
Metsän siimeksessä  
Oheen on koottu kuvia huopanukeista, 
joiden suunnittelun lähtökohtana on ollut 
metsän taruolennot. Nuket on tehty 
neulahuovuttamalla ja 
märkähuovuttamalla. Nukkejen tekijät 
ovat Savonlinnan OKL:n opiskelijoita.  

Aiheeseen liittyviä idealähteitä: 
- Wikipedia: Suomalaiset 
taruolennot http://fi.wikipedia.org/wiki/ 
Suomalaiset_taruolennot  
- Hjelt & Aalto 2000: Taikametsä. 
Tarinoita ja taikoja suomalaisesta 
metsästä 
- Hjelt & Aalto 1995: Keijukaiset. Totta ja 
tarinaa toisesta maailmasta. 
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Maahinen 
Maahiset eli maanväki ovat pieniä, ihmisenmuotoisia 
olentoja, joista on paljon suomalaisia kansantarinoita. 
Maahiset asuvat maan alla omassa maailmassaan. 
Usein maahisten maailma koetaan todellisen maailman 
peilikuvaksi, joka voi olla jopa ylösalaisin. Maahiset 
voivat olla ilkikurisia. Joskus metsässä kulkija saattaa 
joutua maahisten lumoihin, ja eksyä nurinkuriseen 
maailmaan, jota metsänpeitoksikin on kutsuttu.  
- Laura - 

 
Hetteen haltija 
Hetteen haltijan iho muistuttaa väriltään suoturvetta ja 
hiukset ovat kuin tupasvillaa. Ihmekö tuo! Hetteen 
haltijan koti on suo, jossa kasvavat tupasvillojen lisäksi 
voimakkaan tuoksuiset suopursut, rahkasammaleeseen 
kätkeytyvät karpalot ja suon kultainen aarre: lakka. 
Hetteen haltijan taito parantaa vaikeitakin sairauksia 
perustuu hänen parantajan kykyjensä lisäksi laajaan 
kasvitietämykseen. 
- Kaisa - 
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Loviisa  Lintukotolainen 
Loviisa Lintukotolainen asuu maailman reunalla 
pienessä kylässä suuren perheen kanssa. 
Lintukotolaiset elävät lähellä luontoa, metsästäen ja 
hyödyntäen luonnon antimia.  
- Nanna - 

 
Aarnivalkea, virvatuli, suon kaunotar 
Virvatulten uskotaan olevan suohon kadonneiden 
sieluja. Liekki viettelee ja houkuttelee kulkijaa 
hukkumaan suon syövereihin. Jos katsoo tarkkaan, voi 
aarnivalkea osoittaa hukkuneen aarteen paikan. 
- Nina - 

 
Mielikki, metsän emäntä 
Mielikki on naispuolinen metsänhenki, metsän 
kuninkaan, Tapion vaimo. Hän hoitaa metsän taloustyöt, 
siivoamisen, koristelun ja kaunistamisen. Lisäksi hän on 
taitava parantaja. Metsästäjien on oltava Mielikille 
”mielin kielin” saadakseen saalista, erityisesti 
toivoessaan pienriistaa. 
- Heini - 



 
Menninkäinen 
Menninkäiset ovat öisin lymyileviä olentoja, jotka usein 
asuvat metsässä ja pitävät siellä omia karkeloitaan. 
Menninkäiset saattavat kurkkia puunrunkojen takaa 
ihmistä tai istua isommalla porukalla kivellä ihmistä 
tuijottaen. Menninkäisillä on myös tapana tehdä 
kepposia ihmisille. 
- Hanna - 

 
Mielikki 
Mielikki, kaunistus metsän, kuusipuiden katveessa ujosti 
kulkevi, varpuihin varistaa mustikat, puolukat. 
Mielikki, metsän kauneuden kieli, pikkueläimet ovat 
lellikki. Mielikki, metsän kauneus ja koristus. 
- Maija-Leena - 

 
Vuorenpeikko 
Vuorenpeikko asuu syvällä metsässä suuressa luolassa. 
Se on ujo, ystävällinen ja rauhaarakastava. 
Vuorenpeikot karttavat ihmisiä ja niitä näkee hyvin 
harvoin, jos ollenkaan. Moni ei edes tiedä, että niitä on 
olemassa. 
- Iisa-Mari - 



Metsänpeikko  
Metsänpeikko on melkeinpä ihmisen kokoinen otus. 
Ihmisen silmissä ne näyttävät rumilta ja karvaisilta. 
Yleensä peikot pysyttelevät piilossa luolissa tai metsän 
kätköissä. Peikot eivät juurikaan päivänvalossa kulje, 
siksi peikkojen hiuksiin ja vartaloon voi kasvaa 
sammalta. 
- Anna-Maria - 

 
Kuutar 
Kuutar on eteerisen kaunis kuunjumala. Päivättären 
kanssa Kuutar kutoo kulta ja hopealangoistaan taivaalle 
ihmisten elämänlangat. Kuutar ohjaa myös vuorovirtoja 
ja muita kuun kierron mukana. 
- Tuuli - 

 
Keikkiäinen 
Keikkiäinen on suomalainen keiju, jolla on myös 
irlantilaisia juuria. Keikkiäiset viihtyvät saniaisten 
suojassa. Ne ovat tanssivia keijukaisia, joiden tanssilla 
voi olla myös ennustava vaikutus. Mikäli näet tanssivan 
Keikkiäisen kotonasi, voit alkaa odottaa perheenlisäystä. 
- Millamaari - 



 
Tulinoita 
Tulinoita on Latvialainen taruolento, joka ilmestyy kun 
poltetaan keskikesän kokkoja. 
- Madara - 

 
Käreitär, kettujen emuu 
Käreittärelle uhrattiin kun haluttiin saada hyvä 
kettusaalis. 
- Elina - 

 
Kettinen 
Kettinen on olento, joka asustaa ihmisten läheisyydessä. 
Se on arka, eikä yleensä näyttäydy ihmisille – mutta 
hyvin kohdeltuna pitää seuraa. 
- Elisa - 



 
Metsänhaltija 
Omissa oloissaan metsänhaltijoiden sanotaan olevan 
rauhaa rakastavia, järjestelmällisiä, siistejä ja sopuisia. 
Metsän väki voi kuitenkin myös sairastuttaa ihmisen. 
Maahan kaatuva saattoi loukata maan ja metsän väkeä, 
jolloin maan väki tartutti häneen sairauden, maan vihan 
eli maannenän. Sairautta voitiin nimittää myös sen 
aiheuttaneiden olentojen tai taikavoimien mukaan 
maahiseksi tai maanväeksi. Vaarallisena pidettiin myös 
kuuman veden kaatamista maahisten asuinsijoille tai 
tarpeiden tekemistä niille. 
- Nita - 

 
Ahti vedenjumala 
Ahti on olemukseltaan vanha ja hän hallitsee veden 
väkeä ja vesialueita. Asuu vedessä ja näyttäytyy 
harvoin. Yleensä Ahti kulkee atrain kädessään, mutta nyt 
hän on jättänyt sen Ahtolaan, veden alla olevaan 
valtakuntaansa. Ahdilla on pitkä viitta ja puku. Veden 
väki on tehnyt ne levistä. Harvoin on Ahtia nähty maan 
päällä, mutta kyllä tarkkasilmäinen saattaa nähdä 
vilauksen kesäauringosta nauttivasta jumalasta. Ennen 
vanhaan Ahdilta pyydettiin hyvää kalaonnea, ja usein 
Ahti toteuttikin kalastajan hartaan toiveen. 
- Tarja - 

 
Metsän haltia Korpi-Kuusi 
Hei lapset tulkaa tänne, olen näkevinäni, että itse Korpi-
Kuusi on palaamassa joka aamuiselta 
tarkastuskierrokseltaan lähimetsistä. Taitaa olla taas 
kirja täynnä merkintöjä, onhan metsän haltia Korpi-Kuusi 
niin tunnollinen ja tarkka metsän asioita. Miten meidän 
kävisikään ilman Korpi-Kuusen huolenpitoa ja lämmintä 
sydäntä, huokaa äiti menninkäinen ja samalla 
tarkastelee ja laskee pikku menninkäisiään. 
- Päivi - 



 
Kati – puiden emuu 
Kati on metsän nuori ja kaunis jumalatar, emuu, joka 
synnyttää puut. Emuut ovat suomalaisia ja karjalaisia 
myyttisiä olentoja. Ne ovat kasvi- tai eläinlajin 
kantavanhempia ja huolehtivat lajin toiminnasta ja 
huolenpidosta. Nimitys emuu tulee vanhasta äitiä 
tarkoittavasta sanasta emo. Joidenkin lajien emuita 
tunnetaan nimeltä vanhojen loitsujen perusteella, ja Kati 
on yksi niistä. 
- Anna - 

 
Vaihdokas 
Vaihdokas on lapsi, jonka maahinen on käynyt 
vaihtamassa ihmislapseen. Vaihdokas on alle vuoden 
ikäinen, hieman kummallisen näköinen olento. Maahisen 
onnistuu vaihtaa ihmislapsi omaansa, jos lapsen äiti ei 
vahdi lasta tarkoin. Ihmiset eivät välttämättä huomaa 
lapsen vaihtuneen, vaan kasvattavat vaihdokasta 
omanaan. 
- Laura - 

 
Tapio 
Tapio on suomalainen muinainen metsän jumala tai 
haltija, myös metsän kuninkaaksi kutsuttu. 
Esikristillisellä kaudella Tapion katsottiin hallitsevan 
metsäistä valtakuntaansa Tapiolaa. Tapiolan 
palvelusväkeä ovat Tapion piiat ja rengit eli Tapion väki. 
Nämä kaunistivat ja siivosivat metsää ja huolehtivat 
kasveista ja elämistä. Tapion vaimo on kaunis Mielikki, 
metsän emäntä. Tapion tytär on ihastuttava Tellervo. 
Tapiolta pyydettiin metsästysonnea, sillä hän hallitsi 
riistaa.  
- Kriistiina - 



 
Para 
Para on Karjalassa tunnettu maatilan tai talon haltija, 
omistajansa apuolento. Sen tehtävä oli talon ja 
omistajansa auttaminen ja varallisuuden kasvattaminen. 
Para saapuu kutsuttaessa avuksi, mutta myös vaatii 
palveluksia, kunnioitusta ja ruokaa. 
- Anniina - 

 
Maahinen 
Maahinen on pieni, ihmisenmuotoinen olento, joka asuu 
maan alla omassa maailmassaan. Joskus maahiset 
saapuvat maan päälle varastelemaan. Metsässä kulkija 
saattaa joutua maahisten lumoihin, ja eksyä 
nurinkuriseen maailmaan, jota on kutsuttu myös 
metsänpeitoksi. Omissa oloissaan eläviä maahisia 
luonnehditaan rauhaa rakastaviksi, järjestelmällisiksi, 
siisteiksi ja sopuisiksi. 
- Elina - 

 
Suohinen 
Suohinen on Brittein saarten harvinainen keijukainen, 
jonka tuntomerkkejä ovat: korkeus n. 110 cm, pitkät 
mustat hiukset, iho tumman vihreä, sammaleesta ja 
lehdistä tehdyt vaatteet, suuret käden, joissa neljä 
sormea.  Suohiset elävät soilla. Ne ovat hyväntahtoisia 
ja melankolisia. Puhe on yksinkertaista ja verkkaista. 
Suohiset voivat rakastua ihmisiin. 
- Heidi - 



 
Metsähinen 
Itä- Suomessa yleensä miespuolinen metsänhaltija, 
metsän väen jäsen on metsähinen. Metsän väki 
huolehtii eläimistä ja kaunistaa metsää. Väki tarkkailee, 
että metsää kunnioitetaan ja siellä käyttäydytään hyvin. 
Metsän väkeä on eniten kaukaisimmissa korpimetsissä. 
Luonnonkohteista väkeä asuu paljon mm. 
muurahaiskeoissa, puunkoloissa, kivenkoloissa, 
juurakoissa ja suurissa kannoissa. 
- Liisa-Maria -  

 
Tapiotar 
Metsänhaltija ja kuningatar Tapiotar on metsänväen 
johtaja ja Tapiolan vahva emäntä. Hänet tunnetaan 
oikeana Mehtolan mahtinaisena. Tapiotar on myös 
lintujen myyttinen kantaäiti, Emuu. Hän on metsän 
kuninkaana yleisesti pidetyn Tapion miespuolinen 
vastine. 
- Juulia - 

 
Lintukotolainen 
Lintukoto on myyttinen paikka kaukana etelässä, 
maailman reunalla, missä taivaankansi ja maanpinta 
kohtaavat. Muuttolinnut suunnistavat sinne talveksi 
linnunrataa seuraten. Ihmissielukin saattaa ehkä vaeltaa 
sinne kuoltuaan. Lintukodossa kaikki on pientä. Siellä 
asuvat pienikokoiset olennot, lintukotolaiset, 
taivaanääreläiset. 
- Sanna - 



 
Louhi, Pohjolan emäntä 
Louhi, Pohjolan emäntä, kutsui Pohjolan kokohon. Pani 
joukon jousihinsa, laittoi miehet miekkoihinsa, rakenteli 
Pohjan purren, suoritti sotasenosen. (Kalevalan 43. 
runo, säkeet 1-6.) 
- Elisa - 

 
Mielikki, metsän emäntä 
Mielikki on naispuolinen metsänhenki, metsän 
kuninkaan, Tapion vaimo. 
- Tiina - 

 
Saunatonttu Päiviö 
Saunatonttu on pieni, ihmisennäköinen olento, ja tulee 
mielellään saunan viimeisiin löylyihin kun ihmisväki on jo 
poistunut saunasta. Saunatonttu on pohjimmiltaan kiltti, 
pikku tonttu, joka pysyttelee mielellään pois ihmisten 
näkyviltä. 
- Tiina - 

 


