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Pääskysen perässä etelään? 
 
Kaupan parkkipaikalla varis repi auki pudonnutta hampurilaispakettia. Pikkuinen talitintti 
katseli varista päiväkodin aidalta ja odotti, josko hampurilaisen leivästä saisi murusen. 
Varikset olivat välillä aika ärhäköitä eikä niiden lähelle kannattanut mennä. Paketti repesi 
ja varis alkoi nokkia hampurilaisen lihaa. Talitintti Tiit uskaltautui lähemmäksi ja nappasi 
ovelasti leivästä palasen. Varis hyppäsi uhmakkaasti kohti tinttiä, mutta tämä oli jo 
pyrähtänyt aidalle nokkimaan leipää. Pian varis sai muuta ajateltavaa, kun sen jo isoiksi 
kasvaneet poikaset pyrkivät osingolle ja raakkuivat vaativasti, että äiti antaisi heille osan. 
Äiti varis koetti puolustaa saalistaan, mutta sai raakkumisella vain lisää variksia 
houkuteltua paikalle.  
 
Tiit oli syönyt kyllikseen ja lähti metsään. Se ei jaksanut enempää katsella riiteleviä 
variksia. Se lensi pihlajan oksalle istumaan. Puun oksat olivat notkollaan punaisia 
marjaterttuja, osa lehdistä oli jo punertunut. Äkkiä Tiit huomasi, että oksilla kiipeili pieni 
otus korin kanssa. Se oli ihmisen oloinen, mutta paljon pienempi ja isokorvainen. 
Pehkitöpihän se, Tiit tiesi, he tunsivat metsän antimet ja keräilivät niitä syksyisin 
talvivarastoonsa.  
 
Pehkitöpin nimi oli Norko koivun ja lepän norkkojen mukaan. Pikkuinen otus laskeutui alas 
puusta kori punaisenaan pihlajan marjoja. Niistä saisi hyvää hilloa. Maassa pehkitöpillä oli 
muita vasuja. Yhteen hän oli päivän aikana löytänyt suuren tatin ja pari rouskua, toinen oli 
täynnä mustikoita. Pehkitöpi katseli vasuja miettiväisenä, mitenköhän hän saisi ne 
pesälleen puron varteen kuusen alle? Kolme täyttä vasua oli raskas kantaa kerralla.  
 
Tiit lensi alas pihlajasta ja lupasi auttaa Norkoa. Hän otti mustikkavasun kantimesta 
jalkoihinsa ja lähti lentämään purolle. Puron varressa kasvoi raitoja, jotka taipuivat välillä 
puron ylle holvikaariksi. Jo hieman ruskettuneet hiirenportaat muodostivat tiheitä 
viidakoita. Norko käveli hitaasti ja raahasi muurahaispolkua pitkin pihlajanmarjakoria ja 
sienikoria. Välillä hän pysähtyi puuskuttamaan.  
 
Muurahaiset vipelsivät polulla ja kantoivat neulasia ja oksanpätkiä pesäänsä. Norko 
pysähtyi katsomaan niitä. ”Olivatpa ne vahvoja, Norko mietti. ”Jaksoivat kantaa itseään 
isompia männynneulasia ja kaarnanpalasia.” ”Ne saattoivat syödä kokonaisen puun 
ontoksi ja sitten puu kaatui”, Norko muisteli isoisänsä kertoneen. 
 
Muurahaisten iso pesä oli aivan puron varressa lähellä Norkon pesää kuusen juurakon 
alla. Tiit oli jo lentänyt sinne ja nokki kuusen alla kävystä siemeniä. Se oli hieman 
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hankalaa, käpytikka oli käpyjen nokkimisessa paljon etevämpi, sen Tiit tiesi. Tikka 
rummutti lähellä kelottunutta mäntyä.  
 
Ilta hämärtyi ja Norko meni pesäänsä piiloon. Kettu lähtisi metsälle ja oli parasta pysyä 
poissa näkyvistä. Tiit istui kuusen oksalla ja torkkui. Yöllä alkoi tuulla ja sitten sataa 
rankasti. Tiit värisi ja muisti, että talvi oli tulossa. Yöt kylmenisivät ja sateet lisääntyisivät. 
Sitten tulisi lunta. Tiitiä paleli pelkkä ajatuskin.  
 
”Voi kun olisi lähtenyt pääskysten matkaan”, Tiit mietti. ”He lensivät etelään vielä silloin, 
kun oli lämmintä, mutta illat alkoivat jo pimentyä. Yksi pääskysistä oli kertonut, että 
etelässä oli aina lämmin ja paljon hedelmiä puissa. Piti vain uskaltaa lentää suuren meren 
yli. Tiit ei tiennyt, mikä meri oli, mutta se ymmärsi, että se oli jokin suuri, jossa oli vettä ja 
se tyrskysi. ”Entä jos minäkin lähtisin etelään pois tästä lähimetsästä, uskaltaisinkohan?” 
Tiit mietti.  
 
Aamulla kun Norko tuli ulos kolostaan Tiit lensi sen luo ja ilmoitti ylpeänä:  
”Minä lähden etelään! Pääskysetkin menivät jo. Etelässä on aina lämmin ja hedelmäpuita. 
Tiedätkö missä päin on meri?” 
”Onkohan se hyvä ajatus”, Norko pohti. ”Eivätkös talitintit tavallisesti noki ruokaa 
lintulaudoilta talvisin ja jää tänne. Etkö muista, että hömötiaiset ja kuusitiaiset alkavat 
kerääntyä parviin ja piilottaa kuusten oksille hyönteisiä ja muuta ruokaa. En tiedä missä 
meri on, mutta olen kuulut, että se on kovin kaukana. Sinne löytää suurta jokea seuraten. 
Mutta eikö sinun olisi parempi täällä tutussa metsässä?”, Norko yritti vielä taivutella. Hän 
tiesi, että tarvitsisi Tiitiä talvella, lintu kun oli niin hyvä löytämään hömötiaisten piilottamia 
kätköjä ja keksimään miten Pehkitöpikin sai ruokaa lintulaudoilta ilman, että ihmiset 
huomaisivat. Ihmiset, kun olivat kovin isoja ja pelottavia, vaikka kivoja, kun panivat ruokaa 
linnuille ja muille eläimille.  
”En minä viitsi tänne piskuiseen lähimetsään jäädä”, Tiit selitti. ”Täällä on talvella kovin 
kylmä ja etelässä on niin lämmintä ja hienoa.” 
”Kuule, minä meloin kerran puroa myöten joen varteen kun tahdoin nähdä vähän 
enemmän”, Norko kertoi. ”Mutta joki oli kovin kauhea! Se tyrskysi ja putosin veteen 
kaarnapurrelta. Kevätvesi oli jäistä. Olisin varmaan paleltunut ellei eräs orava olisi tullut ja 
pelastanut minua. Hän vei minut takaisin kotimetsään. Minusta sinun ei kannattaisi lähteä 
etelään.” 
 
Mutta Tiit ei luovuttanut: 
”Eihän tiainen nyt yhtä jokea pelkää! Kyllä minä nyt vain lähden. Näkemiin Norko, vai etkö 
tulisi mukaani? Eikö sinua huvittaisi syödä päärynöitä mustikoiden sijaan? Ne ovat 
kuulemma tosi isoja. ” 
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Norko ravisti päätään ja lähti pää painuksissa etsimään lisää talvivarastoja. Oli ikävää 
menettää ystävä, Tiit ei ehkä palaisi. Eivät kaikki pääskysetkään palanneet etelästä. Meri 
oli kovin kauhea.  
 
Tiit ei oikeastaan tiennyt mikä joki oli eikä hän ollut saanut merestäkään sen suurempia 
tietoja. Hän oli asunut vain yhden talven ja kaksi kesää lähimetsässä eikä käynyt puroa ja 
synkkiä kuusikoita kauempana kotoa. Oikeastaan Tiitiä pelotti jo vähän, mutta hän ei sitä 
halunnut näyttää. Uskaltavathan pääskysetkin lentää etelään ja he ovat jopa hiukan 
pienempiä kuin Tiit.  
 
Kellastuneissa koivuissa kävi huiske. Peipposet kerääntyivät parviin ja valmistautuivat 
hekin lähtemään etelään. Tiit päätti seurata niitä. Ne varmaan tiesivät reitin merelle. 
Peipposet lensivät koivuista kuusiin ja lähtivät, Tiit pyrähti perään. 
 
Kuusimetsien takaa avautui heinikko, jossa oli jotain tosi isoja rakennelmia. Harmaita 
häkkyröitä, joiden välissä oli pitkiä johtoja. Tiitiä alkoi hirvittää. Häkkyrät menivät joelle 
päin. Johdot soivat pelottavasti tuulessa. Peipposet lensivät tottuneesti häkkyröiden alta 
koivuista toiseen ja Tiitillä oli täysi työ pysyä perässä. Päivä oli pilvinen ja kohta alkaisi 
taas sataa. Ajatus ihanasta lämpimästä etelästä sai Tiitin rohkaistumaan häkkyröiden alle.  
 
Tultiin joelle. Voi kuinka se oli leveä ja tyrskyävä, Tiit mietti. Peipposet ottivat vauhtia ja 
lensivät kepeän oloisesti joen toiselle puolelle suuriin kuusiin. Tiit epäröi. Pieni 
tuulenpuuska otti Tiitin mukaansa ja läiskäisi lähelle vettä. Vaivoin Tiit pääri taas ylemmäs 
ja jäi kuusen oksalle huohottamaan. Peipposet olivat jo kadonneet eteenpäin.  
 
Tiitiä väsytti, joki virtasi kivien yli tyrskyten. Suvannossa oli rauhallisempaa. Hitaasti 
pyrähdellen Tiit lähti seuraamaan jokea. Tuli yö ja satoi rankasti. Tiit värisi kuusen oksalla. 
Sillä oli nälkä ja yöllä se näki unta lintulaudasta joka oli täynnä auringonkukansiemeniä. 
Voi kuinka ne olivat hyviä.  
 
Aamu sarasti kirkkaana ja koleana. Tiit aukoi hieman kohmeisia siipiään ja katseli 
hämmentyneenä ympärilleen. Miksi hän oikeastaan oli täällä kaukana kotoa lentämässä 
etelään? Eihän hän tiennyt edes mikä pääkynä oli. Luultavasti se ei ollut niinkään hyvää 
kuin auringonkukansiemenet. Tuskin niitä olisi etelässä. Tiit päätti palata kotimetsään, 
siellä ei olisi soivia häkkyröitä eikä tuntematonta jokea, joka kuohusi.  
 
Kun Tiit selvisi taas pitkän matkan takaisin kotiin se oli aivan väsynyt ja nälkäinen. 
Pikkuinen sinitiainen yritti avata kuusenkäpyä Norkon pesän lähellä ja Tiit meni sitä 
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auttamaan. Norko tuli täyden vadelmavasun kanssa. Hän oli käynyt poimimassa niitä 
puron varresta raitojen alta. Pikku otus jätti vasun polulle ja juoksi Tiitin kaulaan.  
 
”Kävitkö sinä jo etelässä?” 
”Joo, siellä on pahoja pääkyröitä ja liian kuuma. Kotimetsässä on sittenkin parempi, vaikka 
tuleekin talvi ja kylmä!” 
”Etsimmekö taas yhdessä hömötiaisten kätköjä? Kuule, kävin jo yhden talon pihalla, mutta 
lintulauta on vielä tyhjä. En tosin uskaltanut mennä kovin lähelle.” 
”Kyllä Tiit auttaa Norko-pikkuista löytämään talvipakkasilla ruokaa!” 

 
Hahmot 
2 varista 
talitiainen 
pehkitöpi 
muurahainen 
tikka 
pääskynen 
2 peippoa 
 
Keskustelua : Miten linnut selviävät talvesta? Onko nähty muuttoparvia? Mitä syksyllä voi 
kerätä metsästä pakastimeen ja kuivattavaksi? 
Matkalla : Tutkitaan pihlajaa, koivua ja muurahaispesiä. 
 
 
     Milla Tuormaa 


