Emilia ja Möhkökala
Haltiamuseon perimätieto-arkiston sadut ja tarinat
osaston käsikirjoitus N:o 3

Möhkökala. Orthagoriscus mola. Klumpfisk.

Calceola sandalina

Eräiden kuvien tekijöistä:
Värilitografia purjelaivasta auringonlaskussa Adolf Ekelöf 1872.
Kuva ratsastajista ikimetsässä Karl Oenike 1887.
Möhkökala Luonnonopillisesta kuvastosta koulun ja kodon tarpeeksi vuodelta
1880.
Kortit Aapo 5v.
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Aluksi Möhkökalasta, joka ajelehtii pintaelävien
joukossa. M. Marakatin tarinoista
muistiinmerkinnyt Geoglaaf v. Kerppu
Olipa suurella merellä olemassa valtava paksunahkainen
möhkökala, jolla oli ystävälliset silmät ja joka vain ajelehti
tyytyväisenä meren pinnalla, minne nyt merivirrat sen sattuivat
viemään.
Se ei tehnyt mitään, mutta se oppi tuntemaan meren liikkeet
paremmin kuin kukaan. Se tiesi tarkalleen jo viikkoja etukäteen,
koska tuuli yltyisi ja miltä suunnalta alkaisi puhaltaa ja tulisiko
pilviä tai sadetta tai tulisiko pystyvirtailuja pohjasta, jolloin kaikki
pienet pintaelävät saisivat ruokaa.
Se tiesi myös paljon tähtitaivaasta, jota se yökaudet tarkasteli. Se
tunsi kaikki tähdet kuin parhaat ystävänsä ja tiesi milloin kukin
niistä nousisi ja milloin laskisi. Joka ilta se toivotti ne kaikki
tervetulleiksi ja aamulla hyvästeli ne. Ja vielä erikseen ne, jotka eri
aikoina nousivat ja laskivat, mitä Möhkökala mielessään puntaroi
ja ihmetteli, mutta ei oikein vielä ollut päässyt varmuuteen siitä,
mistä tämmöinen käytös johtui. Vähän se oli alkanut kallistua sille
kannalle, että ne mahdollisesti pyörivät samalla tavoin auringon
ympäri kuin maapallo. Se, että maapallo oli pyöreä ja kiersi
aurinkoa ja että kuu kiersi maata, ne olivat jo Möhkökalalle
päivänselviä asioita, jotka se oli havainnut ja päätellyt jo aikaa
sitten. Sillä se oli todella vanha kala eikä mikään typerys, jonka
voi päätellä siitäkin, että se nyt ylipäätään oli elänyt vanhaksi, kun
ottaa huomioon, ettei se pystynyt pakenemaan millään tavalla niitä
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hirmuisia meren petoja, joiden mielestä se muistutti oivallista
päivällistä.
Tähdet eivät vastanneet sen tervehdyksiin, mutta ne tuikkivat aina
ystävällisesti ja siitä Möhkökalalle tuli mukava olo ja se tunsi, että
sillä on paljon seuraa ja se päätti, että ne kelpaavat sille sellaisina
kuin ovat vaikkeivät vastanneetkaan sen tervehdyksiin. Eihän sitä
koskaan voinut tietää, millaista elämää toisilla oli meneillään,
saattoihan vaikka maksaa pakottaa tai oli tullut lapsuus vietettyä
umpimielisessä seurassa. Sellaistahan ei voinut kukaan edeltäkäsin
itse valita.
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Kuinka Emilian isä hiihtää Niittyleinikkivuonolle
ja mitä sitten tapahtui
Tästä kun mennään pohjoiseen oikein oikein kauas, tulee lopulta
vastaan valtavan suuri ja valtavan syvänsininen Jäämeri, joka
lainehtii isoina maininkeina aina pohjoisnavan jäätiköiltä asti.
Pohjoisnapa, se on tämän meidän oman rakkaan maapallomme
napa, aivan niin kuin sinun tai minun napani, jonka ympäri kaikki
pyörii. Mekin pyörimme ja maa pyörii ja Jäämeri pyörii ja
pyöriäiset pyörivät Jäämeressä.
Kun minä näin suuren ja sinisen Jäämeren ensimmäistä kertaa,
ajattelin, että tällaisen meren rannalla ei kellään voi olla huolta
pienistä asioista, vaan kaikki ajattelevat vain suuria, meren tapaisia
asioita, eivätkä välitä vähäpätöisistä. Kuten että kahvia läikkyy
vaatteille tai lampaat tärvelevät kukkapenkin. Tai että kaikkein
pienimmäinen on onnistunut tekemään veneeseen reiän tai
puremaan sähköjohtoja tai karkaamaan kotoa viikoksi tai pariksi.
Pääasia, että kaikesta selvitään ja varmasti selvitään kaikesta
tämän tapaisesta, mitäpä niistä sen enempää.
Mutta sitten tutustuin Emiliaan, joka asui pienessä vuonossa, ja
vuonon rannat kukkivat keltaisenaan leinikkejä ja pienet
omenapuut reunustivat Emilian puutarhaa. Ihme ja kumma, sillä
omenapuiden ei oikeastaan pitäisi kasvaa näin pohjoisessa. Ja
Emilia oli valtavan huolestunut kaikesta, vallan hirveän
huolestunut. Hän oli vanha ja ryppyinen pikku täti. Hänen
kasvoillaan oli ainakin sata ryppyä ja ne jokainen kertoivat
jostakin huolesta, jonka hän oli elämänsä varrella kohdannut.
Mutta ei siinä kyllin, hän oli vieläkin huolestunut, vaikka oli jo
saanut nuo kaikki rypyt. Minusta se oli niin kummallista, kun
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katsoin häntä ja kun katsoin ulos syvänsiniselle merelle, joka
kimalsi kuin täynnä pieniä helmiä, joita lokit kalastivat ja tuuli
pyyhki vilpoisena pitkin leinikkiniittyjä. Niin kummallista, että
päätin oikein paneutua hänen huoliensa salaisuuteen.
Jotenkin näin se meni, tähän tapaan hän minulle kertoi ja täytyy
sanoa, että jonakin iltana sitten paljon myöhemmin, kun olimme
päässeet jutun loppuun eli siihen missä parastaikaa olimme, minä
ymmärsin kyllä vähän paremmin, miksi täti oli aina niin
huolestunut. Vaikkei mitään näkyvää syytä enää ollutkaan. Mutta
painottaisin sinulle kyllä vielä, ettei hän tosiaan aina ollut ollut
tällainen. Kaikkea muuta. Todellinen seikkailijatar hän oli kuin
olikin ollut.

Emilian isä hiihti hyvin kauan sitten tunturien yli leinikkiä
kasvavalle vuonolle ja Emilia muistaa melkein kaiken, mitä isä on
kertonut silloin, kun hän oli pieni tyttönen ja kun vuono ja tunturit
vaikuttivat hirveän suurilta ja kalat laiturilla pelottivat häntä, kun
ne uivat niin syvällä hiljaisuudessa. Isä oli hiihtänyt tunturimaan
yli kaukaa Kittilästä, missä oli nähty nälkää, mikä tarkoittaa sitä,
että ihmisillä ei ollut ruokaa kuin vähäsen ja siksi kaikilla oli
alituiseen nälkä eikä kuitenkaan voinut mitään syödä ja siksi osan
ihmisistä täytyi lähteä muualle etsimään ruokaa, niin kuin Emilian
isäkin teki. Hän oli siihen aikaan nuori vahva mies ja jaksoi hiihtää
päiväkausia kovillakin pakkasilla.
Emilian isä ei ollut koskaan nähnyt merta, niin kuin ei kukaan
muukaan Kittilässä, paitsi muuan vanha merimies, joka jostain
merkillisestä syystä oli sinne ajautunut. Emilian isä yritti varovasti
kysellä ukolta ennen lähtöä, että osaisi jotenkin suhtautua, mutta ei
hän mitenkään voinut kuvitella, millainen meri itse asiassa oli,
ennen kuin itse sen omin silmin näki ja haistoi ja kuuli sen
valtavan pauhinan rantatörmia vasten. Se pauhina kuului kauas
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ylös tunturiin, ja kun Emilian isä hiihti vielä siellä ylhäällä ja
sininen aapa alkoi väikkyä tunturikurujen yllä, hän ällistyi kovasti
ja ehkä vähän säikähtikin. Ja mitä lähemmäksi Emilian isä pääsi,
sitä sanattomammaksi hän meni, millä en toki tarkoita, että hän
olisi hiihtäessään tunturissa vallan jupissut koko ajan itsekseen.

Mutta lopulta vuonon rantatunturilla seistessään sauvoihin
nojaten, hän oli vallan mykistynyt hämmästyksestä. Että se
saattoikin olla niin sininen, niin kimaltava, niin suuri. Että se
saattoi aaltoilla noin valtoimenaan ja pärskiä rantakallioita vasten,
ja miten voimakas tuoksu siinä oli, aivan ylöspäin nostava ja miten
äänekkäästi isot merilokit kailottivat, paksut isot merilokit, joilla ei
taatusti ollut nälkä.
Se oli aivan uusi maailma Emilian isälle, jonka nimi muuten oli
Taavetti tai hienommin Daavid, ja alhaalla hän irrotti suksensa ja
käyskenteli vuonon kovalla rantahangella edestakaisin aivan
suunniltaan. Ja hänellä oli nälkä, sitä ei voi unohtaa, sillä suolakala
ja eväsleipä olivat loppuneet jo monta päivää sitten ja hän oli
saanut hiihtää vallan syömättä.
Silloin hän törmäsi sen pienen kauniin vuonon ainoaan
asumukseen, joka oli lumen ja varpujen ja niittyheinän peittämä
turvekammi jokitörmän notkelmassa, niin ettei sitä huomannut
ennen kuin oli astumaisillaan sen katon päälle. Aivan kuin ketun
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pesät, niin piilossa se oli, paitsi että katolla käyskenteli pieni
kilipukki, joka päästi moittivan määkäisyn.
Miksihän tämä mökki on niin piilossa?, Emilian isä mietti
koputtaessaan ovelle, olihan kammissa tietenkin ovi.
Ja kyllähän sisältä kuului murahdus, aivan selvästi.
Emilian isä odotti, että se joku joka murahti tulisi avaamaan,
mutta kun ei tullut, hän työnsi varovasti ovea raolleen ja huomasi
sisällä lämpimässä vanhan ukon polttelevan piippua ja keittelevän
jotain ikivanhassa kattilanrajassa. Ukko oli vanha ja ryppyinen,
ihan kuin Emilia on nyt, mutta ukko ei ollut huolestunut niin kuin
Emilia. Hän ei ollut huolestunut ei sitten yhtään mistään, hän eli
sovussa koko maailman kanssa, auringon ja tähtienkin kanssa ja
oli varma siitä, että maailma ruokkisi hänet aina, kun vain sovussa
sen kanssa elelisi. Niin kalojen, lintujen, kuin varpujen, peurojen,
virtojen, meren ja tuulen, sanalla sanoen kaikkien niiden kanssa,
jotka elävät täällä maailmassa meidän kanssamme yhtä aikaa.
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- Astu sisään, minä olen jo odotellut, ukko sanoi Emilian isälle
omalla kielellään, mistä Emilian isä ei ymmärtänyt kuin sanan
sieltä ja toisen täältä, koska se kieli oli koltansaamea, eikä hän sitä
ollut aiemmin kuullut puhuttavan, vaikka saamea toki oli Kittilässä
kuullut. Mutta eipä tämä pikku seikka näyttänyt mitään haittaavan,
kyllä Emilian isä kuitenkin ymmärsi aivan hyvin, että sisälle
käskettiin ja vielä paremmin hän ymmärsi, kun vanhus tarjosi
hänelle kupposen ja ammensi siihen rasvaista kalaa ja perunoita
kattilanrajasta ja siirtyi itse kauemmaksi vuoleskelemaan, jos siinä
nyt niin kauaksi pääsi.
- Älä syökään vielä enempää, kun olet ollut nälässä niin pitkään,
ukko sanoi, kun Emilian isä oli saanut kupposensa tyhjäksi.
- Odotellaan kaikessa rauhassa. Ei ole mitään hätää.
Niin he alkoivat tulla juttuun, ja ukon nimi oli muuten Vasili ja
hän oli asustellut monta vuotta vuonolla kesäaikaan ja kalastellut
vaimonsa kanssa, mutta nyt vaimo oli kuollut, eikä ollut jäänyt
perheestä muita kuin kilipukki, eikä siitä oikein kalakaveriksi
ollut. Siksi hän olikin ilahtunut, kun tunsi tunturissa nuoren
miehen olevan tulossa hänen vuonolleen.
Siitä päivästä, tai sanotaan siitä sopasta lähtien Emilian isä kalasti
yhdessä vanhan Vasilin kanssa Niittyleinikkivuonolla. Vasililla oli
pienen pieni paatti, joka sekin oli vanha, mutta kyntänyt Jäämeren
aaltoja kymmeniä vuosia purjeet pullistellen tuulissa, jotka
puhalsivat Huippuvuorilta ja Valkeasta merestä aina Pohjoisnavan
jäätiköille asti. Se oli vakaa ja vahva vene, vaikka olikin pieni ja
iänkaikkisen vanha, ja sitä oli hoidettu hyvin, mikä tahtoo sanoa,
että sitä oli korjailtu sieltä täältä aina tarpeen mukaan ja tervattu
vahvasti joka vuosi. Vasili hoiti sitä kuin rakkainta kilipukkiaan ja
niin teki Emilian isäkin siitä päivästä lähtien, kun hän saapui
vuonolle ja sille sopalle.
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Täytyy sanoa, että ensin Emilian isä oli vähän ihmeissään, mihin
häntä oikein tarvittiin, kun Vasililla paljastui olevan varsin
suvereeni kalastustapa, mikä tahtoo sanoa, ettei hän oikeastaan
tarvinnut muita. Vasili nimittäin, kun oli sovussa meren henkien
kanssa, souti vain keskelle vuonoa ja asetti kalalaatikon paatin
perään. No siihen kalat hyppelivät, kuka ensinnä ennätti. Kun
laatikko oli täynnä, Vasili nousi ylös ja levitti molemmat
kämmenet kaloille merkiksi, että nyt riittää, paljon kiitoksia teille!
Virkeä teutarointi ja pyrstöjen pyörähtely jatkui veden pinnalla
vielä jonkin aikaa.
No. Olihan siinä sitten kuitenkin kaikenlaista hommaa Emilian
isällekin. Soutamista ja kalojen perkaamista ja sen semmoista ja
veneen rannalle vetämistä, missä tarvittiin reipasta miesvoimaa.
Jäämerellä näet on vuorovesi ja monessa tapauksessa paatti on
vedettävä paljon ylemmäksi sen hetkisestä vedenrajasta.
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Suuri meriseikkailu
No sitten tuli Suuri Meriseikkailu. Vasili asetti rakkaan paattinsa
keskelle epätavallisen tuuhea-lehvistöisen tunturikoivun ja he
lähtivät toivioretkelle kohti Karhusaaria, joiden lähistöllä ajelehti
kuuleman mukaan möhkökala. Möhkökaloista et varmaankaan ole
kuullut puhuttavan, mutta äsken kerroin niistä vähäsen ja nyt
kuulet kohta lisää.
Paljastettakoon heti, että Emilian äiti löydettiin tällä retkellä
Möhkökalan yhteydessä. Hän oli ollut kokkina laivassa, joka pyysi
valaita Karhusaarten lähistöllä. Myrskyn aikana hän oli huuhtonut
astioita kannella, kun vettä tuli oikein kovalla paineella ja hän
ajatteli, että nytpähän saa astiat oikein painepesurilla puhtaiksi.
Mutta kävi niin harmillisesti, että hän itsekin kohta sinkoutui
mereen ison aallon mukana. Meressä aikansa räpiköityään, äkkäsi
suuri valas hänet ja siemaisi suuhunsa, mutta hetken suupalaa
tunnusteltuaan sylkäisi sen pois, ja juuri Möhkökalan viereen –
mikä oli suuri onnenpotku Emilian äidin vastaisen kohtalon
kannalta ja tietenkin samalla myös Emilian kannalta. Hän kömpi
Möhkökalan vatsan päälle, mikä olikin varsin leveä ja tasainen ja
pehmeä. Myrsky rauhoittui. Siinä hän sitten kökötti ja oli ehkä
omituinen näky, jos joku nyt olisi sattunut näkemään, istuessaan
tyynellä meren selällä, näyttäen aivan kuin hän istuisi veden
päällä. Möhkökala, kuten möhkökalat yleensä, oli hyvin
rauhallinen luonne ja siitä oli vain mukavaa, kun sai vaihteeksi
tämmöistä seuraa. Rattoisasti he juttelivat ja päivät kuluivat ja
viikot ja Möhkökala sieppasi aina väliin Emilian äidille jonkun
pienen kalan purtavaksi, joka hänen tietysti täytyi syödä raakana,
eihän hän mitään tulia voinut sytytellä Möhkökalan vatsan päälle
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eikä ollut tulitikkujakaan senpuoleen. Merivirta kuljetti heitä
hiljalleen ja Karhusaaret vaipuivat näkyvistä.
Möhkökala osasi ulkoa pitkiä sitaatteja erinäisistä kirjoista, joita
muuan ystävällinen vanha merimies joskus kauan sitten oli sille
lukenut joutopäissään, kun heidän laivansa oli lillunut tyynessä
vedessä päiväkaudet eikä tuuli ottanut lainkaan purjeisiin. Erään
kirjan nimi oli ollut Biibeli ja siitä Möhkökala muisti mielellään
erityisesti erään kohdan, joka miellytti sitä kovasti, koska se sopi
erinomaisesti sen omaan tyyliin: ”Katsokaa taivaan lintuja, eivät
ne kylvä eivätkä korjaa, ja kuitenkin Jumala ruokkii ne jokaisena
päivänä”. Muistellessaan näitä sanoja Möhkökala monasti mietti,
että ihmisillä ehkä sittenkin oli joku järjen hiven päässä, jos he
näin olivat kirjoittaneet, vaikka sen huomaaminen olikin kiven
takana. Tämän jälkimmäisen oli Möhkökala todennut moneen
kertaan kuunnellessaan ohikulkevista laivoista kantautuvia örinöitä
ja mörinöitä.
Tosin siinä samaisessa kirjassa oli muuta melko käsittämätöntä.
Kristus-niminen henkilö aikoi johdattaa kaikki häneen uskovat
taivasten valtakuntaan ja oli kärsinyt heidän saamansa
rangaistuksetkin jo etukäteen, mitä Möhkökala ei lainkaaan
ymmärtänyt. Ensinnäkään sitä, mitä ihmettä he tekisivät taivaassa
kun eivät maalla ja merelläkään näy selviävän ja toisekseen,
rangaistusten kärsiminen voisi kyllä olla ymmärrystä kasvattavaa.
Etenkin näille, jotka heittelevät roskiaan mereen, niin että koko iso
valtameri on vielä ennen pitkää täynnä ajelehtivia roskalauttoja. Ei
ole hyväksi, että nämä pääsevät kuin koirat veräjästä, vaan heidän
on vastattava tekojensa seurauksista itse, paheksui Möhkökala.
Mutta vanha merimies oli tykästynyt etenkin tähän Biibelinimiseen kirjaan, eikä kuunnellut valituksia. Eivätkä he sitä paitsi
tule pääsemään kuin koirat veräjästä, hän oikaisi, mutta arveli
sitten, että asia oli ehkä liian hankala selittää otukselle, joka lilluu
merivirtojen mukana eikä ole koskaan ollut ihmisten maailmassa.
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Merimies muuten toivoi myös pääsevänsä siihen taivasten
valtakuntaan, josta Biibelissä puhuttiin. Möhkökala kysyi,
mitenkähän möhkökalojen laita oli tässä suhteessa, mutta siihen
merimies ei oikein osannut sanoa juuta eikä jaata. Eikä
Möhkökalakaan ollut varma, jos ollenkaan halusikaan sinne, se
kun oli aivan tyytyväinen nykyiseenkin olotilaansa.
Merimies luki Möhkökalalle muita kirjoja, kuten esimerkiksi
Robin Hoodin seikkailuja, jotka kuten arvata saattaa, herättivät
myös monenlaisia kysymyksiä Möhkökalassa. Kuten esimerkiksi,
miksi oli rikkaita ja köyhiä ja miksi ihmiset varastivat toisiltaan ja
mitä ihmettä he siitä kostuivat. Möhkökala ihmetteli ja ihmetteli ja
kysyi sitten, olisiko merimiehellä jotain kirjaa tähtitaivaasta ja
kyllähän laivasta sellainen löytyi kapteenin hytistä. Tähtitaivaan
parissa sitten vietettiinkin monet illat ja Möhkökalalla oli joka
lukuun paljon omaa sanottavaa ja omia huomioita, joita merimies
ilolla kirjasi lukujen loppuun - minkä seikan Möhkökala aika
ylpeänä nyt saattoi kertoa Emilian äidille.
No. Siinä kului sitten joitakin aikoja kaikessa rauhassa Emilian
äidin asustellessa Möhkökalan vatsan päällä ja merisään
muuttuessa tavan takaa. Välillä aallokko oli oikein reipastakin,
mutta Möhkökala keinui vain majesteettisesti ylös ja alas ja koetti
pitää sen osan vatsastaan kuivilla, missä Emilian äiti oleskeli.
Välillä Emilian äiti tietysti nukkui pienellä kerällä ja saattoi herätä
siihen, että Möhkökalan vatsa kurisi.
- Niin, pieni ystäväni, minun pitäisi oikeastaan nyt painua vähän
syvemmälle aterioimaan, Möhkökala virkkoi ja tihrutti Emilian
äitiä toisella silmällään. Niin Emilian äidin täytyi siirtyä vähän
sivummalle juuri siihen pieneen kohtaan, jonka Möhkökala saattoi
pitää kuivilla, vaikka siivilöi nyt ruokaansa vähän syvemmältä.
Erään tällaisen aterioinnin yhteydessä sitten sattui, että Vasilin
veneen purje osui Emilian äidin silmiin aallokon seasta. Kylläpä
hän ihmetteli, kun näki tuuhean pienen tunturikoivun keikkuvan
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aallokossa ja lähestyvän. Tosin oli hänen omassakin tilassaan
ihmettelemistä, kun hän näytti istuvan veden päällä keskellä
valtamerta. Pieni tunturikoivu lähestyi lähestymistään ja nyt erottui
jo paatin kokkakin ja Vasilin iso lierihattu. Paatti rantautui
Möhkökalan viereen ja Emilian isä heitti köyden Emilian äidille,
joka alkoi etsiä jotakin kiinnekohtaa, mihin sen sitoisi, mikä nyt
tietysti oli täysin mahdoton tehtävä, eihän möhkökaloissa ole
mitään oksaa tai sen tyyppistä tietenkään, mihin köyden voi sitoa
kiinni. Mutta ei tarvittukaan, sillä Möhkökala oli myös havainnut
saaneensa lisää vieraita ja nousi ylemmäs, jolloin paatti jäi
kuiville.
Vasili astui ensimmäiseksi tervehtimään Möhkökalaa ja he
tarinoivat pitkän tovin heti alkuunsa ja jatkoivat sitten monta
päivää ja yötä. Vasili kertoili rannikon kuulumisia, mistä
Möhkökala oli hyvin kiinnostunut, sillä möhkökalat ovat uteliasta
sorttia ja niillä on valtavan hyvä muistikin, niin että ne kyllä
muistavat sanasta sanaan mitä on kerrottu ja vielä kaikkien
henkilöiden nimetkin. Niin että Möhkökala saattoi vallan hyvin
yhtäkkiä keskeyttää ja kysäistä: ”Mitä Annille kuuluu?”.
Möhkökala taas kertoi Vasilille meren kuulumisia, mitä kaloille ja
valaille ja hylkeille kuului ja mikä oli jää- ja ruokatilanne ja
minkälaisia paatteja oli kulkenut ja oliko jäävuoria, sun muuta
meren elämään kuuluvaa. Vasilia kiinnosti myös kovasti
tähtitaivaan liikkeet, Möhkökala kun sai niistä aivan erityisen
hyvän kuvan kelluessaan niin suurella alueella merivirtojen
mukana rakkaan planeettamme pinnalla.
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Muutaman viikon päästä oli Vasilin ja Emilian isän eväät melkein
syöty, niin että kotimatkaa varten oli vielä vähän jäljellä. Alettiin
puuhata lähtöä. Päätettiin yhdessä, että Emilian äiti seuraa mukana
rannikolle. Möhkökala oli tietysti murheissaan tästä ja niin oli
Emilian äitikin, kun joutui jättämään suuren ja turvallisen
Möhkökalan. Mutta he ymmärsivät toki molemmat, ettei Emilian
äiti voinut pitemmän päälle oleskella meren keskellä Möhkökalan
vatsan päällä, pitihän hänen saada enemmän liikuntaakin ja
touhuttavaa. Ja sitähän kyllä riitti Niittyleinikkivuonolla, jossa
kilipukki jo odotti paattia takaisin tulevaksi.
Niinhän siinä sitten hyvästeltiin ja vilkuteltiin ja Emilian äiti yritti
halata Möhkökalaa, mutta se oli tietysti aika vaikeata kun
Möhkökala oli niin valtavan iso. Vasili lupasi, että he saapuisivat
jonakin seuraavana vuonna samaan aikaan tervehtimään
Möhkökalaa tai sitten kun tämä liikkuisi näillä seuduin, kyllä
Vasili sen huomaisi. Möhkökala virkkoi, että sen syntymäaika oli
tulossa, se näki sen tähtien asennoista ja he voisivat sitten samalla
juhlia sitä, jos se ajelehtisi silloin näille nurkille. Emilian isä kysyi,
kunka monta vuotta Möhkökala täyttäisi, mutta siihen Möhkökala
vain naureskeli, sillä möhkökalat laskevat aikaa vähän toisella
tavalla eikä sitä ole ihan helppo ymmärtää sellaisen, joka on
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tottunut vuosiin ja viikkoihin. No. Möhkökala lupasi kertoa sitten
syntymäjuhlissaan, kuinka vanha hän oli ja miten möhkökalat sen
laskevat.

Möhkökalan syntymäpäivät
Kului sitten vuosia muutama ja Emilia syntyi ja kasvoi pieneksi
tytöksi, joka leikki kilipukin kanssa Niittyleinikkivuonolla. Vasili
ei kuullut Möhkökalasta mitään. Hän haisteli tuulta ja kuulosteli,
ummisti silmänsä ja istui aivan hiljaa kauan kauan aikaa ainakin
kerran viikossa, mutta mitään ei hän havainnut.
Sitten eräänä iltana iltamurkinan aikaan hän virkkoi: Nyt
Möhkökala on tullut ja odottaa meitä Karhusaarten lähistöllä.
- Hurraa!, kiljui Emilia innoissaan, sillä nyt alettiin pakata eväitä ja
vällyjä sun muuta tarvittavaa heti murkinan jälkeen ja aamulla
lähdettäisiin matkaan.
Vasili tarkisti veneen kunnon, vaikka eihän siinä mitään
tarkistettavaa ollut, sehän oli aina timmikunnossa, kun hän siitä
niin hyvin huolehti. Mutta varmuuden vuoksi tietenkin, niin
merenkävijät aina tekevät. Eihän koskaan voi tietää, mitä tapahtuu
ja millaisiin myrskyihin joutuu, kun lähtee isolle valtamerelle.
Sillä Jäämeri ei ole mikään pikku lätäkkö, eikä sen oikkuja voi
ennalta tietää, vaikkakin vähän aavistella. Mutta jos juuri silloin
sattuu olemaan jo keskellä meren ulappaa, on myöhäistä peruuttaa
eli on luotettava sitten vaan paattiin ja omiin taitoihin ja siihen
mitä on mukana ja juuri tämän takia paatti on käytävä huolellisesti
läpi ennen lähtöä.
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Pieni tuuhea tunturikoivu purjeena seilasi Vasilin pikku paatti
kokka kohisten aamun hämärässä ulos pikkuvuonolta vireässä
sivumyötäisessä. Emilia istui äärimmäisenä keulassa ja katseli ison
vuonon vaaleanpunaisia rantatuntureita. Meri oli syvän sininen ja
etäällä hyppeli pieni maitovalaitten parvi. Vesi vain pärskähteli
kun ne pyörivät kalaparven seassa.
Vasili suuntasi ulos aavalle ja Emilian äiti kietoi itsensä ja
Emilian ympärille paksun punaisen villaviltin ja antoi Emilialle
hillotun väinönputken palasen imeskeltäväksi. Illalla syötiin
suolakalaa ja kutunjuustoa ja hapatettua suolaheinää ja hilloja ja
juotiin puolukkamehua ja vettä. Vasili ja Emilian isä vuorottelivat
yöllä ruorissa, sillä nukkuakin toki täytyy.
Niin meni monta päivää kunnes vihdoin alkoivat Karhusaaret
häämöttää horisontissa.
- No niin, virkkoi Vasili, - No niin, hyvä ystävä...
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Hän ajoi ristiin rastiin sen päivän ja seuraavankin, mutta
Möhkökalaa ei näkynyt ja pieni harmistunut ryppy ilmestyi Vasilin
otsalle.
- No niin, hän virkkoi, - Herätys!
Oli melkein tyven ja ilta alkoi tehdä tuloaan.
Emilian äiti huomasi ensimmäisenä, että jokin liikahti
horisontissa.
- Jaaha, siellä hän on, virkkoi Vasili ja käänsi keulan sitä jotakin
kohti, joka oli liikahtanut ja joka arvattavasti oli Möhkökala. Ja
olihan se.
He purjehtivat tyylikkäästi kaartaen Möhkökalan viereen, joka
juuri oli heräilemässä päivätorkuiltaan, jotka nyt olivat päivätorkut
siinä mielessä, että ne kestivät monta päivää.
- Hyvää hyvää huomenta rakas ystävä!, huikkasi Vasili ja
Möhkökala nosti mahaansa vähän ylemmäksi niin että vene jäi
kuiville. Emilian äiti hyppäsi heti Möhkökalan vatsalle ja painautui
sitä vasten ja rapsutti hiljaa pehmeää nahkaa.
- Kuinka ihanaa nähdä sinua taas, hän kuiskasi ja Möhkökala surisi
tyytyväisenä, kun tunsi hänen rapsutuksensa.
Niin siinä seurusteltiin monta päivää ja yötä ja kerrottiin
kuulumisia puolin ja toisin. Möhkökalan syntymäpäivänä Vasili
kaivoi veneestä kasan puita, jotka hän oli varannut varta vasten ja
sytytti pienen nuotion Möhkökalan vatsan päälle märkä paksu
huopa alusena, niin ettei Möhkökala nuotiosta tuntenut kuin pienen
lämmön eikä siis nahka kärähtänyt millään tavalla. Nuotio oli
jotakin aivan tavatonta ja hieno syntymäpäivälahja, sillä
Möhkökala ei ollut koskaan nähnyt tulta läheltä ja tihrutti sitä nyt
silmät tapilla koko ajan kun se paloi. – Aikooko se lähteä johonkin
suuntaan?, Möhkökala kysyi Vasililta, kun liekit kävivät
levottomiksi ja Vasili selitti ettei mitään vaaraa ollut, tuli pysyisi
kyllä kuivissa puissa.
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Emilian isä paistoi pieniä pannukakkuja ja Möhkökalakin maistoi
yhden pannukakun hillojen kera. Laulettiin onnittelulaulu
Möhkökalalle, johon tämä itsekin yhtyi mahtavalla surinalla. Illalla
Möhkökala selitti Emilian isälle, miten möhkökalat laskevat aikaa
ja millä tavalla se on erilainen systeemi kuin ihmisten systeemi.
Juurta jaksainen selostus kesti useamman tunnin eikä Emilian isä
suoraan sanoen ymmärtänyt siitä paljoakaan, paitsi että aikaa voi
mitata monella tavalla eikä aurinkovuosi ole ehkä paikallaan jos
lilluu valtameressä merivirtojen mukana eikä ole vuodenajoista
tietoakaan.
Niin siinä sitten seurusteltiin monta päivää ja vähän yötäkin ja
Vasili sai päähänsä, että he lähtisivät Grönlannissa käymään.
Möhkökala kun kertoi niin paljon huolestuttavista tapahtumista,
joita se siellä oli nähnyt olevan meneillään. Jäät olivat alkaneet
sulaa ja jääkarhut olivat suuressa ahdingossa. Niinpä sitten
lähdettiin, kun kerran reissussa jo oltiin, vaikkakaan ei nyt voi
sanoa, että kovin lähellä jo oltiin. Emilia sai jäädä Möhkökalan
hoiviin, retken kun katsottiin olevan lapselle vähän liian raskas. Ei
nyt muuten, mutta veneessä piti istua kyllä kovasti kauan.
Emilia ja Möhkökala lilluivat siinä aikansa ja tulivat hyvin
juttuun, ihan niin kuin Möhkökala ja Emilian äitikin. Möhkökala
kertoi uudelleen kaikki juttunsa, mitä Emilian äidillekin oli
kertonut – ystävällisestä merimiehestä, joka oli lukenut sille
kirjoja, ynnä muista.
Aika kulki nopeaan kun rattoisaa oli, mutta eräänä utuisena
aamuna Möhkökala alkoi aprikoida, liekö retkeläiset viipyisivät
vielä kauankin.
- Sinähän voisit hypätä jonkun laivan kyytiin, joka tästä menee ohi
ja hypätä sitten takaisin, kun tulevat takaisinpäin. Olisi vähän
ohjelmaa sinulle, kun olet niin nuori vielä.
Emilian mielestä ajatus oli erinomaisen jännittävä ja niinpä he
alkoivat odotella sopivaa laivaa tulevaksi.
19

Herra Fukhooa ja Suokarhu

Tämä on Herra Fukhooa ja hänen vieressään istuva pörröturkki on
Suokarhu, hänen rakas karhukoiransa. Se oli saanut nimensä siitä,
että se rakasti suolla rämpimistä ja erityisesti sitä, mitä kaikkea
sieltä saattoi löytää, jos on oikein hyvävainuinen, niin kuin
Suokarhu on.
Herra Fukhooa on oikea todellinen herrasmies ja kotona hän antoi
Suokarhun rämpiä aina kun se oli tässä innoittuneessa tilassa,
vaikkakin siitä oli seurauksena melkoisen märkä turkki eikä aina
niin hyvän tuoksuinen. Totta puhuen, Suokarhu joutui usein tämän
jälkeen pesulle, ennen kuin voi tulla sisälle nukkumaan.
Laivassa tällainen meno ei tietenkään ollut mahdollista, mutta
Suokarhun mielipuuhaa siis oli suossa rämpiminen ja rämmäleiden
etsiminen.
Kotona oli salainen lahnanrämmäle haudattuna suoturpeeseen.
Viisi kertaa oksennettu, mutta sitten se pysyi osittain sisällä, mistä
Suokarhu oli hyvin ylpeä ja jolloin se paljasti salaisuuden
Fukhooalle, joka oli ihmetellyt sen vaivihkaista katoamista tietyssä
paikassa. Ja että Suokarhulla oli vatsanpuruja, sitä Fukhooa ei
voinut olla huomaamatta: oli kuin kokonainen peltipurkkien
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armeija olisi kolistellut Suokarhun vatsassa, kun piti siirtyä unten
maille.
Aamuisin Herra Fukhooalla oli tapana levittää korttipakka
pöydälle ja arpoa, minne suuntaan he tällä kertaa lähtisivät. Herra
Fukhooa oli itse piirustanut kortit ja tältä ne näyttävät levitettynä:

Kortteja hän säilytti Klubi-askissa, jonka hän oli saanut äidiltään,
joka oli lähtenyt jonnekin tutkimusmatkoilleen. Herra Fukhooa ei
oikein muista minne tällä kertaa, sillä hänen äidillään oli tapana
silloin tällöin häipyä retkilleen. Silloin Herra Fukhooa vietti päiviä
lempeän isänsä ja Suokarhun kanssa, paitsi että nyt he olivat
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lähteneet merille kaikki kolme yhdessä. Äiti on ripustanut
työhuoneensa seinälle taulun, jossa on taapertava kana ja jossa
lukee ”vapaa kana”.

Fukhooan isä sanoi eräänä sateisena iltapäivänä, kun maailma oli
tosi harmaa ja sumuinen ja vielä saataa tihutti: - Nyt me lähdemme
merille, seikkailut eivät ole vain äitejä varten! No niin, alamme
pakata, vain välttämätön mukaan.
Ja koska hän oli myös merimies, hän tunsi erään ison rahtilaivan
kapteenin ja järjesti heidät sillä tavalla laivaan ja töihin –
Suokarhunkin, joka pääsi rottakoiraksi. Oli tietysti vähän siinä ja
siinä, oliko moinen karhukoiran arvolle sopivaa, mutta Suokarhu
hyväksyi pestin sangen uteliaana. Osasihan se toki rottia jahdata,
mutta oliko niitä tosiaan laivassa?
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Tänään kortit näyttivät, että on hyvä lähteä Usvasuon laitaa ja
siitä edelleen Jeremiaan luolille. Laivassa se tarkoitti tyyrpuurin
laitaa ja kokkaa.
- Oikein hyvä suunnitelma, Herra Fukhooa mutisi Suokarhulle
miettien samalla, oliko Suokarhulla mahdollisesti salaisuuksia
kätkettynä laivassakin. Ehkä Usvasuolla oli jotakin odottamassa,
vaikkei Herra Fukhooa ollut huomannut vielä mitään.
Herra Fukhooa veti siniraidallisen villapuseron päällensä sekä
mustan karvahatun, jossa oli lepattavat korvalliset, niin että he
näyttivät Suokarhun kanssa nyt vähän saman näköisiltä, patsi että
Suokarhulla ei ollut siniraidallista villapuseroa eivätkä karhukoirat
sellaista tarvitse, sillä niillä on paksu musta turkki.
Laiva lillui tyynessä iltahämärässä purjeet roikkuen ja välillä
laiskasti lepattaen.
Ja juuri sillä hetkellä sattui niin, että Möhkökala huhuili möreällä
äänellään aivan laivan sivulla, kuin luotsivene ikään.
Herra Fukhooa kuuli mörinää ja kurkisti laidan yli ja mitäpä
muuta hän olisi nähnyt sillä hetkellä, kuin valtavan suuren
möhkökalan ja pienen kultatukkaisen tytön, joka seisoi kalan
vatsan päällä ja huiskutti punaisella liinalla.
- Haloooo! Saako tyttö tulla mukaanne? Hän odottaa täällä
vanhempiaan, mutta he eivät taida tulla vähään aikaan niin että
olisi suotavaa, että hän saisi ohjelmaa odottelun ajaksi. Voitte
pudottaa hänet sitten takaisin paluumatkalla, Möhkökala ehdotti ja
katsoi Herra Fukhooaa kiinteästi silmiin ja näki heti, että siinä oli
todellinen herrasmies.
Herra Fukhooa oli mielissään saadessaan ikäistänsä seuraa ja laski
alas paksut köysitikkaat, joita myöten Emilia saattoi kiivetä ylös.
Ei sen puoleen, olivathan merimiehet ihan mukavia, mutta aikuiset
ovat aikuisia ja sitä paitsi nämä ryyppäsivät vähän liikaa, eivät nyt
merellä, mutta satamissa odotellessa.
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Kuinka Herra Fukhooa jakaa Kosmoksen
kahtia ja mitä sen jälkeen tapahtui
Kaikki alkoi siitä, kun laivan maatessa Halifaxin satamassa Emilia
heräsi aamuyöllä unenpöpperöissään siihen, kun joku huusi
hädissään:
- Kosmos leviää! Hakekaa ämpäri!
Koska ei ymmärtänyt, mitä oli tekeillä ja mitä humalaiset taas
puuhasivat – heistä ei koskaan voinut tietää – hän kömpi säkkien
välistä ja herätti Fukhooan.
- Nyt ne ovat tehneet kosmokselle jotain, Emilia kuiskasi
pelästyneenä Fukhooalle, joka yritti kiskoa peittoaan takaisin
korvan yli.
Korva höristeli hetken tätä kummallista uutista puolelta toiselle,
sitten Fukhooa avasi silmänsä.
- Mitä ihmettä ne ovat nyt keksineet?

Hän kurkisti ikkunasta ulos hämärään yömaailmaan, mutta näki
hevosten syövän heinää kaikessa rauhassa. Tämä laiva oli
nimittäin iso laiva ja täydessä sillilastissa, jota oli rahdattava vielä
maitse tiettömien taipaleitten taa ja siinä tarvittiin tietenkin
hevosia.
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- Kysytään kapteenilta, Fukhooa päätti ja vääntäytyi vällyjen
välistä. – Kapteeni hallitsee nämä fysiikan asiat paremmin.
Heidän kulkiessaan pimeässä pienen lyhdyn kanssa kapteenia
herättämään, Fukhooa mutisi:
- Kyllähän minäkin olen kuullut, että kosmos ehkä leviää koko
ajan, mutta että ämpäri... Olisiko se voinut olla ympyrä, jospa sinä
kuulit väärin?
- Ei, ei, kyllä se oli ihan varmasti ämpäri. Tai, no. Voihan olla, että
minä kuulin väärin. Voihan olla, että se olikin ympyrä. Mutta mitä
apua ympyrästä nyt kosmoksen leviämiseen olisi? Sen enempää
kuin ämpäristäkään sen puoleen.
- Kapteeni saa selvittää tämän.
Mutta pahaksi onneksi kapteeni nukkui niin sikeästi etteivät he
saaneet millään keinoin häntä hereille. Niinpä heidän oli selvittävä
omin voimin.
He tulivat messiin, josta meteli kuului ja mitä he näkivätkään:
epätavallisen suuri kosmos-kynä lojui pöydällä suuren
mustelammikon keskellä ja mustetta tippui pöydältä alas lattialle.
Merimiehet häärivät edes takaisin ilmeisesti ämpäriä etsien, mutta
eihän siitä oikein mitään tullut.
Herra Fukhooa harppasi pöydän luo ja tarttui kosmokseen ja kiersi
sen auki kahteen osaan ja nosti osat ylöspäin jolloin muste ei enää
päässyt valumaan. Se valui näes kierresaumasta, joka oli päässyt
löystymään, mutta jotakin oli varmaan tapahtunut siellä sisälläkin,
mikä piti korjata jos mieli kynää vielä käyttää.
Herra Fukhooa asetti kosmoksenpuoliskot pöydällä olevaan
tyhjään lasiin ja koskapa katastrofi ei ollut niin suuri kuin aluksi
luultiin, he poistuivat paikalta jättäen siivoushommat
asianosaisille.
- Eikä se edes ollut oikea kosmos-kynä!, huokasi Fukhooa kun he
marssivat takaisin omaan kajuuttaansa.
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Haaksirikko Selkäsaaressa
Huhtikuussa oli vielä täydet jäät, vaikkakin paikka paikoin aika
ohuet. Mistä se pieni Mosse-niminen paimenkoira tuli, on vaikea
sanoa, mutta peurojen perässä se juoksi ja yritti kai niitä
paimentaa. Mutta eiväthän ne totelleet pientä pentua, joka ei oikein
jaksanut pysyä vauhdissakaan. Mutta sitkeästi se seurasi peuroja
yli jäälakeuden kauas kauas kunnes ne vihdoin saapuivat
Selkäsaaren rantaan. Silloin pentu uuvahti. Se kiertyi kerälle
varpuihin pienen kuusen alle ja vaipui heti sikeään uneen. Peurat
jatkoivat matkaa omille teilleen.
Metsänhaltiatar Mimosa löysi nukkuvan pennun kierrellessään
puita harjaamassa. Kysyt varmaan, miksi puita harjaamassa, miten
niin harjaamassa. No, ei siitä mitään hyötyä siinä mielessä ole kuin
ihmiset ajattelevat puiden suhteen, mutta puut pitävät siitä, että
haltia niitä harjaa ja ne hyrisevät hänelle. Ja Mimosa tekee kaikkea
mistä puut pitävät ja hyrisevät, sillä niin ne pysyvät terveinä ja
elävät pitkään, vähän niin kuin kissatkin jotka kehräävät paljon –
niin haltiat ajattelevat.
Niinpä Mimosa otti paimenkoiran suojatikseen eli rupesi sen
emännäksi. Hänestä oli erinomaisen ihastuttavaa tutustua kesyyn
koiraan, kun muuten saaressa oli vain villejä kettuja ja supeja.
Niin aika kului, tuli kevät ja kesä. Mimosa harjasi paimenkoiran
turkkia joka ilta huolella samalla kyselen siltä kaikesta, mitä se oli
päivän aikana nähnyt ja kuullut. Paimenkoiran kuono on herkempi
kuin haltian ja se osaa katsoa ja kuunnella toisella tavalla. Se
huomaa monenlaista ja Mimosa opetti sitä huomaamaan vielä
enemmän.
Hän kyseli jokaisesta pikku siemenestä ja neulasesta ja
puutiaisesta, joka sen turkkiin oli tarttunut muistuttaakseen sitä
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kaikista päivän tapahtumista, jottei mitään tärkeää unohtuisi.
Mosse oli vielä pentu, niin että sen oli vaikea keskittyä
muistamaan kaikkea ilman että joku kysyi. Silloin se kyllä muisti
hyvin kaiken.

Tässä Mosse on vähän
vanhempana.

Tässä on Mosse silloin kun se
tuli Selkäsaareen.

Mimosa on opettanut Mosselle, että kun painaa päänsä ikimetsän
vanhojen saarnien ja kuusten kylkeä vasten ja hiljaa kuuntelee kun
ne huojuvat, tuntee niiden juurevan sielun, kunhan malttaa olla
ihan hiljaa ilman yhtäkään ajatusta. Ja jonkin ajan päästä ne
alkavat kertoa ja ne kertovat paljon ja kaukaisia asioita, sillä ne
ovat hyvin vanhoja puita. Kun sinun isoisäsi isoisä ja minunkin
isoäitini isoäiti olivat lapsia, olivat nämä puut jo melkein yhtä
suuria kuin ne ovat nyt, eivät tosin yhtä paksuja. Ne ovat myös jo
nuorina puina ja siemeninä emiensä lehvistössä saaneet kuulla
tarinoita, joita vanhat puut kertoivat ja jotka tarinat kulkivat
sukupolvelta toiselle vuosituhansien ajan. Se tieto on siis ikivanhaa
ja on säilynyt yhä edelleen ikimetsässä, joka on saanut elää
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rauhassa. Sitä tarkoittaa ikimetsä ja ikimetsä on aina täynnä
metsän vanhoja tarinoita.

Näissä tarinoissa kaiken alku oli iso palava suunnaton
kivenjärkäle, joka avaruudesta syöksyi ilmakehän läpi ja molskahti
keskelle Selkäsaaren selkää. Se ei ollut mikään rauhaisa pikku
molskahdus, kuten varmaan arvaat, vaan kamala räjähdys, jonka
seurauksena peruskalliot järjestyivät kraaterin ymmyrkäiseen
muotoon Selkäsaaren ympärille ja Selkäsaari syntyi siis siihen
keskelle, mihin palava kivenjärkäle oli molskahtanut.
Ensin lensi palavia kiviä kaikkiin suuntiin ja sitten sakeaa savua ja
höyryä kauan, kauan aikaa.
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Kun tuo kaikki oli asettunut, alkoivat ensimmäiset sienet ja levät
asettua saaren silloin vielä rosoisille ja teräville kalliopinnoille.
Vihdoin uskaltautui joku siemenkin sinne tuulen mukana ja
alkoivat kasvaa ensimmäiset heinikot kukkineen. Sinisiä
kissankelloja ja keltaisia leinikkejä huojui tuulessa pitkin rantoja ja
ensimmäiset pienet puuntaimet uskalsivat varovasti kasvaa. Näistä
tapahtumista on niin kauan, että näillä rannoilla ei siihen aikaan
asustellut lainkaan ihmisiä, mikä oli tietysti hyvä asia, koska
kaikki saivat elää rauhassa. Ihmisiä oli vasta joitakin pieniä
heimoja kaukana toisella mantereella, missä he tähän aikaan
asustelivat, ja kumma kyllä, vielä kaikessa sovussa luomakunnan
ja toistensa kanssa. He keräilivät kasveja, metsästivät ja kalastivat
ja kertoivat toisilleen tarinoita, aivan kuten puutkin kertovat.
Mimosa on myös opettanut, kuinka pannaan pää kallelleen
rannassa ja katsellaan toisen puolen rantaviivaa tyynellä ilmalla.
Silloin näki veden rajassa veden henget. Niitä oli lukematon määrä
suuria ja pieniä ja pienenpieniä sisäkkäin ja niillä kaikilla oli oma
erikoislaatuinen kasvonsa. Paimenkoira piti erityisesti niistä, jotka
kuvastuivat rantaheinikoista. Niillä vedenhengillä oli mukavan
pörröiset ja viiksekkäät kasvot ja ne vaikuttivat pirteiltä ja niillä
tuntui olevan paljon sanottavaa. Kallioista kuvastuvat olivat
tyynempiä, niistä jotkut vaikuttivat hieman ankarilta, mutta toiset
näyttivät aivan suurilta mursuilta, jotka olivat laskeutuneet
rannalle lepäämään. Siinä ne varmaan olivat kököttäneet
vuosituhansien ajan. Ellei kymmenien tuhansien.
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Tässä niitä nyt on niitä. Kuinka monta löydät?
Kolmas tapa oli katsella maailmaa nurinpäin jalkojensa välistä.
Silloin tyynen vedenpinnan kuvajaista piti katsella niin, että se
olikin todellinen maailma, ja meidän maailmamme oli sen
heijastusta. Silloin pääsi sisälle pinnan alaiseen maailmaan, joka ei
suinkaan ollut pinnan alla niin kuin voisi luulla, vaan pinnan
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alainen siinä mielessä, että se oli pinnassa, siis rajalla ja sen lakien
alainen. Tähän maailmaan pääseminen oli paimenkoiralle
vaikeampaa, sillä sen turkki oli niin pörröinen myös vatsan alla,
ettei se oikein nähnyt kunnolla karvojensa läpi. Mutta siellä se
maailma oli kuin olikin. Paimenkoiran mielestä siihen maailmaan
tutustuminen olisi ehkä paremmin Mimosan tehtävä, koskapa
hänellä ei ole karvoja mahanalunen täynnä ja koska hän oli
keksinyt koko jutun.

Mosse on nyt vähän väsynyt.
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Karikot ympäröivät saarta. Eräänä syyskuun iltana saapui suuri
laiva täydessä sillilastissa ja purjeet pullistellen rannan
läheisyyteen. Mistä se tuli ja minne se oli menossa, siitä ei saaren
asukkailla ollut hajuakaan eikä senpuoleen mielenkiintoakaan
asian suhteen. Mutta rannan tuntumaan se ajautui ja karahti kiville.
Kohta laskettiin kyljestä pieni soutuvene, johon ahtautui niin
monta miehistön jäsentä kuin suinkin mahtui ja vielä muutama
pieni olento päälle – Herra Fukhooa, Suokarhu ja Emilia. Eli
laidat piri pinnassa laivan väki souti maihin. Saaren haltiaväki
katseli toimitusta omista koloistaan – hieman huolestuneena. Vaan
mitäpä he noista omasta puolestaan, eivätpä ne heitä nähneet
vaikka itse olivatkin näkösällä. Suurempi levottomuus oli puiden
puolesta – jospa ne rupeavat niitä hakkaamaan? Ehkä tuikkaavat
koko metsän tuleen varomattomalla tulenkäytöllä? Huono oli
yleensä näiden tällaisten otusten ymmärrys.
Maihin saavuttiin suurella metelillä, noustiin kahlaamaan ja vene
vedettiin kauas hiekalle, aivan kuin nyt kovakin myrsky olisi
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tulossa. Suokarhu hyppäsi veteen että pärskähti ja ui rantaan. Se
ravisteli turkkiaan rannassa niin että kaikki muutkin kastuivat.
Eihän siinä mitään. Miehet rupesivat nuotiopuita kokoamaan ja
haltiat näkivät, että he keräsivät kuivia pudonneita oksia. Niitä toki
oli riittämiin ikimetsässä. Sitten ryhtyivät sopankeittoon ja siinä
puuhassa hääräsivät ja istuskelivat sitten nuotion ympärillä
lauleskellen ja puuhastellen. Jonkun pullon kaivoivat esiin ja teetä
keittelivät, mutta rauhallista väkeä tuntuivat olevan – että eipä
heitä tarvinnut kovin vahtia ja ikävystyttäväähän se oli niiden
juttuja kuunnella. Haltiat alkoivat hakeutua pikku hiljaa omiin
pesäpaikkoihinsa. Vähän sen jälkeen, kun he olivat haihtuneet,
pyrähti metsästä paimenkoira Mosse myrskytuulen lailla, sillä tuuli
oli kääntynyt ja se oli haistanut Suokarhun hajun.
Se seisahtui metsän laitaan ja Suokarhu jähmettyi paikalleen ja
tuijotti sitä. Sellainen oli näiden kahden ensi tapaaminen. Sitten
alkoi haistelu ja leikki, josta ei tuntunut tulevan loppua lainkaan.
Illan hämärtyessä jo yöksi kuului laivan suunnalta pienen pienen
airoparin loiskahdus, sen kuulivat kaikki haltiat koloihinsa ja
höristivät korviaan. Nyt oli tapahtumassa jotakin todella
mielenkiintoista! Aironvedot lähenivät rantaa ja kohta sujahti
pikkuruinen veneen kokka rantahietikkoon.
- Hohoi saarelaiset! hihkaisi se joku joka astui veneestä hietikolle,
jätti veneensä siihen ja harppoi vikkelästi metsän sekaan ja eikun
ensimmäisestä haltiapesän ovesta sisään. Koputtamatta!
- Hyvää iltaa, hyvää iltaa arvon pesän väki! Tervehdys suurilta
ulapoilta ja avarilta aavoilta kaukaa maailman toiselta laidalta!
Saanen esittäytyä: laivanhaltia Filippos, tuon rannalla olevan
miehistön varsinainen päällikkö, kasvattaja ja suojelija.
- Iltaa itsellesi, no niin no, käy istumaan. Vaan kuinka sinä nyt
näin murkina-aikaan juuri?, mutisi pesän isäntä hieman
harmissaan. Pahaksi onneksi oli Filippos sattunut ensimmäiseksi
osumaan juuri Marisija-nimisen haltian ovelle isossa haavassa. Ei
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hän mikään paha haltia ollut – mutta kovin huonotuulinen yleensä,
varsinkin jos sattui sekoittamaan hänen piintyneitä tapojaan tai
suunnitelmiaan ja koska niitä oli paljon, yleensä sattui että niitä
tuli sekoittaneeksi.
No, kaikkeen tottuu.
Yleensä haltiat väistyivät anteeksi pyydellen hänen tieltään, mutta
Filippos olikin toista maata. – Kiitos, kiitos, nälkähän tässä onkin,
sepäs sattui mukavasti, että teitillä on yhtä aikaa, me voimme
viettää oikein tervehtys-aterian!
- Minä murkinoin silloin kun on murkina-aika, murisi Marisija ja
tihrutti Filipposta alta kulmain huomatessaan, että hänen murkinavarastolleen näytti tulevan tungosta.
- Minä olen jättänyt sen tehtävän vatsalleni, voi olla että murkinaajat silläkin ovat, en ole seurannut. Vatsani ilmoittaa minulle sitten
kun on aika, minun ei tarvitse siitä puolesta huolehtia, Filippos
selosti innokkaana. Hän oli yleensäkin ystävällinen ja innokas ja
sitä mieltä, että hän oli kerrassaan loistava tapaus noin
laivanhaltiaksi ja miksei muutenkin. Ja jos ei joku sattunut
olemaan tästä asiasta samaa mieltä, se oli hänen ongelmansa – ei
Filippon.
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Laivan väki vietti saarella viikkokausia samoillen hevosilla
ikimetsässä ja korjaillen laivaa. Näytti pahasti siltä, ettei laivaa
saataisi korjattua ennen talvea vaan oli vietettävä talvi
Selkäsaaressa. Veneen laita oli pahasti vaurioitunut ja uusia
sivulautoja oli tehtävä ikimetsästä. Onneksi siellä kasvoi hyvää
saarnipuuta, mutta laudat oli kuivattava ja käsiteltävä. Kaikki otti
oman aikansa.
Voit varmaan arvata, kuinka hauskaa tämä oli hevosten mielestä.
Ei ole ihan kivaa seisoskella viikkotolkulla purjelaivan kannella
pienessä aitauksessa ja tallisuojassa. Nyt ne saivat syödä tuoretta
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herkullista ruohoa ja varpuja ja ikimetsässä tuoksui hyvältä.
Sieniäkin oli, mutta niihin eivät hevoset koskeneet, liekö olleet
myrkyllisiä.
Eräänä iltana laivalla Fukhooa otti esille korttinsa ja ennusti, että
Emilia lentää kotiin pohjoiseen Niittyleinikkivuonolle
haltialintujen selässä.
- Uskomatonta, Fukhooa mutisi, - mahtaako tämä nyt tosiaan pitää
paikkaansa?
- Minä saan ratsastaa linnulla!, Emilia hyppeli.
- Mitenkähän sinä pidät kiinni ettet putoa?
- Minä vain tarraan höyheniin kuin oikea tahmatassu!
Emilia oli riemuissaan, sillä he olivat olleet matkalla kovin kauan
eikä hän varmaankaan enää ehtisi Möhkökalan luo ennen kuin
vanhemmat ja Vasili palaavat Grönlannista. Liekö jo menneet
kotiin Niittyleinikkivuonolle vai odottivatko häntä Möhkökalan
luona?
Möhkökala taas pohti merellä, missä kaikki mahtoivat viipyä,
mutta koska se oli rauhallinen kala, ei se ruvennut asiaa sen
enempää suremaan: kaikki kuitenkin järjestyisi loppujen lopuksi.
Kuten ennenkin.
Vaan eipä järjestynyt ja aika kului.
Mosse ja Suokarhu juoksivat Mimosan kintereillä pitkin metsää
ja rantoja syksyn ja talven ja Mimosa opetti Suokarhulle kaiken
minkä Mossekin oli saanut oppia ja vielä koko ajan lisää
molemmille. Mimosa oli aika vanha haltiatar, vaikkei sitä päältä
päin nähnytkään millään tavalla – haltiat eivät näet vanhene
ulkonäön suhteen juuri mitenkään, he pienenevät vain kooltansa.
Eli jos on oikein pieni haltia, saattaa hän olla vaikka tuhannenkin
vuoden vanha – tai no, ehkei sentään ihan niin paljon. Mutta paljon
kuitenkin, eivätkä haltiat muuten laske aikaa samalla tavalla kuin
ihmiset, niin kuin eivät möhkökalatkaan eivätkä ikimetsän puut.
36

Muussakaan suhteessa eivät haltiat ole juuri ihmisen kaltaisia,
ennemminkin puiden kaltaisia, jos nyt sukulaisuussuhteista
puhutaan.
Paitsi puiden harjaaminen, oli Mimosalla paljon muitakin
metsänhoidollisia toimia. Hän keräili pudonneita oksia pienten
puiden päältä ja asetteli lehvistöjä niin, ettei lumi painaisi niitä
liiaksi. Hän lakaisi maatuvia lehtiä ja neulasia sienimykeröiden
päältä niin että ne pääsivät vapaasti kasvamaan – sienet näet ovat
hyvin tärkeitä puiden kumppaneita ja niiden hyvinvointi on myös
puiden hyvinvointia. Sienten rihmastot kulkevat maan
pintakerroksissa ja antavat puiden juurille monia aineita, joita ne
tarvitsevat ja puut puolestaan antavat sienille mitä ne tarvitsevat,
mutta eivät itse osaa tehdä. Mimosa kertoi juurta jaksain Mosselle
ja Suokarhulle sienten elämästä ja kaikesta muustakin metsän
elämästä. Ja paljon sellaista, mitä vain metsän haltiat tietävät, sillä
juuri he ovat puiden parhaat ystävät ja puut tietysti heidän
ystäviään.
Keväällä muuttolinnut saapuivat ja iso hanhiparvi laskeutui
Selkäsaaren eteläniitylle. Parven joukossa oli haltialintu, jonka
Herra Fukhooa oli nähnyt korteissa. Fukhooa ja Emilia hakeutuivat
haltialinnun lähettyville ja esittivät pyyntönsä Emilian matkan
suhteen. Haltialintu oli suuri lintu eikä kovin hyväntuulinen
ollenkaan, mutta pitkän keskustelun päätteeksi suostui kuin
suostuikin ottamaan Emilian kyytiinsä. Haltialintu tiesi vallan
hyvin Niittyleinikkivuonon, kuten se tiesi kaikki muutkin vuonot
ja järvet ja joet matkan varrella. Sillä oli valtavan hyvä muisti,
aivan kuin olisi ollut paikan päällä, kun se kuvaili paikkoja.
Vasilin kammin se tiesi ja kilipukin ja että väki oli häipynyt
syyskesällä ja kilipukki oli jäänyt yksin Niittyleinikkivuonolle,
kun hanhet olivat muuttaneet etelään. Kertoipa se nähneensä
aiemmin Emiliankin joskus vuonolla leikkimässä kilipukin kanssa
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- jos nyt sentään tässä kohtaa valehdellut. Tai sanotaan pannut
vähän omiaan.
Eräänä sumuisena aamupäivänä hanhet nousivat lentoon yksi
toisensa jälkeen ja järjestäytyivät taivaalle suureksi auraksi. Emilia
asettautui haltialinnun selkään ja piti höyhenistä tiukasti kiinni,
kun he nousivat ilmaan ja kohosivat muiden perään, aivan hirveän
korkealle. Alhaalla Fukhooa, Mimosa, Mosse ja Suokarhu
huiskuttivat – Mosse ja Suokarhu huiskuttivat tietenkin häntiään –
mutta Emilia ei uskaltanut irrottaa otettaan höyhenistä
huiskuttaakseen takaisin.
- Älä kisko höyheniäni irti!, haltialintu marmatti, - Et sinä putoa ja
jos putoatkin, kyllä ehdin sinut napata ennen kuin tömähdät
maahan.
Emilia löysäsi otettaan kun alkujännitys oli vähän asettunut. Hän
huomasi, että jaloillakin saattoi ottaa aika tukevan asennon linnun
selässä.
Laiva ei ollut vielä lähtenyt, mutta pian se olisi lähtökunnossa ja
ankkuri nostettaisiin. Oli päätetty, että Mosse tulisi laivaan
Suokarhun ja Fukhooan kanssa ja Fukhooan isä lupasi pitää huolta
myös Mossesta niin kuin Suokarhusta ja Fukhooastakin – noin
aikuisena. Muutenhan Herra Fukhooa piti tietenkin itse huolta
itsestään samoin kuin Suokarhu ja Mossekin. Tosin Mosse oli
vielä vähän pentu eikä oikein ehkä vastuukelpoinen.
Mimosa oli tietysti surullinen joutuessaan eroamaan rakkaasta
paimenkoirastaan, mutta hän ymmärsi hyvin, ettei pienellä
pennulla ollut oikein koiran tulevaisuutta koira-autiolla saarella,
vaikka siellä nyt muuten olikin väkeä vaikka millä mitalla. Ja
surullinen oli Mossekin joutuessaan eroamaan Mimosasta ja se
ulvoi suruaan laivan kannella monta iltaa, kun ankkuri oli nostettu
ja matka jatkui kohti valtameren aavaa ulappaa.
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Karhusaarten tienoilla he kohtasivat Möhkökalan, joka yhä
odotteli Grönlannin matkalaisia. Herra Fukhooan isä huolestui
kovasti kuullessaan, etteivät Emilian vanhemmat olleet palanneet
ja että Emiliaa oli Niittyleinikkivuonolla odottamassa vain
kilipukki ja miten nämä kaksi sitten pärjäisivät. Hän kirjoitti pitkän
kirjeen Emilialle, jossa kertoi tapaamisesta Möhkökalan kanssa ja
antoi monia neuvoja Emilialle, miten tämän tulisi toimia
selvitäkseen odottelun ajan kunnes vanhemmat ja Vasili palaisivat.
Kirjekuoreen hän laittoi seteleitä aikamoisen tukon omasta
pussistaan ja laivan miehistö keräsi runsaan kolehdin mukaan
liitettäväksi. Terveisten kera pantiin kirje postiin Halifaxin
satamassa (se missä kosmos levisi) ja Emilia sai sen aika pian
saavuttuaan rakkaan kilipukkinsa luo Niittyleinikkivuonolle.
Hanhien muutto kesti usean viikon, kun aina välillä pysähdyttiin
lepäämään ja ruokailemaan ja odottelemaan lumien sulamista
pohjoisempana. Niin että aika samoihin aikoihin he tulivat
Niittyleinikkivuonolle kuin kirjekin. Jonka muuten kantoi
Niittyleinikkivuonolle muuan Emmi-niminen vanha postiljoonitäti. Hän se sitten otti Emiliankin suojatikseen, kun havaitsi tämän
yksin jääneen kilipukkinsa kanssa. Emmi muutti
Niittyleinikkivuonolle Vasilin kammiin niin kauaksi aikaa, kun
vanhemmat ja Vasili saapuisivat. Ja kauan siinä menikin, sillä
eivät he Emmi-tädin eläessä tulleet ollenkaan. Emmi-täti se oli ne
kaikki omenapuut istuttanut, joista alussa kerroin. Ja pienen talon
he rakensivat yhdessä lähelle Vasilin kammia.
Ymmärrät nyt varmaan, miksi vanha Emilia-täti on niin
huolestunut? Niin. Hän oli odottanut koko ikänsä, että pieni
puupurjeinen vene saapuisi vuonolle ja miettinyt, mitähän kauheaa
oli tapahtunut, kun ei sitä kuulunut.
Mutta sellaista sattuu merellä. Varsinkin niin suurella merellä
kuin tämä Emilia-tädin meri, joka ei todellakaan ole mikään pikku
lätäkkö.
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Kerrottakoon muuten, että joku aika sitten suuri valas rantautui
vuonolle ja pohjasoran rapsuttaessa vatsaa oksensi paatin
miehistöineen hyvässä kunnossa. Valas oli nielaissut heidät
väittämänsä mukaan vahingossa eivätkä he olleet valaan vatsassa
olleiden entsyymeiden vuoksi pahemmin vanhentuneetkaan.
No, onneksi sitäkin vanhempi Emilia-täti sentään ehtii vielä
nauttia heidän seurastaan viime vuosinaan ja he tietysti hänen
seurastaan. Vaikkakin tuntuu varmaan oudolta, kun isä ja äiti ovat
nuorempia kuin lapsi. Mutta pitäpä siitä, näin se nyt sattui
menemään.
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