Missä asun? 

Karhuvaari Kaa kuunteli Mukia tarkasti. 

- Jaahas, katsotaanpa, se tuumaili. - Sinä olet Muk etkä tiedä, mistä 

tulet. Mitä sinä tiedät? 

Muk mietti hetken: Minä pidän lehdistä ja vedestä. Henri Hirvi opetti 

sen minulle. Minulla on kasvissyöjän hampaat. Mauri Majava sanoi, 

että näytän elefantilta. Hän sanoi myös, että metsässä ei asu muita 

kaltaisiani. Mauri Majava asuu vesipatoon rakennetussa pesässä. 

Minä en halua asua pesässä, johon pitää sukeltaa. Henri Hirven mie-

lestä tarvitsen lämpimän pesän, johon voin syksyllä käpertyä. Henri 

Hirven mielestä sinä tiedät minusta enemmän kuin minä itse. 
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- Soo soo, Karhuvaari Kaa toppuutteli. - Hidasta toki. Minun pääni 

menee pyörälle. Minustakin sinä tarvitset kuivan pesän ja tiedän, 

missä on sinulle sellainen. Minustakin sinä näytät vähän elefantilta, 

mutta elefantti sinä et ole. 

- Kuka minä siis olen? Muk kysyi. 

- Sinä olet Muk. Ainoa ja ainutkertainen Muk ja siksi erityisen tärkeä. 

Olet oikein hyvä juuri tuollaisena ja uskon, että muutkin metsän eläi-

met ottavat sinut avosylin vastaan. 

- Minä olen Muk. Minä olen Muk, Muk rallatteli iloissaan. - Tietenkin. 

Minä olen Muk! 

- Entäs se pesä? Henri Hirvi kysyi. 

- Seuratkaa minua, Karhuvaari Kaa sanoi. 

Muk ja Henri Hirvi seurasivat Karhuvaaria metsäaukion läpi toisen 

reunan kuusikkoon ja siitä vielä eteenpäin paikkaan, jossa oli kolme 

suurta kiveä. Kivien vieressä kasvoi mustikkaa, mutta niiden kukinta 

oli vasta alussa. Kivien välissä oli punottu kori. 

- Viime syksynä täällä oli ihmisiä sienestämässä. Nousin tuolta kivien 

takaa kysyäkseni, oliko sieniä löytynyt. Aihe kiinnostaa minua syksyi-

sin kovin ja ihan uteliaisuuttani kysyin. Ihmiset kuitenkin säikähtivät 

minua ja lähtivät karkuun. Kori jäi tänne eikä kukaan ole tullut sitä 
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hakemaan. Siitä tulee sinulle oivallinen pesä, kun laitan sen tuonne 

kiven alle pieneen luolaan, Karhuvaari Kaa kertoi. 
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Sitten se laittoi korin sanojensa mukaan kiven alla olevaan koloseen. 

Henri Hirvi kuopsutti korin päälle sammalta ja Karhuvaari asetteli sitä 

sopivaksi lämpöeristeeksi. 

- Tarvitsemme pehmusteita pesän sisällekin, Karhuvaari Kaa sanoi. - 

Minun pesäni on tuolla kivien takana mäen töyräässä, joten olemme 

jatkossa naapureita. 

Naapuruus tuntui Mukin mielestä hyvältä ja se järjesteli pesäänsä 

Karhuvaarin ja Henri Hirven tuomaa sammalta. Kaarnanpalasesta tuli 

hieno pöytä. Kolmikko ahkeroi pesänrakennuspuuhissa koko päivän. 

Kun ilta-aurinko paljasti siellä täällä tanssivat hyttysparvet, oli tullut 

aika syödä iltapalaa ja asettua sitten levolle. Huomenna olisi uusi 

päivä. Uusi päivän metsän tutkimiseen. 

Henri Hirvi jäi täksi yöksi nukkumaan Mukin uuden pesän lähettyville 

ja Karhuvaarikin lupasi olla lähistöllä, vaikka ei aikonutkaan unille 

ihan vielä. 

Juuri ennen kuin uni tavoitti pikkuisen Mukin, kuuli se ulkoa Henri 

Hirven ystävällisen äänen: Tervetuloa metsään Muk! Tervetuloa! 
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Tupaantuliaiset  

Tieto Mukin muuttamisesta metsään kiiri nopeasti yli koko tienoon. 

Eläimiä jokaisesta metsänkolkasta riensi katsomaan uutta tulokasta 

ja toivottamaan hänet tervetulleeksi. Niin myös Jänisäiti kuuden poi-

kasensa kanssa lähti matkaan. Puolivälissä matkaa Jänisäiti oli jo 

vallan hengästynyt, niin nopeasti sen lapset nuorilla koivillaan pomp-

pivat. 

- Odottakaa nyt toki, Jänisäiti komensi poikiaan. 

- Mutta meillä on kiire, koittivat jäniksen poikaset väittää vastaan. 

- Nyt levähdetään hetki, Jänisäiti sanoi. - Eikä se muutenkaan sovi, 

että ryntäämme sinne kauhealla vauhdilla. Säikähtää vielä meitä se 

Muk. 

Hiljaisia vastaväitteitä esittäen jäniksen poikaset istuutuivat mättäälle 

levähtämään lepoa, jota eivät olisi tarvinneet. Pienin poikasista heit-

täytyi mättäälle selälleen ja katseli pilviä. 
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- Näettekö tuolla on aivan Karhuvaarin muotoinen pilvi? Se kyseli 

sisaruksiltaan. 

- Ääh, ihan tylsää, muut jäniksen poikaset marisivat. - Kuka nyt viitsii 

pilviä tiirailla? 

- Ja tuolla menee meidän äiti, nuorimmainen jäniksen poikanen kikat-

ti ja yritti vielä saada sisaruksiaan mukaan puuhaan. 

- Äiti. Voidaanko me jo jatkaa matkaa? muut jäniksen poikaset kyse-

livät. 
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- Olkoon menneeksi, myöntyi Jänisäiti ja niin matka jatkui. 

Tultuaan metsänaukiolle jänikset hiljensivät vauhtiaan. Äiti sanoi, että 

kivien luokse mennään kävelleen ja sitten koputetaan kohteliaasti. 

Jäniksen poikaset tekivät työtä käskettyä. Kaikki etenivät kävelyvauh-

tia kivien luokse. Siellä yhden kiven edustalla olikin kova kuhina. Pai-

kalla olivat ainakin Kerttu Kettumuori, Karhuvaari Kaa, Oravakakso-

set Osku ja Atte sekä punatulkkupesue. Ovelle ei tarvinnut koputtaa, 

sillä ovi oli jo auki. Eläinten keskellä seisoi pieni vaaleanpunainen 

olento, joka näytti jäniksen poikasten mielestä perin kummalliselta. 

- Hei kaikille, Karhuvaari Kaa tervehti ensimmäisenä. - Tulitteko tekin 

tapaamaan metsämme uusinta asukasta? 

- Häntähän me tulimme tapaamaan, myönsi Jänisäiti ja nyökkäsi sit-

ten Mukille. – Tervetuloa metsään. Minä olen Jänisäiti ja tässä ovat 

lapseni Alli, Bertil, Cecily, Dooris, Emma ja Fanni.  

- Hei kaikille ja kiitos, Muk sanoi ja katsahti vuoron perään jokaista. 

- Muk aikoo pitää tupaantuliaiset, sanoi Kerttu Kettumuori. - Eikös 

olekin mukavaa?  

- On todellakin, myönsi Jänisäiti. 
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- Olette kaikki tervetulleita tupaantuliaisiin, Muk sanoi. - Huomenna 

illalla.  Henri Hirvi aikoo tuoda Karhuvaari Kaan kanssa ruokaa tarjol-

le yllin kyllin kaikille. 

- Kiitos, sanoi Jänisäiti. - Tulemme mielellämme. 

Eläimet kyselivät Mukilta monenlaista ja kertoivat itsestään. Kova 

pulina täytti paikan ja Fanni, pienin jäniksen poikasista, kuljeskeli 

kauemmas melua pakoon. 

- Mitä sinä aiot antaa Mukille tupaantuliaislahjaksi? Kysyi Atte Orava. 

- Minä en oikein tiedä, sanoi Fanni. - Mikä se tupaantuliaiset oikein 

on? 

- Etkö sinä tiedä? Atte Orava kysyi. – Tupaantuliaiset on juhla uuden 

kodin kunniaksi. Samalla toivotamme Mukin kunnolla tervetulleeksi. 

Kaikki antavat hänelle lahjoja. 

Fanni ei tiennyt, mitä hän voisi antaa Mukille lahjaksi. Eihän hänellä 

ollut mitään annettavaa. Kotimatkalla Fanni kysyi äidiltä, mitä he ai-

koivat antaa lahjaksi Mukille. Äiti sanoi, että he voisivat leipoa yhdes-

sä piirakan ja antaa sen. Äidin mielestä kaikki pitävät piirakasta. Alli 

ja Bertil aikoivat tehdä Mukille hienon maalauksen yhdessä. He maa-

lasivat muutenkin upeita taideteoksia. Cecily kertoi aikovansa antaa 

yhden porkkanoistaan ja Dooris ja Emma puolestaan aikoivat kerätä 
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maahan pudonneita käpyjä ja askarrella niistä hienon käpykranssin 

oveen kiinnitettäväksi. Vain Fannilla ei ollut mitään lahjaa annettava-

na. 

Kun muut riensivät sisälle pesäkoloon lahjoja valmistamaan, Fanni 

hyppeli joen rantaan. Se jäi riittävän kauaksi vedestä, sillä äiti oli eh-

dottomasti kieltänyt veteen kurkistelemisen, ellei äiti ollut mukana. 

Fanni istui kivelle ja mietti. Miksi sillä ei ollut yhtään kunnollista lah-

jaideaa? Miksi se oli aina ainoa, joka ei keksinyt mitään järkevää? 

Maailma vaikutti synkältä ja taisipa siinä muutama kyynelkin vieräh-

tää Fannin poskelle. 

- Mikä noin surettaa? kuului silloin ääni aivan Fannin vierestä. 

Fanni säpäshti ja pomppasi ylös. Ääni kuului maasta, mutta mitään ei 

näkynyt. Sitten kivelle kiipesi pieni ja musta kovakuoriainen. 

- Ai sinä Koppis, Fanni sanoi. - Minä säikähdin sinua.  

- Pahoitteluni siitä, Koppis sanoi. - Mutta miksi olet surullinen? 

- En keksi mitään lahjaa Mukille, Fanni sanoi. - Kaikki valmistavat 

jotain hienoa, mutta minä en osaa. 

- Niin tosiaan, Muk. Tapasin hänet ensimmäistä kertaa eilen. Mukava 

kaveri, Koppis sanoi. - On kyllä juhlansa ja lahjansa ansainnut. 
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- Niin, mutta en osaa valmistaa lahjaa. En osaa maalata tai leipoa. 

En osaa askarrella ja olen jo syönyt kaikki porkkanani, sanoi Fanni 

surkeana. 

- Mutta oletko ajatellut, ettei lahjan tarvitse olla jotain sellaista, johon 

voi koskea tai jota voi syödä. Lahja voi olla muunlainenkin, Koppis 

sanoi. 

- Ai millainen? Fanni kysyi. Hän ei ymmärtänyt, millainen lahja sitten 

voisi olla.  

- Kerron sinulle salaisuuden, Koppis sanoi. - Aion itse antaa lahjaksi 

apua. 

- Miten muka? Fanni ihmetteli. 

- En anna mitään syötävää tai kosketeltavaa tai katseltavaa tavaraa. 

Aion toivottaa hänet tervetulleeksi ja kertoa, että voi huoletta kääntyä 

puoleeni, jos tuntee joskus itsensä yksinäiseksi. Minä en osaa raken-

taa tai remontoida, mutta olen loistava kuuntelija ja keskustelija. On 

sanottu, ettei seurassani ole koskaan tylsää. Tarjoan siis keskustele-

van ystävän lahjaksi, kertoi Koppis. 

Fanni mietti. Lahjan ei tarvitsisi olla syötävää. Sen ei tarvitsisi olla 

näkyvää eikä siihen välttämättä tarvitsisi voida koskea. Mitä se voisi 

olla? 
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- Missä olet hyvä? Koppis kysyi. 

- Olen hyvä laulamaan, innostui Fanni. - Voisinko tehdä Mukille lau-

lun lahjaksi? 

- Kuulostaa suurenmoiselta, vastasi Koppis. - Siinä on aito aineeton 

lahja. 

- Kiitos Kiitos, Koppis, Fanni lauleli ja juoksi kotiin. 

Koko illan hän mietti laulua. Muutamia hyviä ajatuksia putkahtelikin 

mieleen ja unessa Fanni kulki joen rantaan. Hän lauloi laulua, jonka 

tiesi olevan sopiva lahja Mukille. 

Koitti tupaantuliaisten ilta. Jänisperhe matkasi taas Mukin pesän luo. 

Kuten edellisenäkin päivänä, taas eläimiä oli kokoontunut Mukin pe-

sän edustalle. Muk itse seisoskeli eläinten ympäröimänä. Tuttavalli-

nen nauru kantautui Fannin korviin ja häntä alkoi ujostuttaa. Eläimet 

antoivat lahjojaan Mukille. Muk kiitteli jokaista eläintä vuorollaan. 

Fannin sisaruksetkin antoivat lahjansa ja Jänisäidin leipoman piira-

kan Muk lupasi jakaa kaikkien kanssa. 

Tuli Fannin vuoro. 

- Onko sinulla muka joku lahja? kysyi Alli. 

- Ethän sinä tehnyt mitään, puuskahti Dooris. 
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- Hys hys, lapset, Jänisäiti hyssytteli. - Fanni osallistui leipomiseen.  

- On minulla lahja, sanoi sitten Fanni topakasti.  

Toisten epäilykset olivat saaneet Fannin närkästymään ja unohta-

maan ujoutensa. Kaikki eläimet kääntyivät katsomaan pikkuista Fan-

nia. Muk käveli aivan Fannin eteen odottamaan. Kaikki odottivat. Oli 

aivan hiljaista, sillä lintujen liverryskin oli tauonnut. 

Fanni avasi suunsa ja antoi sävelten päästä metsään: 

Metsään saapui viimein kevät, 

uusi aamu valkeni. 

Saavuit tänne riemuksemme, 

tulit uudeksi tutuksi. 

Minä pieni jänölapsi 

ystävää jo kaipailinkin, 

tahdon sulle laulaa laulun, 

laulaa vielä monta kertaa. 

Jos vain tahdot mukana sä 

laulaa voisit aamuun saakka. 

Voisin sulle metsää näyttää 

laulaen tutuksi tehdä. 
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Kaikki kuuntelivat Fannin laulua liikuttuneina. Karhuvaari Kaa pyyh-

käisi salaa silmänurkkaansa. Kalevalaiseen runomittaan puettu laulu 

sai sen hyvin tunteelliseksi.  

 

 

Silloin Fannin lauluun yhtyi toinen ääni. Se oli Muk, joka nyt lauloi: 

Ystäväni mielelläni 

tahdon laulaa kanssas aamuun, 

kuljeskella mättähillä, 



31 

 

tutustella metsään uuteen. 

 

Kun Muk kiitti ja kumarsi, puhkesivat kaikki eläimet raikuviin suosion-

osoituksiin. Fanni oli hämillään, mutta onnellinen. Sen antama lahja 

oli ollut varsin onnistunut. Myöhemmin Muk kertoi, että Fanni oli opet-

tanut sille toisen sen tunteman laulun. 

Tupaantuliaisten jälkeen Muk nähtiin usein Fannin seurassa metsäs-

sä samoilemassa ja lauleskelemassa. Karhuvaari Kaa tapasi sanoa 

aina heidät kohdatessaan, että odotteli jo konserttia innolla.  
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Voi mustikkapiirakka!  

Lähes kaikkien metsäneläinten suurin herkku on mustikkapiirakka. 

Sekä Jänisäiti että Oili Orava ovat erittäin taitavia leipureita ja ilahdut-

tavat usein jälkikasvunsa lisäksi myös muuta metsän väkeä leipo-

muksillaan. Tänään on ollut Oili Oravan leipomispäivä. Hän on leipo-

nut käpykakun lisäksi myös mustikkapiirakkaa. 

Kesä on edennyt metsässä rauhallisesti. Pikkulintujen poikaset ovat 

oppineet lentämään ja antavat nyt lentonäytöksiä muille metsän 

eläimille. Kaikkien rakastaman käen kukuntakin on jo tauonnut, mitä 

kaikki jäävät kaipaamaan. Kesän eteneminen on kuitenkin kypsyttä-

nyt maukkaat siniset mustikat. Niitä kasvaa joen töyräältä nousevas-

sa rinteessä ja siellä voi tavata monia metsäneläimiä ruokailemassa 

tuon tuostakin. Tänään oravan poikaset ovat koreineen poimimis-

puuhissa. 

- Äitihän sanoi, että kaksi korillista mustikoita riittää kyllä, Oona sa-

noi. Hän oli oravan poikasista vanhin ja noudatti aina äidin pyyntöjä 

kirjaimellisesti. - Yksi piirakka on jo valmiina eikä mustikoita tarvita 

enempää. 

- Mutta meillä kaikilla neljällä on kori. Tuntuisi turhalta jättää kaksi 

koria tyhjilleen, intti Ossi, joka ei pitänyt siskonsa määräilystä. 

- Silti. Kaksi koria riittää, sanoi Oona. 
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- Mutta mehän voimme yllättää äidin ja tuoda enemmän mustikoita. 

Sitten äiti voi tehdä enemmän mustikkapiirakkaa eikä kaikkea tarvitse 

säästää talven varalle, Ossi perusteli. 

Koska Oiva ja Oosa olivat Ossin kanssa samaa mieltä, ei Oonan-

kaan auttanut muu kuin myöntyä nuorempien sisarusten ajatukseen. 

Niinpä oravan poikaset poimivat täyteen kaikki neljä koria ihania 

mustikoita. Kotimatkalla heitä vastaan tuli jänislasten porukka. Oravat 

kertoivat hienosta ideastaan poimia mustikoita kaikki neljä koria täy-

teen ja toiveesta saada mustikkapiirakkaa ruuaksi jo tänä iltana.  

Tästä innostuivat myös jäniksen poikaset, jotka päättivät lähteä nekin 

koreineen mustikkarinteeseen. Oravanpoikaset muistivat mainostaa 

mustikoiden maukkautta myös kettupesueelle sekä hirviperheelle. Ne 

olivat niin innoissaan mustikoista, että kotimatka tuntui tavallista ly-

hyemmältä. 

Kotona Oili Orava ihmetteli mustikkamäärää: Minähän sanoin, että 

kaksi koria riittää. Annoin korin kaikille neljälle vain siksi, että jokai-

nen saattoi poimia omaan koriinsa. 

Oravanpoikaset laskivat apeana päänsä. 

- Me ajattelimme vain yllättää sinut, sanoi Ossi. 
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- Ja toivoimme saavamme mustikkapiirakkaa ruuaksi jo tänään, lisäsi 

Oosa. 

- Minä kyllä yritin sanoa, ettei enempää tarvita, sanoi Oona, mutta ei 

jatkanut, kun sai sisaruksiltaan osakseen synkkiä katseita. 

- No hyvä on, sanoi Oili Orava. - Minä teen piirakkaa vähän enem-

män tänään. Mutta pitää muistaa, että metsässä on muitakin eläimiä. 

Me poimimme vain sen verran kuin tarvitsemme ja jätämme loput 

toisille. Ei meillä ole varastointitilaakaan enempää. 

Oili Orava jatkoi leipomista. Mustikkapiirakka toisensa jälkeen valmis-

tui. Oravanpoikaset odottivat vesi kielellä kutsua saapua maistamaan 

piirakkaa. Viimein se tulikin ja neljä nälkäistä pikku oravaa istui pöy-

dän ääressä nopeammin kuin koskaan ennen. 

- Tässä on nyt tätä piirakkaa, Oili Orava sanoi. - Lähden viemään 

yhden piiraan Mukille. Hän ei leivo itse ja lupasin viedä piirakkaa, 

kunhan leivon seuraavan kerran. Ja nythän piirakkaa on muillekin 

asti. 

- Minä voin vahtia toisia, lupasi Oona suu täynnä mustikkapiirakkaa. 
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Oili Orava lähti kohti Mukin taloa mustikkapiirakka mukanaan. Ora-

vanpoikaset jäivät kotiin herkuttelemaan. Ne söivät pöydän ääressä 

aikansa, mutta sitten muut leikit alkoivat jo kiinnostaa. Aloitetut mus-

tikkapiiraan palat jäivät pöytään.  

- Rakennetaanko maja? kysyi Ossi. 

- Joo, rakennetaan! myöntyivät muut. 

Niin alkoivat rakennuspuuhat. Kun maja valmistui, oli rakentajilla jo 

nälkä. 

- Majassa pitää olla evästä, sanoi Oosa. 

- Niin pitääkin, myöntyivät muut. 

Jokainen pikku orava haki keittiöstä itselleen mustikkapiiraan palat 

majaan. Kukaan ei muistanut, että pöydässä oli jo aloitetut mustikka-

piirakat, vaan jokainen otti palasen uudesta piirakasta. Leikki jatkui ja 

jatkui. Piirakkaa kului ja sitä myös jäi sinne tänne aloitettua palasia. 

Kun Oili Orava viimein saapui kotiin, odotti häntä perin kummallinen 

näky. Kaikista hänen leipomistaan mustikkapiiraista oli maistettu pala 

tai pari, pöydällä ja lattialla oli myös vähän maisteltuja paloja. 

-Mitä ihmettä, Oili Orava kysyi närkästyksissään. 



37 

 

Majasta kömpi ulos vaisu oravanelikko. Leikin tiimellyksessä mustik-

kapiirakka oli maistunut niin hyvältä, että sitä oli syöty ajattelematta 

talvivarastoja lainkaan. Tai muita eläimiä. Piirakkaa oli myös murusi-

na pitkin lattiaa. 

- Me voimme kyllä siivota, aloitti Oona. 

- Niin voimmekin, komppasivat muut. 

- En minä nyt sitä siivoamista pelkästään ajattele, puuskahti Oili Ora-

va. - Vaan tätä hävikkiä. Miettikää, mikä määrä mustikkapiirakkaa on 

mennyt ihan hukkaan. 

Oravanpoikaset katselivat ympärilleen. Äiti oli ihan oikeassa. Ruokaa 

ei saisi heittää hukkaan ja nyt he olivat leikkineet sillä ja sen kanssa. 

- Ensin poimitte enemmän mustikoita kuin meillä oli tarve ja sitten te 

sotkimme leipomani piirakat. Eihän näistä nyt jää syötäväksi juuri 

mitään eikä ainakaan talven varalle, Oili Orava jatkoi. 

- Mutta voidaanhan me poimia huomenna lisää mustikoita, Ossi sa-

noi. 

- Niin voimmekin, muut sanoivat. 
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- Me autamme, äiti, sinua siivoamaan nyt ja huomenna poimimaan 

uudet mustikat. Lupaamme auttaa leipomisessa ja talvivaraston täyt-

tämisessä, Oona sanoi. 

Niin tehtiin. Koko porukka ryhtyi yhteistuumin siivoamaan. Ne mus-

tikkapiiraan palat, joista vielä saattoi syödä, laitettiin visusti kaappiin 

aamupalaa varten. Kun urakka oli ohi, peitteli Oili Orava pesueensa 

sänkyyn ja luki iltasadun. Hyvänyönsuukon jälkeen jokainen pik-

kuorava vaipui unten maille ja Oili Orava huokaisi. 

Aamulla oravan poikaset olivat hereillä tavallista aikaisemmin. Jokai-

nen puhkui intoa lähteä mustikoita poimimaan. Oili Orava antoi jokai-

selle korin ja otti yhden itsekin. Sitten oravat suuntasivat jonona kohti 

vehmasta mustikkarinnettä. Perille tultuaan oli ihmetys suuri. Eilen 

vielä sinisenä houkutelleet mustikkamättäät olivat nyt tyhjiä. Siellä 

täällä saattoi nähdä mustikan tai pari, mutta ei niistä korillista saisi 

millään. Mitä ihmettä oli tapahtunut? 

Paikalle lensi Punatulkkuherra, joka kertoi Oili Oravalle, että eilen 

täällä oli ollut kova kuhina. Kaikki eläimet olivat käyneet vuorollaan 

keräämässä mustikoita. Ja kaikki olivat tehneet oravanpoikasten oh-

jeen mukaan ja poimineet vähän enemmän kuin olivat tarvinneet. Ja 

nyt mustikat olivat loppu. Tästäkös alkoi suuri itku ja parku. Oravan 

poikaset olivat kovin pahoillaan tapahtuneesta. Nyt ei mustikoita 

enää ollut. Enää ei saataisi mustikkapiirakkaa eikä niitä voisi talven 
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varallekaan enää säilöä. Punatulkkuherra tiesi kertoa, että ainakin 

jänisperheellä oli mennyt mustikkaa aika tavalla hävikkiin eilen, kun 

ei Jänisäiti ollut ehtinyt valmistaa kaikesta jotain säilöttävää. 

Oili Orava katsahti tyhjää koriaan. Vaikutti siltä, että tuleva talvi men-

täisiin käpykakun voimin. Oksa rasahti ylempänä rinteessä ja orava-

perhe näki siellä Karhuvaari Kaan. 

- Mitäs täällä elämöidään? Karhuvaari Kaa kysyi. - Ihan korvia särkee 

moinen parku. 

- Nämä veijarit ovat törsänneet eiliset mustikkansa ja surevat nyt 

mustikoiden loppua, selvensi Punatulkkuherra ja lensi pois. 

- Niin todellakin. Täällä oli eilen vilskettä ja vipinää, sanoi Karhuvaari 

Kaa. - Eikö vain? 

- Kyllä vain, sanoi Muk, joka istui Karhuvaarin selässä kori kädes-

sään. 

- Täällä oli ainakin jänisperhe, kettuperhe, hirviperhe ja… , Karhuvaa-

ri luetteli. 

- Ja hiiriperhe ja jokunen karhukin, Muk jatkoi. 

- Niin. Mustikoista pitää moni. Joku oli lisäksi kehottanut poimimaan 

niitä enemmän kuin tarvitsi, Karhuvaari tuumaili. 
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Oravanpoikaset näyttivät nolostuneilta. 

- Ei me haluttu, että mustikat loppuvat, mutisi Ossi. 

- Niin. Meidän vain teki mieli äidin mustikkapiirakkaa eikä me haluttu, 

että kaikki laitetaan talvivarastoon, selvensi Oosa. 

- Niinpä niin, sanoi Karhuvaari Kaa. - Saitte varmaan mahat ja talvi-

varastot täyteen? 

- No ei, vastasi Oona ja kertoi koko surullisen tarinan mustikoista ja 

ruokahävikistä. 

Karhuvaari Kaa ja Muk kuuntelivat hiljaa Oonan tarinaa, jonka Oili 

Orava vahvisti oikeaksi. 

- Tavallaan ymmärrän kyllä, Muk sanoi. - Olihan se piirakka todella 

herkullista. Kiitos vaan vielä siitä. 

Oili Orava hymyili: Ole hyvä. 

- Mutta hukkaan ei saa ruokaa laittaa, sanoi Karhuvaari Kaa. - Met-

sässä ei kaikilla ole ruokaa riittävästi talvella ja on todella huono juttu 

haaskata sitä nyt, kun muutkin keräilevät talvivarastoja. Vaikka kesä 

on kauneimmillaan ja lämmintä riittää, ovat monet jo kääntäneet aja-

tuksensa kohti tulevaa talvea. Niin teidänkin äitinne. 
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- Jos vain mustikoita olisi vielä, lupaisimme, ettemme enää haaskaisi 

niitä. Ja auttaisimme äitiä talvivarastojen keräämisessä, sanoi Oona 

hiljaa. 

- Sen uskon, sanoi Karhuvaari Kaa. - Tehtäisiinkö taikatemppu? se 

kysyi Mukilta. 

Muk nyökkäsi innoissaan: Tehdään! 

- Jos mustikoita siis vielä olisi, niin olisitte oppineet läksynne, Karhu-

vaari Kaa varmisti oravilta. 

- Takuulla! nämä vannoivat. 

- Seuratkaa siis minua, Karhuvaari Kaa sanoi ja kääntyi kulkemaan 

rinnettä ylös Muk selässään. 

Karhuvaari Kaan perässä kulki viisi oravaa korit keikkuen. Rinteen 

päällä Karhuvaari Kaa pysähtyi ja sanoi: simsalabim. 

Oravaperhe kulki Karhuvaarin ohi rinteen toiselle puolelle. Ihmetys oli 

suuri, kun rinteen toisella puolella kasvoi mustikkaa sinisenään. 
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- Kukaan ei kiireissään eilen ehtinyt kurkkaamaan tänne rinteen toi-

selle puolelle, Karhuvaari sanoi. - Muk ja minä olimme tänään täällä 

poimimassa juuri, kun te tulitte. Tulimme katsomaan, mikä melun 

aiheutti. 

Muk nyökkäsi ja näytti koriaan, jossa oli mustikoita. 

- Ihastuin niin Oilin mustikkapiirakkaan eilen, että halusin itsekin poi-

mia vähän mustikoita talven varalle. Karhuvaari Kaa on opettanut 

minua tekemään talvivarastoja, vaikka ei itse teekään niitä. 
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Oravanpoikaset hihkuivat riemusta mustikkameren äärellä. Nyt niillä 

olisi mahdollisuus auttaa äitiä talvivarastojen tekemisessä. Ja jos 

oikein kivasti menisi, saisivat ne varmasti maistaa hieman mustikoita 

jo tänäänkin. Mutta omaa tarvettaan enempää eivät oravanpoikaset 

enää poimisi eivätkä takuulla ruualla myöskään leikkisi. Kuten Kar-

huvaari Kaa sanoi, ruokahävikki on huono juttu. 
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Lämpöä ja energiaa 

Kesä kului nopeaan ja jätti jälkeensä ihania muistoja. Muk oppi ui-

maan ja joen ranta tuli tutuksi. Mauri Majava perheineen oli loistava 

uinninopettaja ja Muk huomasi pitävänsä vedestä – ainakin kesällä, 

kun se oli sopivan lämmintä.  

 

Jänisten ja oravien kanssa Muk harjoitteli kokkaamista ja leipomista 

erityisesti. Mikään ei kuitenkaan vetänyt vertoja pitkille vaelluksille 

metsässä ja tuntureilla. Toisinaan Mukilla oli oppaana Henri Hirvi, 

joka itsekin vasta harjoitteli itsenäistä elämää, ja toisinaan oppaaksi 
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lähti itse Karhuvaari Kaa. Karhun selässä Muk matkusti todella kau-

as. Karhuvaari Kaa kertoi, että halusi muistella niitä aikoja, kun oli 

itse nuori karhu ja samosi erämaassa onnea etsien. 

Löytyikö se onni, oli Muk halunnut tietää. Karhuvaari Kaa kertoi, että 

löytyihän se. Pienten karhunpoikien opettaminen kiipeämään puuhun 

oli parasta, mitä karhu tiesi. Nyt Karhuvaarin lapset olivat jo muutta-

neet kauemmille maille ja perustaneet perheet itsekin. Karhuvaari 

Kaa ajatteli haikeana menneitä ja kertoi Mukille kaikki parhaat karhu-

tarinansa vuosien varrelta. Olipa Muk itsekin oppinut kiipeämään 

korpikuuseen, mutta männyn harvaoksaista runkoa se ei ollut uskal-

tanut kokeilla Karhuvaari Kaan kannustuksesta huolimatta. Monet 

kerrat oli Muk nukahtanut Karhuvaarin niskaan pehmeään karvaan 

nojaten ja huokaissut onnellisena ilta-auringon lämmittäessä selkää. 

Nyt oli syksy kuitenkin saapunut sateineen ja kylmenevine iltoineen. 

Vaikka päivällä saattoi edelleen olla lämmintä, olivat yöt viluisia. Muk 

kaivautui syvälle sammaleeseen, mutta värisi vilusta siitä huolimatta. 

Ilmeisesti sen ohut vaaleanpunainen turkki ei oikein soveltunut viile-

ässä nukkumiseen. Joinakin päivinä Muk huomasi, ettei halunnut 

lähteä ulos pesästä lainkaan. 

Kun sitä ei ollut näkynyt muutamaan päivään, alkoivat toiset eläimet 

huolestua. Henri Hirvi käveli Mukin pesälle aikomuksenaan pyytää 
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tätä kanssaan kävelylle. Karhuvaari Kaa tuli Henriä vastaan ja kertoi, 

ettei ollut nähnyt Mukia koko päivänä. Eikä eilisenäkään.  

- Muk! Oletko sinä siellä? huuteli Henri Hirvi Mukin pesän ulkopuolel-

la. 

- Huhuu, huhuili Karhuvaari. 

Muk kuuli ystäviensä äänen. 

- Olen täällä. Nukkumassa, se vastasi. 

- Lähdetkö ulos? Henri Hirvi kysyi. 

- En tänään. On liian kylmä, Muk vastasi. - Ehkä sitten, kun on taas 

lämpimämpää. 

- Se tarkoittaa, että ensi kesänä, vastasi Karhuvaari Kaa. - Tästä sää 

vasta kylmenee. 

- Oi voi, sanoi Muk ja kömpi hitaasti ulos.  

Kun Muk tuli ovelle, alkoi tärinä heti. Karhuvaari Kaa oli todella huo-

lissaan. Ehkäpä Mukit eivät sovellu syksyyn tai talveen. Meidän täy-

tyy keksiä jotain. Henri Hirvi puisteli päätään. Se ei keksinyt mitään, 

minkä avulla Muk saataisiin pidettyä lämpimänä, jos kunnon pesä ei 

siihen pystynyt. Henri Hirvi kasvatti itselleen aina muhkean talvitur-

kin, mutta ilmeisesti Muk ei pystynyt sitä tekemään. 
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- Kutsu eläimet koolle, sanoi Karhuvaari Kaa Henri Hirvelle. - Nyt tar-

vitaan vähän apuja. 

Henri Hirvi pyrähti juoksuun oksat rytisten ja kutsumaan eläimiä kool-

le. Pian Mukin pesän edustalla kävikin kova kuhina. Mieleen muistui 

alkukesä ja tupaantuliaiset, jolloin täällä oli ollut myös paljon poruk-

kaa. 

- Asia on nyt niin, että tarvitsemme kaikkien apua, aloitti Karhuvaari. - 

Syksy on liian kylmä Mukille ja meidän täytyy keksiä jotain ennen 

talven tuloa. 

Eläimet katselivat toisiaan ymmällään. Jokaisella oli oma tapansa 

viettää talvea, mutta sopisiko joku niistä Mukille. 

Muk niiskautti nenäänsä: - Kiitos, kun autatte. 

Mauri Majava oli ensimmäisenä äänessä. 

- Voisimme rakentaa toisen padon tuohon jokeen ja asentaa turbiinin. 

Vesivoimalla voisimme lämmittää Mukin pesän, se selitti tietäväise-

nä. 

- Hyvä ajatus, Kerttu Kettumuori taputti tassujaan. 

- Ihan hyvä, mutta joki ei kestä kahta patoa, Karhuvaari Kaa sanoi. - 

Toisessa padossahan on sinun pesäsi, Mauri Majava. 
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- Totta, sanoi Mauri Majava hetken mietittyään. Kaksi patoa saisi ve-

den virtaamaan liian hitaasti. Sitä paitsi joki jäätyy talvella niin paljon, 

ettei energiaa taida tulla tarpeeksi edes pienen pesän lämmittämistä 

ajatellen. 

Eläinjoukosta kuului pettynyt kohahdus. Tuuli puisteli puita ja Mukin 

lisäksi moni muukin eläin tunsi värisevänsä katsellessaan irtolehtien 

tanssia ilmassa. 

- Entäs aurinkoenergia? kysyi Koppis, joka tunnetusti piti auringosta 

ja auringon lämmittämillä kivillä kellimisestä. 

- Ei paista tarpeeksi talvella, sanoi Karhuvaari Kaa. - Kyllähän sinä 

sen itsekin tiedät. Juuri siksihän vaivut talvihorrokseen, kun ei aurin-

gon lämmittämiä kiviä ole. 

- Totta, myönsi Koppis. 

Eläinjoukosta kuului uusi pettymyksen kohahdus. 

- Entäs tuuli sitten? kysyi Punatulkkuherra, joka lenteli edestakaisin 

eläinten yläpuolella kuin osoittaakseen tuulen mahtia. 

- Voisi toimia, tuumi Karhuvaari Kaa. - Mutta ehdimmekö rakentaa 

jotain, jolla voimme kerätä tuulta? 
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- Miten tuulta voi kerätä? kysyi Oili Orava ja hänen lapsensa yhtyivät 

ihmettelyyn. - Niin miten? 

- En minä tiedä, myönsi Karhuvaari. 

- Tuskin kukaan meistä tietää, sanoi Mauri Majava. 

- Eikä kovilla pakkasilla tuule, tiesi Henri Hirvi. – ja muutenkin kone 

pitäisi saada rakennettua kovin korkealle. 

- Mitä meillä on sellaista, jota on helppo saada vuodenajasta riippu-

matta? Karhuvaari Kaa kyseli. 

- Papanoita, sanoi Fanni silloin. 

Fanni on jänispesueen nuorimmainen ja Mukin hyvinvointi oli aivan 

erityisen lähellä hänen sydäntään. 

- Niin mitä että? Karhuvaari Kaa kyseli hämillään. 

- Meillä on papanoita. Paljon papanoita! Fanni toisti. 

- Niin on. Papanoita kyllä riittää kesät talvet, hihkuivat muut jänislap-

set kuorossa. 

- Eivätkä jänikset nuku talviunta tai horrosta, vaan ovat liikkeellä koko 

talven, Jänisäiti sanoi. 
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- Totta. Myöskään oravat eivät nuku talviunta, sanoi Oili Orava ja sai 

toisilta oravilta eläköönhuudot. 

- Hirvetkin valvovat koko talven, sanoi Henri Hirvi ylpeänä. 

Karhuvaari Kaa mietti ja kääntyi sitten Mauri Majavan puoleen.  

- Sanoit, että voit rakentaa turbiinin jokeen. Voisitko myös rakentaa 

koneen, jolla saisimme papanoista lämpöenergiaa Mukin pesään? 

Karhuvaari Kaa kyseli. 

- Uskoisin, että se onnistuu, sanoi Mauri Majava, joka oli tunnettu 

rakentelutaidoistaan. 

Raikuvien suosionosoitusten saattelemana Mauri Majava poistui pa-

dolleen ja pajalleen. Rakennustyöt pitäisi aloittaa heti.  
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Kun muut eläimet olivat lähteneet, olivat Mukin pesän ovella enää 

Karhuvaari Kaa ja Muk itse. 

- Mitä sinä teet talvella? kysyi Muk. 

- Minä nukun. Karhut nukkuvat talviunta, Karhuvaari Kaa selitti. 

- Enkö minäkin voisi vain nukkua? kysyi Muk. - Muiden ei tarvitsisi 

nähdä vaivaa vuokseni. 
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- Kaikki auttavat mielellään ystäväänsä, Karhuvaari Kaa sanoi. - Tu-

les tänne kainalooni lämmittelemään siksi aikaa, kun Mauri rakentaa 

lämmityskoneen. 

Muk kömpi Karhuvaarin kainaloon. Paksua turkkia vasten oli taas 

hyvä ja lämmin olla. Samaan aikaan jänikset ja oravat suunnittelivat 

Henri Hirven kanssa papanoiden keräämistä. Kyseessä oli takuulla 

ensimmäinen metsäneläinten wc, kun viimein oli saatu sovittua, että 

kaikki kävisivät laskemassa papanansa samaan paikkaan. Isäjänis 

lupautui käyttämään lämmityskonetta, kunhan Mauri Majava saisi 

sen valmiiksi ja opettaisi, kuinka se toimii. 

Kaksi päivää myöhemmin kone olikin valmis ja eläimet olivat taas 

kokoontuneet Mukin talon luokse. 

- Tässä se nyt on, Mauri Majava esitteli. -Papanageneraattori. 

Muut eläimet taputtivat tassujaan, sorkkiaan ja siipiään. Häly oli mel-

koinen ja Karhuvaarin piti karjahtaa, jotta Mauri Majava sai taas 

suunvuoron. 

- Niin katsokaas. Tässä on kone. Se asennetaan tuonne pa-

pananurkkauksen lähelle. Sitten tässä on tällainen putki, jota pitkin 

koneen tuottaman lämpö saadaan siirrettyä Mukin pesään. Koneen 

täytyy olla kauempana pesästä, jotta vältytään hajuhaitoilta, Mauri 

Majava esitelmöi. 
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Ossi Orava tirskahti, mutta vaikeni äitinsä tuiman katseen edessä. 

- Se on hieno, Karhuvaari Kaa kiitteli. 

Muut eläimet olivat samaa mieltä. 

- Kokeillaanko? Mauri Majava kysyi. 

- Kokeillaan, sanoi Muk innoissaan Karhuvaarin selästä. 

Isäjänis siirtyi Mauri Majavan kanssa koneen viereen ja Henri Hirvi 

veti putken Mukin pesälle. Mauri Majava kertoi Isäjänikselle koneen 

toimintatavasta. Sitten he heittelivät yhteistuumin papanoita koneen 

sisälle ja painoivat nappia. Alkoi hiljainen hyrinä. Hetken kuluttua hy-

rinä vaihtui hiljaiseen putputukseen ja Mauri Majava kertoi, että nyt 

kone alkoi tuottaa lämpöä. 

- Muk, menehän pesääsi kokeilemaan, alkaako lämmintä tulla riittä-

västi, Mauri Majava kehotti. 

Muk liukui alas Karhuvaarin selästä ja meni pesälleen. Pesän sisällä 

oli lämmintä ja kuivaa. Juuri sellaista, mitä Muk tarvitsi. Muk tuli ulos 

pesästä ja kertoi koneen toimivan moitteettomasti. 

Eläimet hihkuivat ja taputtivat: Eläköön Mauri majava! Eläköön Muk! 

Muk kiitteli kaikkia eläimiä avusta ja Mauria eritoten. Nyt ei olisi mi-

tään hätää talvipakkasilla. Isäjänis lupasi huolehtia siitä, että kone 
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hyrisi läpi talven ja kaikki talvea hereillä viettävät eläimet lupasivat 

huolehtia siitä, etteivät papanat ja pipanat loppuisi kesken. Eivätkä 

ne loppuneetkaan. 
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Hiiriäidin kehtopulma  

Kylmät syyssateet lankesivat maahan ja riipivät puista alas viimeiset-

kin sinnikkäät lehdet. Tutut polut peittyivät lehtimattoon ja metsä 

muuttui. Vihreys oli poissa ja ruskeus oli tullut tilalle. Olihan toki het-

ken aikaa ollut tosi värikästäkin. Hiiriäiti oli kuivatellut punaisia ja kel-

taisia lehtiä lastenhuoneen koristeeksi. Sen poikasten oli määrä syn-

tyä lähiaikoina, joten viimeisillä valmisteluilla oli jo kiire. Hiiriäiti oli 

saanut Mukilta tammenterhoja, joita Muk oli kerännyt kesällä Karhu-

vaarin kanssa kaukana samoillessaan. Muutenkin ruokavarastoja oli 

riittävästi, joten Hiiriäiti saisi olla rauhassa kotona pienokaistensa 

kanssa näiden ensimmäisinä päivinä. 

Seuraavana yönä Hiiriäiti synnytti kymmenen poikasta. Kymmenen 

suloista ja tuhisevaa pikkunyyttiä. Hiiriäiti oli onnensa kukkuloilla, 

mutta yksi huoli hänellä kuitenkin oli. Hiirivauvoja oli kymmenen, mut-

ta kehtoja vain kuusi. Hiiriäiti ei ollut arvannut, että lapsia syntyisi ker-

ralla niin monta. Mikä nyt neuvoksi? 

Hiiriäiti kertoi pulmastaan ensimmäiseksi Oili Oravalle, joka tuli tuo-

maan Hiiriäidille valmistamaansa sienikeittoa. Hän autteli hetken pie-

nokaisten kanssa ja lupasi sitten lähteä kierrokselle muiden eläinten 

luo. Ehkäpä jollakulla oli käyttämätön kehto pesänsä nurkassa. 
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Oili Orava saapui ensimmäisenä jänisperheen pesäkololle. Jänisper-

heessä on kuusi lasta eikä yhtään ylimääräistä kehtoa tai muutakaan 

nukkumapaikkaa. Jänisäiti on kuitenkin innokas leipuri. 

- Minulla saattaa olla jotain sopivaa. Odota hetki, Jänisäiti pyysi. 

Jänisäiti palasi hetken kuluttua pesän ovelle mukanaan uunikinnas. 

- Minulla on näitä kolme, mutta tarvitsen vain kaksi. Tämä on puhdas 

ja paksu, ajattelisin, että juuri sopiva hiirilapselle nukkumapaikaksi, 

Jänisäiti jutteli. 

Oili Orava katsoi pupusomisteista kinnasta. 
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- Tämä on täydellinen. Kiitos, Oili Orava kiitteli. - Levitä sanaa, että 

Hiiriäiti tarvitsee nukkumapaikkoja pienokaisilleen. 

Jänisäiti lupasi levittää sanaa ja tutkia vielä omiakin kaappejaan, löy-

tyisikö sieltä jotain käyttökelpoista. 

Iltapäivään mennessä sana yöllä syntyneistä hiiripienokaisista ja 

akuutista kehtopulasta oli levinnyt yli koko metsän ja eläimiä parveili 

Hiiriäidin kotiovella. Muk oli löytänyt kesällä tunturista vaaleanpunai-

sen lapasen, jota ihmiset olivat Karhuvaarin mukaan käyttäneet. Muk 

oli aikonut säilyttää siellä kuusenkäpyjä, mutta saattoi säilyttää niitä 

ihan hyvin korissakin. Niinpä hiirivauvat saivat lapasen nukkumapai-

kakseen. 

Karhuvaari Kaa antoi yhden kaulaliinoistaan ja Henri Hirvi samma-

leesta ja jäkälästä kaarnan päälle rakennetun sängyn. Majavaperhe 

oli jyrsinyt pajuista sopivan kokoisia oksia ja niistä oli punottu use-

ampiakin koreja. Niihin Henri Hirvi laittoi jänis- ja oravalasten avus-

tuksella sammalta pehmusteeksi. Punatulkkuherra on kerännyt pik-

kulinnuilta pehmeimpiä untuvia sängyiksi. 

Pian Hiiriäidillä oli kehtoja, sänkyjä ja nukkumapaikkoja enemmän 

kuin pesään mahtui ja tarve vaati. Hän kiitteli kaikkia metsäneläimiä 

suuresta avusta. Kun pesään oli kannettu jokaiselle hiirivauvalle so-
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piva nukkumapaikka, oli ylimääräisiä nukkumapaikkoja vielä yli kym-

menen jäljellä. 

 

- Olisi sääli jättää nuo vain ulos, Hiiriäiti tuumiskeli. 

- Mitä voisimme tehdä niille? Muk kysyi. 

- Onko muilla tarvetta pienille sängyille? Karhuvaari Kaa puolestaan 

kyseli. 
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- Minä voisin kyllä ottaa yhden, jos nuo ovat ylimääräisiä, Koppis sa-

noi. Se hellitteli itseään ajatuksella pehmeässä vuoteessa horroste-

tusta talvesta. 

- Minä puolestani voisin viedä lapsille pesään noita untuvia, kun ker-

ran niitä jäi vielä, sanoi Oili Orava. 

Pikku hiljaa kaikki tavarat katosivat niitä tarvitsevien koteihin. Tarvit-

sevat olivat saaneet sopivia nukkumapaikkoja ja tavaroita luovutta-

neet olivat saaneet tilaa kaappeihinsa ja olipahan kerrankin tullut sii-

vottua kunnolla. 

- Mehän voisimme tehdä tämän keväällä uudestaan, sanoi Karhu-

vaari Kaa. 

- Kaikki voisivat tuoda itselleen tarpeetonta tavaraa ja toiset voisivat 

sitten ottaa tarvitsemaansa itselleen, Muk lisäsi. 

Ehdotus sai kannatusta ja uusi tavaroidenvaihtamistapahtuma pää-

tettiin pitää keväällä, kun talven nukkujat ja horrostajat olisivat heräil-

leet. Tapahtuman pitopaikaksi päätettiin metsänaukio kuusikon kes-

kellä. 

Jänislapsi Fanni katsoi Mukia. Muk katsoi takaisin Fannia ja nyökkä-

si. 
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- Kun kokoonnumme keväällä vaihtamaan tavaroita, niin Fanni ja 

minä pidämme samalla konsertin. Olemme harjoitelleet koko kesän 

lauluja yhdessä ja keväällä ne olisivat valmiita esitettäviksi, Muk sa-

noi. 

Muiden mielestä idea oli hyvä. Metsän eläimet olivat yhdessä luoneet 

perinteen, joka jatkuu edelleen. Edelleen joka kevät ja syksy eläimet 

kokoontuvat metsänaukiolle vaihtamaan tavaroita keskenään. 
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Liian aikainen kevät 

Karhuvaari Kaa tuhisi tyytyväisenä puolukkamättäillä. Punaisia mar-

jaherkkuja oli sopivasti saatavilla, vaikka ensimmäiset yöpakkasetkin 

olivat jo vierailleet seudulla. Myös maukkaita sieniä löytyi sieltä ja 

täältä. Karhuvaari Kaa lipaisi huuliaan. Sen maha oli jo täynnä, mutta 

syksyllä karhujen on syötävä todella paljon. Vain siten niiden rasva-

kerros kasvaa tarpeeksi suureksi ja takaa pitkät ja levolliset talviunet. 
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Karhuvaari Kaalla oli hyvä talvipesä. Siellä pörröinen karhu oli nuk-

kunut jo useamman vuoden talviunet. Joka kesä Karhuvaari paranteli 

pesää hieman kaivaen sen pohjaa. Tänäkin kesänä puuhassa oli 

kulunut hyvä tovi. Varsinkin loppukesästä Karhuvaarin oli nähty aher-

tavan pesänsä luona. 

- Hyvää huomenta herra Kaa, tervehti Kerttu Kettumuori karhua. 

- Hyvää huomenta vaan, vastasi Karhuvaari Kaa. 

- Joko alkaa olla talviunien aika? kyseli Kettumuori. 

- Kohta, vastasi Karhuvaari ja vilkaisi taivaalle. – Taidamme saada 

lunta pikapuoliin. 

- Niinpä niin. Talvi kolkuttelee jo ovella. Onneksi tänään ei sada. Sel-

viän kuivalla turkilla, hyrisi Kettumuori tyytyväisenä. 

- Onhan tuota sadetta riittänytkin, Karhuvaari vastasi ja lipaisi kielel-

lään punaisia puolukoita suuhunsa. 

- Me tapaamme kai sitten taas keväällä, tuumaili Kettumuori. 

- Niin tapaamme. Hyvää talvea sinulle, toivotti Karhuvaari Kaa Kerttu 

Kettumuorille. 

- Hyvää talvea, vastasi Kettumuori. 
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Karhuvaari Kaa katsoi ketun loittonevaa hahmoa. Kun valkoinen 

hännänpää vilahti viimeistä kertaa puunrunkojen lomassa, Karhuvaa-

ri huokaisi. Ehkä olisi tosiaan aika vetäytyä jo talvilevolle. 

Seuraavana yönä maa sai valkean lumipeitteen. Karhuvaari oli odo-

tellut lunta vasta seuraavalle viikolle. Vielä lumen alta löytyi kuitenkin 

marjoja, joten Karhuvaari Kaa jatkoi puuhiaan lähes entiseen tahtiin. 

Se toivotteli hyvää talvea kaikille metsän asukkaille, joita se vielä 

kohtasi. Sen ystävistä ainakin jänis, kettu, hiiri, orava ja tikka jäisivät 

valveille talvea vastaanottamaan ja viettäisivät sen kukin omalla ta-

vallaan. Koppis sen sijaan taisi olla jo talvihorroksessa, sillä sitä ei 

Karhuvaari Kaa ollut tavannut enää pariin viikkoon. Viimeisenä kai-

kista Karhuvaari Kaa kävi hyvästelemässä Mukin, josta oli keväällä 

tullut sen naapuri. 

- Voi hyvin, sanoi Karhuvaari Kaa. 

- Kiitos. Samoin, sanoi Muk. 

- Pärjäätkö nyt varmasti? Karhuvaari kyseli. 

- Tottahan toki, Muk vastasi. – Mene vain huoletta unille. Mauri Maja-

van rakentama lämpökone toimii moitteetta ja Isäjänis on luvannut 

pitää siitä huolta talven yli. Lisäksi minulla on ruokaa varastossa yllin 

kyllin. Selvitän talven aikana, nukkuvatko Mukit talviunta. 
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- Kerro sitten minullekin, miten kävi, Karhuvaari pyysi. 

Muk lupasi kertoa. Ystävykset erosivat ja Karhuvaari käveli pesäl-

leen. Tuttu pesä tarjoili jo makoisia unia ennen kuin karhu ehti kun-

nolla ottaa uniasentonsa. Pian Karhuvaari Kaa oli unessaan taas 

nuori karhu ja samoili tuntureilla keskiyön auringosta nauttien ja lohia 

koskesta pyytäen. Se lipaisi huuliaan ja heittäytyi sitten auringon 

lämmittämälle rantakalliolle maha täynnä lohta. Elämä oli ihanaa. 

Unessa joku tuli aivan Karhuvaarin viereen ja tönäisi hellästi tassul-

laan. 

- Herää jo unikeko, sanoi tuttu ääni. 

Karhuvaari raotti raukeasti luomiaan ja näki vaaleamman karhun ihan 

siinä lähellä. 

- Maija, kuiskasi Karhuvaari ja kaappasi tyttökarhun kainaloonsa. - 

Mitä nyt? 

- Sinun vuorosi vahtia pieniä, sanoi Maija hellästi. 

Ennen kuin Karhuvaari ehti sanomaan mitään, pelmahti kalliolle kaksi 

potraa karhunpoikaa. 

- Isä, lupasit opettaa pyydystämään lohia tänään, sanoi toinen kar-

hunpennuista. 
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- Niin lupasin, sanoi Karhuvaari ja nousi ylös. -Tulkaa perässä. Anne-

taan äidin levätä välillä. 

Koko päivän karhut viipyilivät joella. Lohiakin saatiin ja siten mahat 

täyteen, vaikka välillä viileä vesi houkutteli muihinkin kuin pyynti-

hommiin. Karhunpennut telmivät rantavedessä ja Karhuvaarikin rie-

haantui. Se oli paras kesäpäivä ikinä. 

Mutta paras kesäpäiväkin loppuu joskus. Syksy tuli sinäkin vuonna ja 

toi mukanaan muutoksen tuulet. Karhuvaari jäi yksin lastensa kanssa 

ja vuodet kuluivat. Karhulapset olivat aikanaan valmiit maailmalle ja 

Karhuvaari jäi ihan yksin. Sen ajatteleminen sai vieläkin kyyneleet 

nousemaan silmiin. Karhuvaari pyyhkäisi huolimattomasti yhden niis-

tä tassullaan. 

Kyyneleitä tuli kuitenkin lisää. Eikö mikään voisi padota niiden mää-

rää? Karhuvaari tunsi koko kuononsa kastuvan. Märkyys ja kylmyys 

levisivät kauttaaltaan karhuvaariin ja siinä vaiheessa, kun Karhuvaari 

hoksasi, että sen kalsaritkin olivat ihan märät, se heräsi. 

- Mitä ihmettä? Karhuvaari parkaisi. 
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Se nousi ylös hoksatakseen, että seisoi vedessä. Sen talvipesään oli 

tullut vettä ja nyt karhu oli kalsareitaan myöten märkä. Koskaan en-

nen Karhuvaari ei ollut noussut niin nopeaan ylös talvipesästään kuin 

nyt. Kevät oli tainnut tulla jo, ajatteli Karhuvaari toiveikkaana. 



67 

 

Ulkona oli koleaa. Maassa ei ollut yhtään lunta, vaikka joskus vielä 

huhtikuussakin Karhuvaarin noustessa sitä on ollut. Puissa ei ollut 

vielä lehtien silmuja eikä tuulikaan ollut keväisen lempeä. Mitä ihmet-

tä? Karhuvaari oli aivan ymmällään. Pitäisi löytää joku ja kysyä, mitä 

oli meneillään. Mukia Karhuvaaria ei viitsinyt häiritä, sillä ei ollut var-

ma, oliko tämä alkanut unille vai ei. Pitäisi löytää joku joka ei taatusti 

nukkuisi. 

Karhuvaari lähti kävelemään kankeana kohti joen piennarta. Ensim-

mäinen eläin, jonka se kohtasi, oli Henri Hirvi. 

- Huomenta, oletpas sinä kasvanut, Karhuvaari sanoi Henrille. 

Henri Hirvi näytti yllättyneeltä. 

- Mitäs nyt, miksi olet jo jalkeilla? Henri Hirvi ihmetteli. 

- Eikö nyt ole jo kevät? Karhuvaari kysyi. - Heräsin, kun pesään tuli 

vettä. 

- Nyt on tammikuu, Henri Hirvi sanoi. - Talven selkä ei taitu vielä pit-

kään aikaan. 

- Mutta ei ole lunta, Karhuvaari hämmästeli. 
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- Ei olekaan, Henri Hirvi myönsi. - Ei ole ollut koko talvena. Vettä 

vaan on satanut päivä päivän jälkeen. Välillä on ollut niin lämmintä, 

että sienet ovat alkaneet kasvaa. 

- Kummallista, Karhuvaari sanoi ja ähkäisi sitten. - Kalsarit ovat mä-

rät. Pitää saada ne kuivatettua. 

- Muk voi varmasti auttaa siinä, Henri Hirvi sanoi. 

- Eikö Muk nuku? Karhuvaari kysyi. 

- Ei nuku, Henri Hirvi sanoi. - Hän on ollut hereillä koko talven ja on 

oppinut tekemään nuotion. 

- Nuotionko? Ihmetteli Karhuvaari. 

Karhuvaari Kaa ja Henri Hirvi kävelivät Mukin talolle. Muk kuuli tutut 

askeleet jo kaukaa ja ryntäsi ulos. 

- Karhuvaari Kaa, se sanoi ja halasi karhun etutassua. - Mukava 

nähdä. 

- Karhuvaari on liian aikaisin hereillä, sanoi Henri Hirvi.  

- Totta, myönsi Karhuvaari. - Tavallisesti herään vasta huhtikuussa, 

kun maasta jo löytyy karhulle sopivaa syötävää, mutta nyt pesään tuli 

vettä ja heräsin liian aikaisin. 
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- Johtuu varmaan sateesta, arveli Muk. – Minulle kerrottiin, että nyt 

on aivan erikoisen lämmin talvi. Jänisperheenkin turkin valkoinen 

suojaväri on ihan turha, kun lunta ei kaikista odotuksista huolimatta 

tullutkaan. 

- Henri kertoi, että osaat tehdä nuotion, Karhuvaari Kaa sanoi. - Pi-

täisi saada kalsarit kuivatettua. 

Muk ryhtyi toimiin heti eikä mennyt kauaa, kun kivien keskellä loimusi 

kaunis ja ennen kaikkea lämmin nuotio. Karhuvaari Kaa ripusti kalsa-

rinsa pikkupuuhun, joka oli sopivalla etäisyydellä nuotiosta. 

- Mitä aiot tehdä nyt? Muk kysyi. 

- En tiedä, Karhuvaari Kaa myönsi. - En ole koskaan ollut hereillä 

tähän aikaan. Talvi on minulle outo juttu.  

- Voisimme yrittää löytää sinulle uuden pesän, Henri Hirvi sanoi. 

- Niin voisimme, innostui Muk. 

- Enpä tiedä. Ei se ole niin helppo homma kesälläkään, Karhuvaari 

Kaa epäili. 

- Mutta voimme yrittää, Henri Hirvi sanoi. 

- Ja jos ei onnistu, voimme sitten yhdessä viettää talvea ja odottaa 

sitä oikeaa kevättä, Muk sanoi. 
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Karhuvaari Kaa myöntyi. Kalsarien kuivumista odotellessa, se mais-

teli Mukin varastostaan tuomia ruokia: mustikkapiirakkaa, käpykak-

kua ja sienimuhennosta. Muk oli iloinen voidessaan auttaa Karhuvaa-

ria, koska Karhuvaari oli auttanut sitä itseään niin paljon. Kun Muk oli 

tullut metsään, Karhuvaari oli järjestänyt tälle pesän ja ruokaa. Kun 

sää oli käynyt kylmäksi, Karhuvaari oli kutsunut koolle neuvonpidon, 

jonka seurauksena Muk oli saanut pesäänsä oivallisen lämmityslait-

teen. Karhuvaari oli opettanut Mukin liikkumaan ja elämään metsäs-

sä, joka oli ollut Mukille vieras ja outo. Nyt Muk voisi opettaa Karhu-

vaarin elämään muuttuneessa talvessa, joka outoudestaan huolimat-

ta oli ehtinyt tulla Mukille tutuksi menneiden kuukausien aikana. 
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- Kyllä tästä selvitään, Muk vakuutteli. 

Karhuvaari Kaa nyökytteli suu täynnä sienimuhennosta. 

- Niin selvitään, se myönsi. - Yhdessä, ystäväni. 

- Yhdessä, sanoivat Muk ja Henri Hirvi kuin yhdestä suusta. 

 

Tammikuun kelmeä aurinko kurkisteli kuusten latvojen lomasta ystä-

vysten nuotiopiiriä. Se antoi toivoa tulevasta keväästä, vaikka vielä 

sen säteet eivät jaksaneetkaan lämmittää.  
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Selkomukautetut sadut 
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Kuka on Muk? 

Muk ilmestyi metsään keväällä. Koivuissa oli lehden alkuja. 

Muk hyppeli polkua pitkin. Polulla oli havunneulasia. Muk ei 

tiennyt, mistä se oli tulossa. Se ei silti ollut peloissaan.  

 

Polku johti joen rantaan. Rannassa Muk näki ruskean eläi-

men. Eläin pureskeli vankkaa puunrunkoa nopeasti. Puru 

lensi ympäriinsä. Muk kulki eläimen viereen. 
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Muk kertoi olevansa Muk. Se halusi tietää ruskean eläimen 

nimen. Ruskea eläin lopetti puuhansa.  Se kertoi olevansa 

Majava. Mauri oli sen nimi. 

 

Muk kertoi olevansa uusi metsässä. Mauri Majava mietti, 

että mikä eläin Muk oli. 

Muk ei osannut sanoa, että mikä eläin se oli. 
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Muk käveli aivan Mauri Majavan viereen. Mauri pyysi Mu-

kia katsomaan veteen. Vedessä näkyi ruskean majavan 

kuva. Vieressä näkyi vaaleanpunainen Muk. 

Mukin turkki oli ohut. Se oli erilainen kuin majavan tiivis 

turkki. Mukin silmät olivat siniset.  Maurin silmät olivat rus-

keat. Mauri Majavalla oli kuono. Mukilla oli pitkä nenä. Sen 

häntä oli ohut. Tassut olivat pehmeät. Tassuissa ei ollut 

kynsiä.  

Mauri Majavan mielestä Muk näytti elefantilta. Muk ei tien-

nyt, että mikä on elefantti.  

Elefantti on iso ja harmaa eläin. Niitä ei asu tässä metsäs-

sä. Muistutat elefanttia, mutta olet pienempi, Mauri Majava 

sanoi.  

Sitten Mauri Majava jatkoi töitään. Muk jatkoi matkaansa.   

Muk kulki eteenpäin. Se katsoi vaaleanpunaisia jalkojaan. 

Se kulki joen vartta pitkin ja ihasteli koivuja. Muk lauloi.   

Kuljen, kuljen eteenpäin.  
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Vieläkin kuljen vaan.  

Kun olen tarpeeksi sinnikäs, löydän minulle sopivan maan. 

Joen mutkan takana oli hyvin iso eläin. Eläin joi vettä. Se ei 

huomannut Mukia.  Se pelästyi. Muk pyysi anteeksi. 

Iso eläin kertoi olevansa Henri Hirvi. Henri Hirvi kertoi kul-

kevansa yksin. Myös Muk kulki yksin. Nyt ne päättivät kul-

kea yhdessä. 

Muk kertoi Henrille majavasta. Henriä nauratti. Sen mieles-

tä Muk ei ole elefantti. Henri lupaa viedä Mukin katsomaan 

eläintä, joka osaa sanoa, kuka Muk on. 

Henri pyysi Mukia näyttämään hampaansa. Hampaista 

Henri Hirvi tietää, että Muk on kasvinsyöjä. Henri tarjosi 

syötäväksi koivun lehtiä. Muk söi kuusi lehteä. Sitten mo-

lemmat joivat vettä joesta. Muk tunsi saavansa vedestä 

voimaa. 
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Henri Hirvi pyysi, että Muk matkustaisi sen selässä. Sieltä 

näkee kauas. Muk näki pitkän joen ja paljon koivuja. Tai-

vaalla se näki kotkan. Kaikki näytti uudelta ja ihmeelliseltä. 

 

Henri Hirvi käveli kevyesti. Joki jäi taakse. Hirvi poikkesi 

polulle. Polku johti syvälle metsään. Metsässä kuului linnun 

laulua. Pian Muk tahtoi kävellä itse. Henri Hirvi auttoi Mukin 

alas. Muk alkoi taas laulaa lauluaan.  
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Keskellä metsää oli aukea paikka. Siellä oli taas ruskea 

eläin. Muk katsoi eläintä. Se näytti värinsä puolesta aivan 

hirveltä tai majavalta. Muuten se oli erilainen. Henri Hirvellä 

oli ohuet ja pitkät jalat. Tällä eläimellä oli lyhyet ja paksut 

jalat.  

Muk säikähti eläintä. Henri Hirvi tervehti sitä iloisesti. Eläin 

tervehti myös. Henri Hirvi kertoi, että Muk tahtoi kysyä jo-

tain. Eläin esitteli itsensä Karhuvaariksi ja katsoi sitten Mu-

kia. Muk oli piilossa Henri Hirven jalkojen takana.  

Karhuvaari Kaa kuunteli tarkasti Mukin tarinaa. Muk kertoi, 

että se pitää lehdistä ja vedestä. Mauri Majavan mielestä 

Muk näyttää elefantilta. Muk uskoi tarvitsevansa pesän. 

Kuivan ja lämpimän pesän. 

Karhuvaari Kaa arveli, että Muk ei ole elefantti. Muk on ai-

noa Muk.  Siksi se on erityisen tärkeä. Karhuvaari Kaan 

mielestä Muk on oikein hyvä juuri tuollaisena. Metsän eläi-

met pitävät Mukista.   
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Karhuvaari Kaa kertoi, että se tietää sopivan pesän Mukille. 

Kolmen suuren kiven vieressä kasvoi mustikkaa. Mustikat 

eivät olleet vielä kypsiä. Kivien vieressä oli myös kori ja 

pieni luola. 
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Karhuvaari Kaa kertoi, että ihmiset olivat jättäneet korin 

metsään viime syksynä. Karhuvaari laittoi korin luolaan. 

Siitä tulee hyvä pesä. Korin päälle ja sisälle Karhuvaari ja 

Henri Hirvi laittoivat sammalta. 

Karhuvaari Kaan pesä oli aivan lähellä. Muk oli Karhuvaa-

rin naapuri. Se tuntui hyvältä. Illalla ystävät söivät iltapalaa 

ja Muk meni nukkumaan uuteen pesäänsä. Henri Hirvi 

nukkui pesän ulkopuolella. Karhuvaari Kaa ei aikonut nuk-

kua vielä. 

Muk kuuli ulkoa Henri Hirven ystävällisen äänen: Tervetu-

loa metsään Muk! Tervetuloa! 

Sitten Muk nukahti.  
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Tupaantuliaiset  

Kaikki metsän eläimet olivat kuulleet, että Muk on muutta-

nut metsään. Kaikki halusivat toivottaa hänet tervetulleeksi.  

Jänisäiti lähti matkaan kuuden poikasensa kanssa. Pian 

Jänisäiti oli jo hengästynyt. Lapset hyppivät niin nopeasti. 

Nyt on tauon aika. 
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Jäniksen poikasilla oli kiire. Ne eivät olisi halunneet pitää 

taukoa. Viimein kaikki istuivat mättäälle. Nuorin poikasista 

katseli pilviä. Sen mielestä yksi pilvi oli Karhuvaari Kaan 

muotoinen ja toinen pilvi Jänisäidin. Muiden poikasten mie-

lestä pilvien katseleminen oli tylsää. 

Viimein matka jatkui. Perillä oli jo paljon muitakin eläimiä. 

Paikalla olivat ainakin Kerttu Kettumuori, Karhuvaari Kaa, 

Oravakaksoset Osku ja Atte sekä punatulkkuperhe. Ovi oli 

auki. Eläinten keskellä seisoi pieni vaaleanpunainen olento. 

Se näytti jäniksen poikasten mielestä oudolta. 

- Hei kaikille, Karhuvaari Kaa tervehti. - Tulitteko tekin ta-

paamaan metsän uusinta asukasta? 

Jänisäiti myönsi. Hän esitteli itsensä ja lapsensa Mukille. 

Lasten nimet olivat  Alli, Bertil, Cecily, Dooris, Emma ja 

Fanni.  

Muk tervehti vuorollaan jokaista. Kettumuori kertoi, että 

Muk aikoi pitää tupaantuliaiset eli juhlat uuden kodin kunni-
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aksi. Jänisten mielestä ajatus oli mukava. Kaikki aikoivat 

antaa lahjoja Mukille.  

Eläimet keskustelivat innokkaasti keskenään. Fanni, nuorin 

jänislapsista käveli yksin kauemmas. Se ei tiennyt, mitä oli-

si voinut antaa lahjaksi. Kotimatkalla Fanni kysyi äidiltä, mi-

tä he aikoivat antaa lahjaksi.  Äiti sanoi, että he voisivat lei-

poa yhdessä piirakan ja antaa sen. Äidin mielestä kaikki 

pitävät piirakasta.  

Alli ja Bertil aikoivat tehdä hienon maalauksen yhdessä. 

Cecily aikoi antaa yhden porkkanoistaan. Dooris ja Emma 

aikoivat kerätä maahan pudonneita käpyjä ja askarrella 

niistä koristeen oveen kiinnitettäväksi. Vain Fannilla ei ollut 

mitään lahjaa. 

Kun muut riensivät valmistamaan lahjoja, Fanni käveli joen 

rantaan. Se jäi kauaksi vedestä, sillä äiti oli ehdottomasti 

kieltänyt veteen kurkistelemisen. Fanni istui kivelle ja mietti. 

Sillä ei ollut yhtään kunnollista lahjaideaa. Maailma vaikutti 

synkältä. Fannia itketti.   
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Silloin joku kysyi aivan Fannin vierestä, että mikä oli hätä-

nä. Fanni säikähti. Se hyppäsi ylös. Ääni kuului maasta. 

Mitään ei näkynyt. Sitten kivelle kiipesi pieni ja musta ko-

vakuoriainen. 

Fanni tunnisti Koppiksen. Koppis pyysi anteeksi, jos oli säi-

käyttänyt. Fanni kertoi, että yritti miettiä lahjaa Mukille. 

Koppiksen mielestä Muk oli kiva kaveri ja ansaitsi hyvän 

lahjan.  

Fanni sanoi, että ei osaa valmistaa lahjaa. Koppis kertoi, 

että lahjan ei tarvinnut olla syötävää tai kosketeltavaa. Lah-

ja voisi olla esimerkiksi avuntarjous. Se voisi olla lupaus 

kuunnella ystävää. 

Koppis kysyi, mitä Fanni osasi hyvin. Fanni osasi laulaa 

hyvin. Fanni aikoi tehdä Mukille uuden laulun lahjaksi. 

Koppiksen mielestä laulu oli hyvä aineeton lahja. 

Fanni kiitti Koppista. Fanni alkoi heti miettiä uutta laulua. 

Laulu valmistui. Pian Jänisperhe matkusti taas Mukin luo. 

Perillä Fannia ujostutti. Kaikilla oli hienot lahjat. Fannin si-
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sarukset eivät uskoneet, että Fannilla oli lahja. Fanni käveli 

Mukin luo ja alkoi laulaa. Metsä oli aivan hiljainen. Linnut-

kin olivat hiljaa.  

Fanni lauloi:  

Metsään saapui viimein kevät, 

uusi aamu valkeni. 

Saavuit tänne riemuksemme, 

tulit uudeksi tutuksi. 

Minä pieni jänölapsi 

ystävää jo kaipailinkin, 

tahdon sulle laulaa laulun, 

laulaa vielä monta kertaa. 

Jos vain tahdot mukana sä 

laulaa voisit aamuun saakka. 

Voisin sulle metsää näyttää 
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laulaen tutuksi tehdä. 

Kaikki kuuntelivat Fannin laulua. Karhuvaari Kaa pyyhkäisi 

salaa silmänurkkaansa. Kalevalaiseen runomittaan tehty 

laulu sai sen hyvin tunteelliseksi.  

 

 

Silloin Muk jatkoi Fannin laulua:  

Ystäväni mielelläni 
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tahdon laulaa kanssas aamuun, 

kuljeskella mättähillä, 

tutustella metsään uuteen. 

Muk kiitti ja kumarsi. Kaikki eläimet taputtivat innistuneesti. 

Fanni oli hämillään. Se oli onnellinen.  Sen antama lahja oli 

ollut hyvä.  Muk kertoi, että Fanni oli opettanut sille toisen 

sen tunteman laulun. 

Juhlien jälkeen Muk käveli usein Fannin kanssa metsässä. 

He lauloivat yhdessä.  Karhuvaari Kaa sanoi, että odotti jo 

konserttia innolla.  
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Voi mustikkapiirakka!  

Lähes kaikkien metsäneläinten suurin herkku on mustikka-

piirakka. Jänisäiti ja Oili Orava taitavia leipureita ja ilahdut-

tavat usein toisia leipomuksillaan. Tänään on ollut Oili Ora-

van leipomispäivä. Hän on leiponut käpykakun ja mustik-

kapiirakan. 

Kesä on edennyt metsässä rauhallisesti. Lintujen poikaset 

ovat oppineet lentämään. Käki on lakannut kukkumasta. 

Sitä kaikki jäävät kaipaamaan. Mustikat ovat kypsyneet. 

Niitä kasvaa joen vieressä olevalla rinteellä. Tänään ora-

van poikaset ovat poimimassa mustikoita. 

Äiti oli sanonut, että kaksi korillista mustikoita riittää. Oona 

muistutti sisaruksiaan tästä. Toiset halusivat kuitenkin poi-

mia enemmän. Ne ajattelivat, että saisivat syödä enemmän 

piirakkaa, jos poimisivat enemmän. Oona oli yksin eri miel-

tä. 

Lopulta oravat poimivat mustikoita neljä koria täyteen. Mat-

kalla he tapasivat jänislapset. Niille oravat kertoivat poimi-
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neensa enemmän kuin tarvitsivat. Oravat kertoivat saavan-

sa mustikkapiirakkaa iltapalaksi. Jänislapsetkin innostuivat 

ajatuksesta. Samoin kettuperhe ja hirviperhe. 

Kotona Oili Orava ihmetteli mustikkamäärää. Oravan poi-

kaset sanoivat, että halusivat yllättää äidin ja halusivat 

mustikkapiirakkaa iltapalaksi. 
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Oili Orava lupasi leipoa lisää piirakkaa, mutta muistutti, että 

on tärkeää jakaa ruoka toisten metsäneläinten kanssa. Ku-

kaan ei saa kerätä enempää kuin tarvitsee. 

Oili Orava alkoi leipoa. Kun piirakat olivat valmiita, saivat 

oravan poikaset tulla niitä syömään. Oili Orava sanoi, että 

se veisi yhden piirakan Mukille. Lapset jäivät kotiin syö-

mään. Oona lupasi vahtia sisaruksiaan. 

Pian oravan poikaset alkoivat leikkiä. Mustikkapiirakan pa-

laset unohtuivat pöytään. Oravat päättivät rakentaa majan. 

Majaan ne halusivat ruokaa. Ruuaksi ne ottivat lisää mus-

tikkapiirakkaa. Vanhat piirakanpalat jäivät pöytään. 

Leikki jatkui. Piirakkaa kului ja sitä myös moneen paikkaan. 

Kun Oili Orava saapui kotiin, odotti häntä kummallinen nä-

ky. Kaikista hänen leipomistaan mustikkapiiraista oli mais-

tettu pala tai kaksi. Pöydällä ja lattialla näkyi mustikkapii-

raan paloja. 
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Oili Orava oli vihainen. Oravan poikaset olivat hiljaisia. Ne 

huomasivat nyt, että mustikkapiiraat olivat pilalla. Niitä ei 

voisi enää laittaa talvivarastoon.  

Oravan poikaset lupasivat siivota. Oili Orava sanoi, että se 

ei ajattele nyt pelkästään siivoamista. Mustikkapiiraiden 

sotkeminen harmittaa. Ruokaa on mennyt hukkaan. 

Oravanpoikaset katselivat ympärilleen. Äiti oli ihan oikeas-

sa. Ruokaa ei saa heittää hukkaan. Nyt he olivat leikkineet 

ruualla. 

Oravan poikaset lupasivat poimia huomenna lisää musti-

koita. Ensin ne aikoivat siivota. Sitten ne auttavat äitiään 

talvivarastojen täyttämisessä.  

Koko porukka ryhtyi siivoamaan. Mustikkapiiraan palat, 

joista vielä saattoi syödä, laitettiin kaappiin aamupalaa var-

ten. Viimein oravan poikaset menivät nukkumaan. Oili Ora-

va peitteli ne vuoteeseen. Se antoi niille suukot. 

Aamulla oravan poikaset olivat hereillä tavallista aikaisem-

min. Kaikki halusivat lähteä mustikoita poimimaan. Oili 
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Orava antoi jokaiselle korin. Se otti yhden korin itsekin. Sit-

ten oravat kävelivät kohti mustikkarinnettä.  

Perille heitä odotti yllätys. Mustikoita ei enää ollut.  

Punatulkkuherra kertoi Oili Oravalle, että eilen täällä oli ol-

lut paljon poimijoita. Kaikki eläimet olivat käyneet kerää-

mässä mustikoita. Ja kaikki olivat noudattaneet oravanpoi-

kasten ohjetta ja poimineet vähän enemmän kuin olivat tar-

vinneet. Ja nyt mustikat olivat loppuneet.  

Oravan poikasia alkoi itkettää. Ne olivat pahoillaan tapah-

tuneesta. Nyt ei mustikoita enää ollut. Siksi ne eivät saisi 

mustikkapiirakkaa. Talvivarastokaan ei tulisi täyteen.  

Oili Orava katsoi tyhjää koriaan. Sen pitäisi leipoa talveksi 

pelkkää käpykakkua. Silloin Karhuvaari Kaa käveli ylempä-

nä rinteessä. Sillä oli Muk selässään.   

Karhuvaari Kaa ja Muk kuulivat, että oravan poikaset suri-

vat loppuneita mustikoita. Karhuvaari Kaa kertoi, että pai-

kalla oli ollut paljon eläimiä edellisenä iltana. Monet eläimet 

pitävät mustikoista. 
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Oravan poikaset näyttivät nolostuneilta. Ne eivät halun-

neet, että mustikat loppuvat.  

Karhuvaari Kaa arveli oravien talvivaraston olevan jo täyn-

nä. Oravat kertoivat, että näin ei ollut. Varasto ei ollut täyn-

nä. Oona kertoi koko surullisen tarinan mustikoista ja ruo-

kahävikistä. 

Karhuvaari Kaa ja Muk kuuntelivat Oonan tarinaa. Oili Ora-

va kertoi kaiken olevan totta. Muk sanoi ymmärtävänsä 

lapsia. Se kiitti Oilia saamastaan piirakasta. Mustikkapii-

rakka oli ollut hyvää.  

Karhuvaari Kaa muistutti, että kukaan ei saa laittaa ruokaa 

hukkaan. Sitä ei metsässä koskaan ole liikaa. Varsinkaan 

talvella. Monet eläimet keräilevät jo talvivarastoja, vaikka 

kesä on vielä lämmin.  

Oravan poikaset sanoivat, että osaisivat nyt toimia toisin, 

jos mustikoita vielä olisi. Karhuvaari Kaa lupasi tehdä taika-

tempun. Se johdatti oravat rinteen toiselle puolelle. Siellä 

oli paljon mustikoita.  
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Karhuvaari Kaa oli poiminut Mukin kanssa mustikoita täältä 

rinteen toiselta puolelta, kun oravat olivat tulleet paikalle 

itkemään. Muk kertoi ihastuneensa niin mustikkapiirak-

kaan, että oli alkanut itsekin kerätä talvivarastoja. Karhu-

vaari Kaa oli luvannut opettaa.  

Oravan poikaset olivat iloisia. Ne alkoivat poimia mustikoi-

ta. Ne eivät enää poimisi mustikoita enempää kuin tarvitsi-

vat. Ne eivät enää leikkisi ruualla. Kuten Karhuvaari Kaa 

sanoi, ruokahävikki on huono juttu. 
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Lämpöä ja energiaa 

Kesä kului nopeasti. Siitä jäi hyviä muistoja.  Muk oppi ui-

maan.  Mauri Majava oli loistava opettaja. Muk piti lämpi-

mästä vedestä.   

 

Kesällä Muk opetteli myös leipomista. Se tykkäsi myös 

vaeltaa metsässä ja tuntureilla Henri Hirven tai Karhuvaari 

Kaan kanssa. 
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Karhuvaari Kaa oli kertonut Mukille paljon karhutarinoita. 

Muk oppi myös kiipeämään puuhun. Usein Muk nukahti 

Karhuvaari Kaan selkään onnellisena. Aurinko oli lämmit-

tänyt selkää.  

Nyt on syksy. Päivällä on vielä lämmintä, mutta yöllä kyl-

mää. Muk ei halunnut tulla ulos. Sää oli liian kylmä. Muut 

eläimet huolestuivat Mukista. Henri Hirvi ja Karhuvaari Kaa 

eivät osanneet auttaa Mukia. Siksi eläimet pitivät kokouk-

sen.  

Karhuvaari Kaa kertoi eläimille, että Mukin pesää piti läm-

mittää. Muk kiitti toisia avusta. Mauri Majava ehdotti vesi-

voimalla lämmittämistä. Jokeen voisi tehdä toisen padon. 

Karhuvaari Kaan mielestä jokeen ei voi rakentaa toista pa-

toa. Vesi virtaa liian hitaasti. Majava oli samaa mieltä. Joki 

myös jäätyy talvella. 

Koppakuoriainen ehdotti aurinkovoimaa pesän lämmittämi-

seksi. Karhuvaari Kaa muistutti, että aurinko ei paista tal-

vella tarpeeksi. Eläimet olivat pettyneitä. 
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Lintu ehdotti tuulivoimaa. Karhuvaari Kaan mielestä se oli 

hyvä ajatus. Oravat halusivat tietää, miten tuulta kerätään. 

Muut eläimet eivät tienneet sitä. Henri Hirvi tiesi, että talvel-

la ei tuule tarpeeksi. 

Fanni Jänis keksi sitten, että kakkapapanoita eläimillä on 

tarpeeksi koko ajan. Jänikset, oravat, hirvet ja monet muut 

eivät nuku talvella. Ne ovat koko talven liikkeellä. Mauri 

Majava sai tehtäväkseen rakentaa koneen, joka tuottaa 

lämpöä kakkapapanoista. Eläimet taputtivat tyytyväisinä. 

Majava lähti rakentamaan konetta. Karhuvaari Kaa otti Mu-

kin kainaloonsa. Siellä oli lämmintä. Karhuvaari Kaa kertoi 

nukkuvansa itse talviunta. Muk tahtoisi myös nukkua. Se ei 

kuitenkaan tainnut osata nukkua niin pitkään. 

Kaksi päivää myöhemmin kone oli valmis. Eläimet kokoon-

tuivat  Mukin talon luokse. Mauri majava esitteli ylpeänä 

konetta. Eläimet taputtivat majavalle. Ne olivat tyytyväisiä. 
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Mauri Majava esitteli konetta. Koneessa oli putki. Putken 

toinen pää oli kakkapapanapaikan lähellä. Putken toinen 

pää oli Mukin pesässä. Lämpö kulki putken sisällä.  

Eläimet kokeilivat konetta. Kakkapapanoita laitettiin koneen 

sisään. Kone alkoi hurista. Se alkoi tuottaa lämpöä. Muk 

meni sisälle pesään. Siellä oli lämmintä. Hurraa! Hienoa! 

Muk kiitti kaikkia eläimiä avusta. Nyt Mukilla on hyvä olla 

talvella. Isäjänis lupasi huolehtia koneesta koko talven. 
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Kaikki eläimet halusivat huolehtia kakkapapanoista. Ne ei-

vät loppuneet koko talvena. 
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Hiiriäidin kehtopulma  

Satoi vettä. Oli kylmä. Viimeiset lehdet putosivat puista. 

Polku peittyi lehtiin. Kaikkialla näytti erilaiselta. Hiiriäiti kui-

vatti keltaisia ja punaisia lehtiä koristeeksi. Sen vauvat syn-

tyvät pian. Muk antoi hiiriäidille tammenterhoja. Ruokaa oli 

paljon varastossa. Hiiriäiti saisi olla rauhassa vauvojensa 

kanssa. 

Seuraavana yönä syntyi kymmenen hiirivauvaa. Hiiriäiti oli 

onnellinen. Sillä oli kuitenkin yksi pulma. Sänkyjä oli liian 

vähän. Hiiriäiti kertoi pulmasta Oili Oravalle. Oili Orava lu-

pasi kysyä muilta eläimiltä sänkyjä hiirivauvoille.  

Oili Orava saapui ensimmäisenä jänisperheen kotiin. Jä-

nisperheessä on kuusi lasta. Siellä ei ollut ylimääräistä 

sänkyä. Jänisäiti tarjosi sängyksi hiirivauvalle leipomisessa 

käytettävää kinnasta. Se oli paksu. Se oli sopiva sänky hii-

rivauvalle. Oili Orava oli samaa mieltä.  
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Jänisäiti lupasi kertoa muille eläimille tilanteesta. Iltapäiväl-

lä kaikki eläimet tiesivät, että hiirivauvat tarvitsivat sänkyjä. 

Hiiriperheen talolla oli paljon porukkaa. Muk antoi lapasen 

sängyksi. Lapanen oli löytynyt kesällä tunturista. Sitä olivat 

ihmiset käyttäneet ja unohtaneet.  

Karhuvaari Kaa antoi hiirivauvoille kaulaliinan ja Henri Hirvi 

sammaleesta ja kaarnasta rakennetun sängyn.  
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Majavaperhe oli punonut koreja pajuista. Henri Hirvi laittoi 

koreihin sammalta. Se oli pehmeää. Lintu toi pehmeitä un-

tuvia.  

Pian Hiiriäidillä oli paljon sänkyjä. Niitä oli jo liikaa. Hiiriäiti 

kiitti eläimiä avusta. Toiset eläimet saivat ylimääräiset sän-

gyt. Kaikille tavaroille löytyi uusi koti. 
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Eläimet päättivät kokoontua keväällä vaihtamaan tavaroita 

uudelleen. Samalla kaikki siivoaisivat. Eläimet päättivät pi-

tää tapahtuman metsässä kuusten keskellä. 

Fanni Jänis ja Muk kertoivat, että he aikoisivat pitää kon-

sertin keväällä. He pitäisivät konsertin samaan aikaan ta-

pahtuman kanssa. He olivat harjoitelleet laulamista ahke-

rasti. 

Muiden mielestä idea oli hyvä. Metsän eläimet olivat yh-

dessä luoneet perinteen. Perinne jatkuu edelleen. Keväällä 

ja syksyllä eläimet kokoontuvat vaihtamaan tavaroita kes-

kenään. 

 

 

 

 

 



104 

 

Liian aikainen kevät 

Karhuvaari Kaa oli metsässä ja söi marjoja. Oli jo kylmä, 

mutta marjoja löytyi kuitenkin paljon. Karhuvaari Kaa söi 

myös sieniä. Syksyllä karhujen pitää syödä paljon. Silloin 

niiden rasvakerros kasvaa tarpeeksi suureksi. Sitten karhu 

voi nukkua talviunta.   
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Karhuvaari Kaalla oli hyvä talvipesä. Kesällä se oli kunnos-

tanut pesää. Kerttu Kettumuori tervehti Karhuvaaria ja toi-

votti hyvää talvea. Karhuvaari toivotti hyvää talvea ketulle. 

Oli aika mennä talviunille.  

Seuraavana yönä satoi vähän lunta. Vielä lumen alta löytyi 

kuitenkin marjoja. Karhuvaari Kaa jatkoi puuhiaan. Se toi-

votti hyvää talvea kaikille metsän asukkaille. Sen ystävistä 

ainakin jänis, kettu, hiiri, orava ja tikka jäisivät valveille ko-

ko talveksi. Koppakuoriainen oli jo talvihorroksessa.  

Karhuvaari Kaa toivotti hyvää talvea myös Mukille. Se oli 

huolissaan ystävästään. Muk sanoi, että kaikki on hyvin. 

Mauri Majavan rakentama lämpökone toimii hyvin. Varas-

tossa on ruokaa tarpeeksi.  

Karhuvaari Kaa meni omaan pesäänsä ja alkoi nukkua. Se 

näki unta Maijasta ja pienistä lapsistaan. Unessa Karhu-

vaari Kaa pyydysti kaloja lapsilleen kauniina kesäpäivänä. 

Sitten ne lepäsivät kivillä. Aurinko paistoi. Elämä oli ihanaa. 
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Unessakin tuli syksy. Karhuvaari Kaa jäi yksin lastensa 

kanssa. Aikanaan lapset kasvoivat aikuisiksi ja muuttivat 

pois. Karhuvaari jäi kokonaan yksin. Sitä itketti. Sen silmis-

sä oli kyyneleitä. Karhuvaari pyyhki kyyneleet pois. 

Niitä tuli koko ajan lisää. Karhuvaari ihmetytti. Pian se 

huomasi, että alushousutkin olivat märät. Karhuvaari herä-

si. Pesän lattialla oli vettä. Karhuvaari tuli nopeasti ulos pe-

sästä. 
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Karhuvaari Kaa luuli, että kevät oli tullut. Ulkona oli kylmä. 

Maassa ei ollut lunta. Ilma ei kuitenkaan ollut keväinen. 
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Karhuvaari käveli joen rannalla. Se tapasi Henri Hirven. 

Tämä oli kasvanut talven aikana. Henri Hirvi kertoi, että 

vielä ei ollut kevät. Nyt oli vasta tammikuu. 

Henri Hirvi kertoi, että lunta ei ollut satanut koko talvena. 

Vain vettä oli satanut. Sienet olivat alkaneet kasvaa. 

Karhuvaarin mielestä kaikki kuulosti kummalliselta. Se ker-

toi Henri Hirvelle, että alushousut olivat märät. Ne pitäisi 

saada kuivattua. 

Henri Hirvi uskoi, että Muk voisi auttaa. Muk oli oppinut te-

kemään nuotion. Se oli ollut hereillä koko talven. 

Muk ilahtui. Se juoksi Karhuvaaria vastaan. Henri Hirvi ker-

toi, että Karhuvaari Kaa oli hereillä liian aikaisin. Karhuvaari 

kertoi, että pesään oli tullut vettä. Muk uskoi sen johtuvan 

sateesta.  

Nyt oli erikoinen talvi. Satoi vettä. Jänisten suojavärikään ei 

niitä auttanut, koska ei ollut lunta.  
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Muk sytytti nuotion. Karhuvaari Kaa laittoi alushousut kui-

vamaan nuotion lähelle. Siinä oli lämmintä.  Muk tahtoi tie-

tää, mitä Karhuvaari Kaa aikoi tehdä nyt. Karhuvaari Kaa ei 

tiennyt. 

 

Henri Hirvi ehdotti uuden pesän etsimistä. Karhuvaari Kaan 

mielestä se oli liian vaikeaa kesälläkin. Kannatti kuitenkin 

yrittää. Muk lupasi auttaa. Jos uutta pesää ei löydy, ystä-
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vykset voivat odottaa kevättä yhdessä. Karhuvaari Kaa 

suostui. 

Muk oli iloinen. Auttaminen tuntui hyvältä. Karhuvaari Kaa 

oli myös auttanut Mukia. Karhuvaari Kaan ansiosta Muk oli 

saanut pesäänsä lämpökoneen ja oppinut elämään met-

sässä. 

Muk tarjosi Karhuvaarille ruokaa. Karhuvaari söi. Se oli 

nälkäinen. Yhdessä ystävät aikoivat selvitä talvesta. 

Silloin aurinko lähetti säteitä kohti nuotiota. Ystävykset kat-

soivat aurinkoa. Aurinko antoi toivoa tulevasta keväästä.  
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Tehtävät 
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Sammakon aamujumppa 

 

Jumppaan nappasin lammikosta aiheet  

ja opetan sulle nyt aamujumpan vaiheet: 

Aluksi seiso ryhdikkäästi näin 

ja pyörittele käsiä taaksepäin. 

 

 

Seuraavaksi marssi paikalla, 
jee! 

Aamujumppa hienosti etenee. 

Sitten kylkiä venyttele näin 

ja kulje kaverin kanssa käsikkäin. 
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Nostele polvia korkealle  

ja kurota käsiä taivaalle. 

Sitten kurkota sormet varpaisiin noin 

ja jumppaa jatka, 
urakoi. 
 

 

Hengästyäkin nyt voi, 

kun aamujumppakutsu korvissa soi. 

On sammakon jumppa aamuinen ralli 

ja sinullekin sopiva toimintamalli. 

M. Vörlin 
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Sammakon iltajumppa 

 

Iltatuuli puhaltaa.    

Tuulen tahtiin taivuttaa 

sammakkokin jalkojaan: 

yy, kaa, yy, kaa. 

 

Aurinkokin hellittää, 

alas painuu kehrällään. 

Sammakkokin selällään 

muodon pyöristää. 

 

Iltatuuli tuudittaa   

sammakonkin nukkumaan 

ollaan ihan hiljaa vaan 

tuu-ti tuu-ti taa. 

M. Vörlin 
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Nimeni on Muk 
 
Muk tunnustelee omaa nimeään, se tuntuu hyvältä, turvalli-
selta. Muk piirtää nimensä maahan. Se näyttääkin ihan 
omalta. Oletko pohtinut, miltä nimesi näyttää? Metsäretken 
lomassa voit etsiä risuja ja keppejä ja muodostaa niillä 
oman nimesi maahan. Voit kirjoittaa kepeistä myös muita 
tuttuja sanoja. Voit muodostaa nimen myös langanpätkistä 
tai leluista järjestämällä ne omien nimikirjainten muotoon. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mukin pesäkolo 
 
Muk kulkee metsässä etsien sopivaa pesäkoloa. Mukin uu-
si pesäkolo rakennetaan hylätystä sienikorista ja samma-
leesta. Mistä sinä voisit rakentaa Mukille pesän? Etsi kep-
pejä, risuja ja maahan pudonneita lehtiä ja rakenna Mukille 
koti. Voit myös piirtää paperille kuvan pesäkolosta ja sen 
jälkeen rakentaa mallin mukaisen pesän ulos. 
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Järjestelyä 
 
Mukin uudessa kotimetsässä on paljon erilaisia puita ja 
kasveja. Myös maasta löytyy paljon tarvikkeita pesän ra-
kentamiseen. Tuulen pudottamat oksat ja eläinten katko-
mat puunrungot ovat oivia pesän rakennusmateriaaleja. 
 
Seuraavaan tehtävään tarvitset erilaisia keppejä. 
 
Voit järjestää keppejä seuraavalla tavalla: 

 isoimmasta pienimpään 
 paksuimmasta ohuimpaan 
 mutkaisimmista suorimpaan 

 
Montako keppiä löysit? Laske yhdessä aikuisen kanssa. 
 
 
Erilaiset puut 
 
Mukin uusi kotimetsä on hänelle vielä vieras ja uusia asioi-
ta on paljon opittavaksi. Auta Mukia tunnistamaan kotimet-
sänsä puita. Tutki metsää ja katso, montako erilaista puuta 
näet? Osa puista on ympäri vuoden vihreitä. Niitä sanotaan 
havupuiksi. Havupuihin kuuluu esimerkiksi  kuusi. Lehtipuut 
taas pudottavat lehtensä syksyllä, jotta selviävät kylmän 
talven läpi. Tutuin lehtipuu on varmasti koivu. Voit etsiä eri-
laisia puulajeja lähimetsästä tai pihapiiristä yhdessä aikui-
sen kanssa. 
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Kotipuu 
 
Metsä on täynnä erilaisia kasveja ja puita, jotka muuttuvat 
vuodenaikojen vaihdellessa. Voit tutustua tarkemmin puun 
muutoksiin ja kasvuun tarkkailemalla puuta metsäretkien 
yhteydessä.  
 
Valitse metsästä “kotipuu” , jota seuraat eri vuodenaikoina. 
Puun voi merkitä vaikka ohuella nauhalla tai muulla sellai-
sella merkillä, joka ei kuitenkaan vahingoita puuta tai estä 
sen kasvua. Voitte kirjoittaa muistiinpanoja kotipuusta 
omaan vihkoonne. 
 
Tässä oma vuodenaikapuu luonnon tarkkailua varten. Voit 
piirtää tai kirjoittaa aikuisen kanssa erilaisia havaintoja, joi-
ta näet luonnossa vuodenaikojen muuttuessa. Pohtikaa 
yhdessä, miten puu muuttuu. Mitä muutoksia näkee ja mitä 
tapahtuu katseilta piilossa?  
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Mukin halausleikki 
 
Muk on saanut metsässä paljon uusia ystäviä ja hänestä 
on mukava kun voi antaa ystävilleen halauksia silloin täl-
löin. Halauksen tuoma lämpö tuntuu kuonosta tassun päi-
hin asti. Halaaminen tuntuu erityisen hyvältä silloin kun on 
hieman allapäin.   
 
Mukin halausleikki.  
 

Etsi ympäriltäsi jotain mikä on suurempi kuin si-
nä itse ja anna halaus. 
 
Etsi jotain ihan pientä, miten halaus onnistuu?  

 
Entäpä jotain pehmeää?  

 
Uskallatko halata jotain mikä liikkuu? 
Lopuksi anna halaus ystävälle. 

 
 
Eläinystävät 
 
Tutki kirjan kuvia ja etsi Mukin eläinystäviä sadusta. Mon-
tako uutta ystävää Muk on jo löytänyt? Voit harjoitella nu-
meroiden tekemistä maahan metsäkynällä. 
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Etsi maasta keppi jolla voit piirtää numeroita maahan. Ai-
kuinen voi auttaa metsäkynän etsimisessä ja numeroiden 
tekemisessä. 
Syksyn satoa 
 
Syksyllä metsät täyttyvät marjoista ja sienistä ja meillä kai-
killa on oikeus niitä poimia. Sen sijaan sammal ja jäkälä on 
syytä jättää maahan kasvamaan eläinten ruuaksi.  
 
Jokamiehenoikeudet neuvovat meitä luonnossa liikkumi-
sessa. Ne kertovat meille esimerkiksi, että saamme kerätä 
luonnosta sieniä. Etsi kirjan sivuilta mustikoita ja laske 
montako löysit! Löytyykö kirjan kuvista muita marjoja tai 
herkkuja, joita voit metsästä poimia? 
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Hyvää metsästä 
 
Oili Oravan makoisa mustikkapiiras maistui metsänväelle, 
vähän liiankin hyvin. Alla ohjeita, joilla voit valmistaa itse 
makoisia marjapiiraita. 
 
 

Oili Oravan Mustikkapiiras 

 

2 munaa 

1 dl sokeria 

1 dl öljyä 

3 dl jauhoja 

1 tl leivinjauhetta 

2 tl vaniljasokeria 

1 tl kardemummaa 

1 dl kauramaitoa 

 

päälle: 

3-4 dl mustikoita 

Ripaus sokeria 

 

Riko munat kippoon ja sekoita puuhaarukalla joukkoon soke-

ri. Lisää öljy sekä jauhot, joihin on sekoitettu leivinjauhe, va-

niljasokeri ja kardemumma. Lisää lopuksi kauramaito ja se-

koita tasaiseksi. Kaada taikina voideltuun piirasvuokaan  

(24–27 cm). Lisää marjat sekä sokeri. Paista uunissa 175 as-

teessa noin 30 minuuttia. 
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                                       Mukin trangiapaistos 

 

2 dl kaurahiutaleita 

3 rkl ruokosokeria 

1 tl Kardemummaa 

2-3 rkl öljyä 

1 isohko omena 

 

Kuumenna Trangian pannulla öljy ja lisää sekaan keskenään 

sekoitetut hiutaleet, sokeri, kardemumma ja kaneli. Taputtele 

taikina tasaiseksi ja kaada päälle marjat. Paista noin 10 mi-nuuttia kunnes “pohja” saa väriä ja omenat pehmenevät. 
Maistuu sellaisenaan tai vaikkapa luonnonjogurtin kanssa. 

 

Vinkki: Voit paistaa piirakan myös nuotiolla pannulla. Muista 

tarpeeksi matala lämpö! 
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Lämmityskone 
 
Syksyn tulo aiheuttaa Mukin kodissa uudenlaisia pulmia. 
Muk ei ole tottunut kylmään ja häntä paleltaa uudessa ko-
dissaan. Millaisia lämmityskeinoja eläimet sadussa keksi-
vät? Mikä lopulta toteutetaan? Rakentakaa tekin metsään 
oma lämmityskone risuista ja kepeistä.  
 
Alla on ohjeita erilaisiin lämmityskoneisiin: 
 

A. Etsi 4 keppiä ja 5 kiveä. Rakenna näistä hiirelle         
lämmityslaite. 

B. Etsi 10 keppiä, 6 kiveä ja jotain pehmeää. Rakenna 
näistä majavalle lämmityslaite. 

C. Etsi 10 keppiä, 10 käpyä, 4 kiveä ja jotain ruskeaa. 
Rakenna näistä jänikselle lämmityslaite. 

 
 
Hiirivauvan vaatteet 
 
Hiiriäidin lapset tarvitsevat monenlaista vaatetta ja tarviket-
ta. Muk ystäviensä kanssa auttoi hiiriäitiä saamaan tarpeel-
lisen määrän kehtoja ja nukkumispaikkoja kasaan. Koetta-
kaa tekin löytää hiirivauvalle sopivat vaatteet ja tarvikkeet, 
ettei se vilustu. 
 
A. Voit pukea aukeaman hiirivauvalle vaatteita kotona vaik-
ka kankaanpaloista tai muista pikkutavaroista.  
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B. Maahan piirretään hiiri (aikuinen muodostaa) ja yhdessä 
etsitään metsästä hiirelle housut, paita, kengät ja hattu. 
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Kerätään roskat 
 
Joskus metsään eksyy sinne kuulumattomia juttuja, kuten 
roskia. Seuraavalla metsäretkelläsi kerää oman metsä-
paikkasi ympäristö puhtaaksi roskista. Varustaudu muovi-
pussilla ja hanskoilla tai roskapihdeillä.  
 
Luontoon jäävät roskat aiheuttavat monille eläimille harmia 
sekä vaikeuttavat kasvien kasvua. Tämän vuoksi on hyvä 
muistaa, että kaiken sen minkä jaksat kantaa luontoon, 
jaksat varmasti kantaa myös sieltä pois! 
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Kevään merkkejä 
 
Karhuvaari Kaa herää hieman liian aikaisin talviuniltaan ja 
on ihmeissään kun kevään merkkejä ei vielä näy missään. 
Tee kävely lähimetsään ja etsi ympäriltäsi kevään merkke-
jä, löydätkö sinä niitä? Mukaasi voit tehdä luontokiikarit, 
joiden avulla voit tarkkailla luontoa! 
 
 
Valmista luontokiikarit 
 
Tarvitset 2 kpl tyhjiä wc-paperirullia, liimaa, narua. 
 

 
 
Liimaa rullat keskeltä yhteen. Liiman kuivuttua voit koristel-
la kiikarit värittämällä tai leikkaamalla lehdistä kuvia ja lii-
maamalla ne kiikareihin.  
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Lopuksi tee saksien kärjillä pienet kolot rullien ulkoreunoi-
hin ja solmi narun päät kiinni niihin. Näin voit ripustaa kiika-
rit kaulaasi retken ajaksi. 
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Karhuvaari Kaan kevätseuranta: 

 

 
LESKENLEHTI 

 
PERHONEN LEN-

TELEMÄSSÄ 

 
MUURAHAISIA 

LIIKKEELLÄ 

 
PUROSSA VIR-

TAA VESI 

 
KOIVUSSA ON 

SILMUJA 

 
KYYKÄÄRME 

HEREILLÄ 

 
KÄRPÄSTEN 

SURINA 

 
MAASTA LÖYTYY 

VIHREÄÄ 

 
SAMMAKKO 

LOIKKIMASSA 
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Talviset puuhat 
 
Muk ja Henri Hirvi auttoivat Karhuvaaria tämän herätessä 
talviuniltaan liian aikaisin. Talvi oli vieras Karhuvaarille ja 
yhdessä ystävykset päättivät keksiä puuhaa ja tekemistä 
kevään odotukseen. Talvella retkeillessä on tärkeää pukea 
lämpimästi päälle ja evääksi voi valita kuumaa juomaa. 
Talvisesta metsästä voi kuitenkin löytää mukavia lumileik-
kejä. Mikä on sinun lempipuuhaasi talvella? 
 
 
Eläinten jäljet 
 
Lumisesta metsästä löytyy monenlaisia eläinten jälkiä. Tut-
kikaa lähimetsää ja tutustukaa eläinten jättämiin jälkiin.  
 
 
Puilla on kasvot 
 
Oravaperhe on hassutellut sunnuntairetkellä ja “maalannut” 
metsän puille kasvoja. Koristele sinäkin lähimetsäsi puita 
taputtelemalla lumesta silmät ja hymy puun runkoihin. Mitä 
muuta voisit koristella lumella? 
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