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1. Taivaanlaulaja

T

unturi kohosi hämärtyvää iltataivasta vasten. Tummanvihreänuttuiset
kuuset seisoivat kuin ikiaikojen vartijat juhlallisina ja jykevinä sen rinteillä.
Syystuuli humisi puiden latvoissa, ja aluskasvillisuus hehkui maaruskan punaisissa ja keltaisissa väreissä. Vaivaiskoivut luovuttivat lehtensä tuulen vietäviksi,
ja metsässä rapisi keltainen lehtisade. Metsänpeikko kiihdytti askeliaan juoksuun tunturin laelta laskeutuvaa polkua pitkin. Se tömisti karvaisilla jaloillaan
väistellen käpyjä ja juuria. Peikko oli huolissaan. Hyvin huolissaan. Kohta se
taas alkaisi, yön tultua.
- Maaria, missä sinä olet? Peikon on löydettävä Maaria!
Epätoivoisena se säntäili sinne tänne, mutisi itsekseen ja etsi vimmatusti
pientä haltiaa. Maaria olisi ainoa, joka voisi enää auttaa. Niin pahasti asiat
olivat metsässä. Peikko oli seurannut jo viikkoja, miten tuntemattomat ihmiset olivat tuoneet rautahirviöitään tunturin juurelle ja alkaneet louhia sitä.
Samalla oli jokien vesi muuttunut ruskeaksi ja kalojen elämä synkeäksi. Niitä
harmitti kovasti, kun kirkas vesi oli yhtäkkiä sameaa ja pahanhajuista. Tunturi oli alkanut valittaa öisin, ja sen uumenista kuului kalske rautahirviöiden
ahmiessa kiviä sisuksiinsa. Päivisin oli hiljaista, mikä oli saanut peikon epäilemään, että jotain kummallista oli tekeillä.
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Maaria istui kallionkielekkeellä ja kuunteli syystuulen laulua. Hän kuuli peikon
jo kaukaa ja alkoi hyräillä hiljaa kutsuen sitä luokseen. Maaria oli haltioista
pienin, mutta kantoi suurta lahjaa mukanaan. Maarian salaperäinen laulu
valaisi kuulijan ilolla ja rauhalla ja sai kovimmankin sydämen avautumaan.
Suurten kysymysten äärellä istuvalle hänen laulunsa kertoi vastaukset, jotka
vain hiljainen mieli tavoitti. Vaikka vain harvat pystyivät näkemään pikkuruisen haltian, monet tunsivat hänen laulunsa soivan sydämessään. Vihdoin
peikko huomasi ylhäällä istuvan Maarian, joka hyppäsi höyhenenkevyesti alas
kalliolta.
- Nyt ovat asiat hullusti! Ne tulivat taas yöllä ja alkoivat möyriä tunturissa ja
ahmia sen kivikultaa sisuksiinsa! Peikko on kuullut eläimiltä huolestuttavia
asioita, varsinkin kalat ovat jo kovassa ahdingossa. Ne eivät pysty elämään
ruskeassa vedessä. Sen lisäksi rautahirviöt kalistelevat öisin, ja niiden jyrinä
häiritsee metsäneläinten unta. Niiden mukana tulleet ihmiset ovat muukalaisia, peikko ei ole ennen nähnyt heitä. Maaria, jotain pahaa on tekeillä, peikkoa
pelottaa!
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Peikko hautasi kasvonsa karvaisiin käpäliinsä ja alkoi itkeä vollottaa. Se puhui
taukoamatta, polki välillä kiukkuisena jalkaansa ja raastoi lähes kaljua päätään. Peikko-rukka oli silminnähden hädissään.
- Peikko-kulta, älä itke! Minä näen, miten hyvää huolta sinä pidät tunturista
ja metsäneläimistä. Sinulla on hyvä sydän. Kerron haltioille huolesi, kokoonnumme tänään lammella.
Maaria silitti hellästi itkusta tyrskivän peikon selkää ja hyräili sille lempeästi.
Peikko rauhoittui, kun sai keventää sydäntään. Se nosti käpäläänsä ja heilutti
Maarialle hyvästiksi. Peikon viesti mukanaan haltia lähti matkaan.
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Tähdet valaisivat pyöreän saivolammen, jonka ympärillä kohosivat mahtavat
kalliot. Sen rannalle oli kokoontunut haltioita pohjoisen joka kolkasta. Ylärivissä istuivat nuoret haltiat ja alarivissä arvokkaat vanhat haltiat. Yleensä
kokoukset olivat rauhallisia, mutta nyt haltioista lähti kova meteli, joka kuului
pitkälle metsän uumeniin asti. Ne olivat kiihdyksissään ja puhuivat toistensa
päälle.

- Minä tuon myös huolestuneen metsänpeikon terveiset.
Mitä jos pyytäisimme ihmisiltä apua?
Koko tienoo hiljeni, ja kaikki haltiat kääntyivät hitaasti tuijottamaan
Maariaa, joka oli noussut seisomaan.

- Hiljaisuutta!
Keskellä lampea kohosi kivi, jonka päällä seisoi Haltioiden Vanhin. Hän nosti
sauvansa ja iski sen kiveä vasten. Kaikki haltiat hiljenivät.
- Me olemme kuulleet vakavia uutisia eri puolilta pohjoista. Metsänpeikot ovat
raportoineet vieraista ihmisistä, jotka tulevat öisin tuntureihin ja alkavat kaivaa
niiden sisuksia. Kutsuvat niitä omikseen, pystyttävät aitoja ja patoavat hämärissä jokia. Me haltiat tiedämme, että tämänkaltainen toiminta köyhdyttää
maan ja vahingoittaa sen eläimiä. Meidän on aika ryhtyä toimiin maan pelastamiseksi. Mitä voimme tehdä, mitä sanovat haltiat?
Lammella alkoi taas kiivas puheensorina, kun kaikki alkoivat pohtia ratkaisua
kiperään tilanteeseen.
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- Ihmisiltä!?! Nehän ovat pölvästejä!
- Välinpitämättömiä tolvanoita!
- Eivät ihmiset ymmärrä meidän puhettamme!
- Tämä on meidän kaikkien koti. Niin haltiat, peikot, eläimet kuin ihmisetkin
tarvitsevat tätä maata. Kaikki pystyvät huolehtimaan siitä kykyjensä mukaan,
jos vain haluavat. Minä tiedän, että ihmiset haluavat myös rauhaa ja puhtaan
kodin.
- Miten sinä puhut ihmisille, eiväthän ne kuuntele haltiaa!?!
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- Eivät ehkä kuuntele, mutta voivat tuntea Maarian laulun, joka puhuttelee
heidän sydäntään. Eikä meillä ole muuta vaihtoehtoa kuin toimia yhdessä
ihmisten kanssa. Maaria lähtee kohti pohjoista, metsänhaltiat kohti itää ja
tunturinhaltiat kohti länttä. Etelä jääköön minun ja tuulenhaltioiden huoleksi. Herätelkää ihmisiä, puhukaa heidän eläimilleen ja kolistelkaa talojen
nurkkia. Aikaa ei ole hukattavaksi!
Soihdut syttyivät valaisemaan pimeää metsää, ja yksi kerrallaan haltiat lähtivät matkaan. Maaria seisoi viimeisenä lammen rannalla ja ihaili sen pinnasta
heijastuvaa valoa. Taivaankaari piirtyi tuhansina tuikkivina tähtinä syksyisen
lammen pintaan.
- Minäkin haluan loistaa tähtivaloa, olkaa oppainani te ihanat tähdet!
Valaiskaa polkuani, niin minäkin valaisen jokaista, jonka matkallani kohtaan.
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2. Sydäntalvi
P

Se kierteli puiden takana ja kurkki, näkyikö talon asukkaita missään.
Kun ketään ei näyttänyt olevan kotona, se asteli varovasti pihaan.

ikkuinen poro kurkisteli puiden lomasta mökin pihaan. Ensilumi oli juuri
satanut, ja maata verhosi puhtaan valkoinen lumiharso. Poro tutki lumeen
painautuneita jälkiä ja nuuhki ilmaa turpa väristen. Mökin piipusta tuprusi
savu, ja sen ikkunoista näkyi valoa. Poro tiesi, että se oli aivan liian lähellä
ihmisasutusta, mutta kas, kun se oli ihan sattumalta huomannut, että mökin
ikkunalaudoille oli laitettu kauniita havuja ja niiden juureen, kuin häntä varten,
JÄKÄLÄÄ! Porot eivät voi vastustaa jäkälää, ja siinä se punnitsi ja askaroi,
uskaltaisiko astella mökin pihaan.
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- Jos minä ihan pikkuisen maistan, ihan vähäsen vain...
Se hivuttautui lähemmäs ikkunaa ja kurkotti kaulaansa.
-Vähän vielä lähemmäs! Ei kukaan varmaan huomaa, jos maistan
ihan pikkuriikkisen...
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Juuri kun se oli haukkaamassa jäkälän suuhunsa, ilmestyi ikkunaan talon
emäntä! Hetken ne tuijottivat epäuskoisina toisiaan, kunnes emäntä alkoi
huutaa kuin palosireeni ja etsiä leipälapiota käteensä.
- Voi kopara soikoon, pakoon ja äkkiä!
Hätäännyksissään poro sotkeutui sorkkiinsa ja jäi sutimaan paikoilleen. Sillä
välin emäntä oli ehtinyt jo pihalle ja huitoi äkeissään leipälapiollaan.
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- Senkin poronkikkare, jäkälärohmu! Pois minun tontiltani!
Poro loikki ympäri pihaa emäntä perässään ja laukkasi sitten suin päin kohti
pusikkoa. Epäonnekseen se juuttui johonkin sarvistaan ja riuhtoi kaikin voimin,
kunnes pääsi irti.
- Varaskin vielä! Uskallakin astua enää tämän talon pihaan!
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Säikähtänyt poroparka jolkotti kilometritolkulla ennen kuin uskalsi pysähtyä.
Se oli väsynyt ja nälkäinen, eikä lumen seasta pilkottanut mitään, mitä se olisi
voinut laittaa suuhunsa. Sarvistakin roikkui jotain kummallista. Poro hankasi
sarviaan puuta vasten, mutta harmillinen hökötys ei vain irronnut millään.
Kaiken lisäksi se kilisi, kun päätä heilutti!
- Voi pientä poroa, mitä sinulla on sarvissasi! Sehän näyttää oikein komealta.
En tiennytkään, että osaat tuoda valoa pimeään tuolla tavalla! Ihmiset kutsuvat
noita jouluvaloiksi.

Maarian nauru helisi pimenevässä talvi-illassa. Poro katseli haltiaa pää kallellaan. Sen sarviin olivat tarttuneet värikkäät jouluvalot! Se heilutti päätään ja
valot kilkattivat. Maaria kaivoi taskustaan pienen pussin ja kaatoi sieltä jotain
kämmenelleen.
- Tule vain rohkeasti, ota siitä! Sinä olet varmasti nälkäinen.
Poro työnsi pehmeän turpansa Maarian kämmenelle ja hamusi tyytyväisenä
suuhunsa palan jäkälää.
- Voit tulla minun mukaani, jos tahdot. Yhdessä olisi mukavampi taittaa
matkaa.

- Jouluvalot?

Poro lähti ilolla Maarian matkaan, sillä kun ei ollut muutakaan tekemistä.
Päivät se kuljeksi metsässä ruokaa etsien ja öisin kaivautui hankeen nukkumaan. Se ei ollut kenenkään oma.

20

21

Maaria ratsasti poron selässä talvisen vaaramaiseman halki. Lumi pöllysi heidän
matkatessaan yhä pohjoisemmaksi. Aurinko oli mennyt nukkumaan ja heräisi
vasta pitkän ajan kuluttua. Kaamos oli kietonut maan salaperäiseen vaippaansa.
Ilmassa kantautui kaukaisia ääniä, ja horisontissa alkoi pilkahdella valoja.

Maaria jatkoi matkaa jalan ja saapui viimein mökin pihaan. Mökin vieressä oli
joki, joka oli jäätynyt pakkasen paukkuessa. Joen rannassa Maaria näki koiratarhan, jonka karvaiset asukkaat tulivat haistelemaan ihmeissään haltiaa. Nekin
olivat huomanneet öisin kuuluvat oudot äänet ja liikehtivät levottomasti.

- Voit jättää minut tähän. On parempi, että lähestyn ihmisten asutusta yksin.
Onnea matkaan rohkea poroseni!
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Maaria kurkisti mökin ikkunasta ja näki lapsia lämmittelemässä takan edessä.
Hän alkoi laulaa lapsille, ja he kääntyivätkin katsomaan kohti ikkunaa. Pienin
lapsista alkoi nauraa ja ojennella käsiään kohti Maariaa, mutta emäntä ja isäntä
touhusivat askareissaan eivätkä kuulleet Maarian laulua. Maaria päätti koputtaa
rohkeasti mökin oveen. Kun isäntä tuli avaamaan, hän kurottautui koko pituuteensa ja yritti esittää asiansa.
- Minä olen Maaria ja tulin kertomaan teille, että...
- Höh, eihän täällä näy ketään! Olisin voinut vannoa, että joku koputti oveen.
Isäntä raapi päätään ja kurkisteli ulos pimeään, mutta ei nähnyt edessään seisovaa haltiaa. Maaria päätti kääntyä koirien puoleen.
- Auttakaa minua, koiraystävät! Kertokaa isännälle, että nyt täytyy lähteä!
Koirat aloittivat mahtavan haukun. Ne ulisivat ja ulvoivat, hyppivät aitaa vasten
ja juoksivat tarhaa ympäri. Ei mennyt kauaa, kun isäntä paukkasi ovesta ulos
kiskoen saappaita jalkaansa.
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- No mikäs se koiria haukuttaa!? Koko kylän pitäisi olla jo nukkumassa.
Koirat hiljenivät ja katsoivat kohti joen takana olevaa tunturia, josta oli alkanut
jo kuulua öinen kalske ja kumina.
- Mitä ihmettä, mikä tuolla kolistaa!? Kuka liikkuu tunturissa tähän aikaan?
Isäntä kaivoi puhelimensa taskustaan ja soitti kiivaan puhelun. Sitten hän hyppäsi moottorikelkkansa selkään ja huristi matkaan. Hetken päästä joen rantaa
pitkin mutkittelivat kelkkojen valot kohti tunturia kuin kiemurteleva tulikäärme.
Maaria taputti käsiään riemuissaan ja kiitti koiraystäviään.
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Aurinko heräili horisontissa, kun Maaria saapui pohjoiselle rajalle. Oli sydäntalvi
ja puut uinuivat paksun tykkylumen peitossa. Auringonvalo sai kristallit tuikkimaan hangen pinnalla, ja pakkaslumi narskui jalkojen alla. Vaarat olivat kuin suuria
lumipeitteisiä aaltoja, jotka piirtyivät pastellisävyissä kylpevää taivasta vasten.
Maa lepäsi lumen alla.
- On niin kaunista! Ja niin kovin kylmää...minun on kylmä.

Hanki kävi yhä raskaammaksi, ja lumi painoi haltian jalkoja. Maaria oli kiertänyt
useita mökkejä ja laulanut ihmisille, mutta vain niin kovin harvat kuulivat hänen
asiansa. Lapset ja eläimet olivat ainoita, jotka vastasivat hänen lauluunsa. Haltia
tunsi itsensä lopen uupuneeksi.
- Minä en jaksa enää. Tämä on liian vaikeaa!
Väsynyt haltia käpertyi lumikinokseen viimeisillä voimillaan. Hän ei tiennyt enää, miten
jaksaisi jatkaa. Maaria nukahti kylmästä hytisten kyyneleen vieriessä poskea pitkin.
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Hän havahtui siihen, kun pehmeä valkoinen turkki kutitteli kasvoja. Naali tökki lempeästi
kuonollaan maassa makaavaa haltijaa. Se poimi Maarian hellästi selkäänsä.

Pieni haltia tarttui naalia kaulasta, ja he kiisivät yli lumikenttien. Maaria jaksoi hädin tuskin
pysyä hereillä. Unisten silmien raosta hän erotti vain nousevan ja laskevan auringon
valon. Naalin pehmeä turkki lämmitti ihanasti, ja Maaria vaipui syvään uneen.

- Kuinka sinä löysit minut? Sinä olet yhtä harvinainen kuin minäkin!
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