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Haapakeiju 
 
Sumuisena syysaamuna hanhien kaakatus kantautui pellolta. Ne olivat syömässä ruohoa 
jaksaakseen lentää etelään. Sumun hälvetessä aamuauringossa ne nousivat siivilleen ja 
lensivät kaarrellen yli kuusi-haapametsän.  
 
Pieni keijukainen venytteli siipiään erään haavan oksalla. Hänellä oli ollut yöllä kylmä 
nukkua haavan kolossa. Vaahteran lehdistä punottu mekko oli alkanut jo kuihtua ja lisää 
vahvoja lehtiä ei oikein enää saanut.  
 
”Onpa kylmä aamu, miten yö meni?”, keijukainen kuiskasi haavalle. 
”Oli tähtiä ja aamuyöstä lensi hanhiparvi oksieni yli ja kaakatti kovasti”, haapa kertoi. 
”Mihin ne menivät?”, keijukainen ihmetteli. 
”Syksy tulee, pikkukeiju, ja hanhet lentävät etelään”, haapa vastasi rauhallisesti ja jatkoi: 
”Peipotkin ovat jo menossa, vain tiaiset jäävät metsään.”  
”Mitä sitten tapahtuu?” nuori keiju intti. 
”Sitten tulee talvi ja lunta – tai ainakin minä toivon, että tulee lunta. Se lämmittää juuristoja. 
Syysateet ovat kalvavan kylmiä”, haapa sanoi vahvasti ja suuntasi oksansa taivaalle kuin 
lunta toivoakseen. 

 
Keijukainen lensi kuusen alle ja joi kiven sammalpeitteellä kiemurtelevasta vanamosta 
mettä. Kukat olivat jo kuihtuneita ja mettä oli vaikea syödä. Orava tuli viereen ja vei kävyn 
toisen kuusen luokse ja kaivoi maahan. Sitten se söi vähän, mutta jätti kävyn kesken ja 
jatkoi touhukkaasti piilottamista. ”Miksiköhän sillä on noin kova kiire? Kesällä se ehti leikkiä 
kanssani, mutta nyt se ei edes huomaa”, keijukainen mietti.   
 
Pieni keiju oli asunut vasta yhden kesän metsässä ja tämä oli sen ensimmäinen syksy. Oli 
kovin kummallista, kun kaikki kasvava alkoi kuihtua ja lehdet muuttivat väriä. Syyslehdet 
olivat hyvin kauniita, mutta kotihaavasta oli tullut kovin haikea lehtien lähtiessä. Se ei 
helissyt enää yhtä heleästi kuin kesällä.  
 
Keiju lenteli huolettomasti lauleskellen ja tuli laaksoon pähkinäpuiden luo. Pensaan varret 
kasvoivat ryppäinä ja ympyrässä. Pähkinäpuu oli kertonut keväällä, että se kasvatti aina 
lisää lapsia ympyrään keskimmäisten vanhetessa. Hiiri vipelsi puun oksilla ja etsi 
pähkinöitä. Se löysi yhden lehtisuomujen välistä piilosta ja vei sen juosten koloonsa. Kohta 
se palasi takaisin ja etsi lisää.  
 
”Miksi sinä touhuat noin kovasti?”, keiju kysyi.  
”Paree on, jos aikoo selvitä talvesta. Miten sinä pärjäät, menetkö nukkumaan kuten 
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nokkosperhoset talon ullakolle? Ne eivät kerää talvivarastoja”, hiiri kysyi vakavasti. 
”Minun pähkinäni ovat juuri alkaneet kypsyä ja ne ovat tosi hyviä talvella”, pähkinäpuu 
ylvästeli ja jatkoi:  
”Haapasi lehdet kuihtuvat eikä niitä voi syödä. Leppiä täällä on vain vähän. Niihin tulee 
norkkoja jo lumen aikaan kevättalvella ja niissä on pikkukäpyjä pitkälle syksyyn.”  
”Mutta sinulla on kovin vähän pähkinöitä”, valitti hiiri, ”pakko kerätä myös käpyjä”.  
”Niin täällä alkaa olla pimeää, kun kuuset varjostavat, mutta koetan sinnitellä”, 
pähkinäpensas puolustautui.  
”Eikö talvella voi juoda vanamosta mettä ja syödä ketunleipiä?”, keiju kysyi huolestuneena.  
”Tulee lunta ja kaikki peittyy valkoiseen kylmään”, pähkinäpuu selitti. 
”Lumi se sinuakin lämmittää”, korjasi kuusi.  
”Voiko lumesta kutoa turkin?”, keijukainen innostui 
”Voi, sinullahan ei ole vaatteita, joilla pärjäisit talvella. Eikä karvaa, joka lämmittää. Etkä 
varmaan muutu valkoiseksikaan kuten jänikset. Ei lunta voi kutoa”, pähkinäpuu ja hiiri 
huolestuivat.  

 
Keijukainenkin alkoi huolestua talvesta. Hän keräsi pari pähkinää ja kiikutti 
haavankoloonsa. Sittenhän otti sylillisen ketunleipiä ja vei nekin koloon. Punaisen kirjavat 
haavan lehdet tanssivat polulla ja päivän aurinko alkoi lämmittää keijukaisen siipiä. 
Keijukainen oli taas huoleton. Eiköhän hän noilla pärjäisi. Tuskin talvi ainakaan vielä tulisi.  
 
Keijukainen tanssi lehtien kanssa kilpaa. Hiiri ja orava touhusivat varastojensa kimpussa. 
Haapa kahisi säestykseksi keijukaiselle. Sille tuli hetkeksi kuin kevätolo. Puu koetti pysyä 
arvokkaana, mutta herkesi heittelemään lehtiään villisti ja kutsumaan syystuulta.  
 
Seuraavana aamuna peipot sirkuttivat puissa nuorille poikasilleen ja selittivät 
muuttomatkan reittiä.   Keijukainen pysähtyi niitä kuuntelemaan.  
”Suuren meren yli pitäisi lentää. Sitä ennen pitää varautua kunnolla, sillä keskellä merta ei 
voi levätä. Myrskyllä ei kannata mennä. Sitten seurataan metsien ja puistojen saarekkeita 
yli kaupunkien. Hedelmäpuut alkavat lisääntyä ja viinitarhoissa hehkuvat tummat marjat. 
Silloin voi etsiä sopivan tienoon talveksi. Siellä tulee harvoin lunta eikä ole kovin kylmä.” 
Keijukaisesta tämä kuulosti hienolta. Entä jos hänkin lähtisi etelään? Peipposet katselivat 
keijun hentoja siipiä ja sanoivat: ”Matka oli pitkä ja vaarallinen.” 
 
Punarinta oli kuunnellut viereisessä koivussa ja tuli lähemmäksi: ”Minunkin ystävistäni osa 
lähti etelään, mutta minä ajattelin jäädä tänne. Niin tein viime vuonnakin. Löysin 
lintulaudoilta auringonkukan siemeniä ja söin tiaisten kanssa kuustenoksille piilotettuja 
hyönteis- ja siemenvarastoja.” 
”Auttaisitko sinä minua?”, keijukainen kysyi arasti.  
”Katsotaan, ainakin voin kerätä kanssasi ruokaa ja näyttää lintulaudat.” 
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Punarinta ja keijukainen raahasivat yhdessä käpyjä haavan alle. Orava suostui 
kiikuttamaan ne keijukaisen koloon. Oravalla oli tuuhea turkki, jossa oli jo hieman harmaita 
raitoja. Keijukainen värisi touhusta huolimatta lehtimekossaan. Erään maapuun ohi 
lentäessään, keijukainen kuuli matalan äänen: ”Sammaleeni lämmittää kuin karva.” 
 
Yleensä maapuut eivät juuri puhuneet. Keijukainen sävähti, mutta poimi pari 
seinäsammalta puun alta ja rungolta. ”Näistähän voisi kutoa!”, keijukainen tajusi ja keräsi 
innoissaan kasan erilaisia sammalia. Niistä hän punoi lämpöisen mekon ja peiton itselleen. 
Illansuussa keijukainen kömpi sammalpeitteensä alle nukkumaan. Haapa havisi iltalaulua 
ja punarinta torkkui sen oksalla. Unessa satoi haavanlehtiä kuin kultasadetta. Äkkiä se 
muuttui lumisateeksi ja pähkinäpuissa oli jättimäiset pähkinät.  
 
Hahmot: 
keijukainen 
haavan lehtiä 
pähkinäpuun lehtiä 
punarinta 
3 peippoa 
3 hanhea 
hiiri 
orava 
syötyjä käpyjä 
 
Keskustelua: puiden valmistautuminen talveen, lintujen muutto ja talvilinnut, oravan ja 
hiiren kävyt, lumen tärkeys eläimille ja kasveille 
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