
 
Tarinoiden mukaan näkki on järven tai kaivon 

ilkeä henki tai vartija, joka houkuttelee 
varomattomia veden syvyyksiin. Näkin voi 

karkottaa heittämällä kiven veteen. Tämän levän 
peittämä näkki ei kuitenkaan ole ihan perillä 

tehtävästään vaan kiven heittämällä saat nostettua 
hänet pintaan. Hän on nimittäin hyväntahtoinen ja 
utelias, mutta myös hyvin hajamielinen persoona. 

Usein hänet tapaa kivellä istuskelemassa, 
ajatuksiinsa vaipuneena. 

- Jutta - 
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"Rahkoi kuun mustaks taikoi", kirjoitti Mikael 

Agricola. Salaperäinen ja outo Rahkoi ei ole kiltti ja 
avulias otus. Hän on tauti, paha kodinhaltija ja 

tietysti varas. Kuun häiritessä hänen tekosiaan hän 
ottaa tervaämpärin, vastan ja tikapuut. Sitten hän 

kiipeää kuuhun ja tervaa sen mustaksi. Näin hän voi 
tehdä pahojaan kenenkään näkemättä. 

- Vilja - 



 
Mother of Forests is a Latvian mythological 

creature. 
- Ilze from Latvia - 

 
Tapio is a god of forest in Finnish mythology. 

- Daina from Latvia 

 
Uskottiin, että transsissa shamaanin sielu irtaantui 

ruumiista ja matkasi tuonpuoleiseen henkien ja 
jumalten luo jonkin eläimen muodossa. Shamaanit 

käyttivät taikakaluinaan noitarumpuja, 
karhunhampaita ja -käpäliä sekä tanssimista. 

- Pauliina - 



 
Kaarnamuori on elämää nähnyt puuvanhus, jonka 
sydän on täynnä lämpöä ja viisautta. Hän metsissä 
kulkijoita kuuntelee ja poluilta eksyneitä ohjailee. 

Jos sä kuulet lehtien havisevan sanojen lailla, 
kuuntele silloin tarkkaan, sillä kaarnamuorilla voi 

olla sinulle asiaa. 
- Eeva-Liisa - 

 
Asuu seassa lehtien hajamielinen peikko pieni. 
Suurempi kuitenkin kuin sieni. On hällä suippo 

lakki ja lehdistä sotkuinen takki. Kun häntä alkaa 
unettaa niin posket vaaleat punottaa. Lumen 

peittäessä maan, peikko talviuneen vaipua saa.  
- Kati - 

 
Suon haltija, Hittavainen, keppostelee ja osaa 

verhoutua suomaastoon mitä ovelimmin. Joskus 
jekkuja tehdessään hän saattaa houkutella eksyneen 

samoilijan suoraan suonsilmään, mutta suopealla 
tuulella ollessaan hän voi johdattaa innokkaan 

marjastajan muhkeille hillamättäille. 
- Minna - 



Tämä peikkotyttö on vielä lapsi ja katselee 
maailmaa sinisin silmin. Hän on hyväntahtoinen ja 

iloinen, ja siksi joutuu usein muiden peikkojen 
kiusattavaksi. Reppana yrittää kuitenkin kasvaa 

kunnon peikoksi... 
- Henna - 

 
Viiruvoro on oikea metsän kiusanhenki. Hän huijaa 

ja ryöstelee muita metsän asukkeja pitempääkin 
pidemmän häntänsä avulla. Viiru on viekas ja 

oikukas, mutta syvällä sisimmässään hänellä on 
lämmin sydän. 

- Matilda - 

 
Aamunkarhea peikkopää kuvastaa pientä, välillä 

iloistakin peikkotyttöä. Tyttöä, joka ei tykkää 
aamuista ja herätyksistä, mutta tyttöä, joka on 

elämäniloinen ihanainen olento. 
- Marjo - 



 
Tämä metsän peikko iloinen, takkutukkainen ja 
hajamielinen naurullaan ja laulullaan, saa ilon 

sinuunkin tarttumaan! Ei hän ketään satuta, 
sellaista EI hän halua! Vaan tahtoisi sinut 

johdattaa satumetsään tutkimaan kera ystävien, 
uutta luonnon salaisuutta! 

- Anu - 

 
Olen pieni, kekseliäs peikkopoika, ja tupsuhäntäni 
on oiva. Viihdyn puissa ja rantakivellä, on hännällä 

hyvä vettä sivellä. Toinen tossu katosi, kun tämä 
peikko puroa patosi. Housuista taas paikka puuttuu, 
voi olla, että äiti suuttuu. Olen silti kiltti, vaikken 

enää pikku piltti. 
- Kaisa - 

 
Metsänmöllöttäjä on harmiton, metsässä asusteleva 

mummeli. Möllöttäjä on luenteelta utelias ja 
nauttiikin metsän retkeilijöiden tarkkailemisesta. 

Kaihi on kuitenkin heikentänyt möllöttäjän näköä sen 
verran, että möllöttäjä saattaa tarkkailla hyvinkin 
läheltä. Metsänmöllöttäjjä on aina perillä kaikista 

metsän tapahtumista.  
- Vivi - 



 
Metsänkeiju on oikukas olento. Se tanssii kedolla 
kukkien ja perhosten kanssa. Keiju rakastaa tuulta 

ja tuulen kanssa leikkimistä. Tuuli antaa keijun 
siiville vauhtia. Neito tekee mitä tahtoo, ja jos 

sellaisen metsässä tapaa, kannattaa sen kauneutta 
ihailla ja sille kauniita asioita jutelle. Jos keijun 

suututtaa voi se taian langettaa, eikä silloin 
kenellekään ole kivaa. Keiju rakastaa kauniita 
asioita ja toivoo, että metsänkedoilla liikkuja 
huomaa niittyjen kauneuden ja poimii kukkia 

harkiten. 
- Niina - 

 
Tonttu prinsessa 

- Sari -  

 
Lammikon Lyyli asustaa metsän siimeksessä 

olevissa lammikoissa ja lähteissä muuden veden väen 
kanssa. Vedessä on paljon väkeä, jolla on 

taikavoimia. Lammikon Lyyli on todellisuudessa 
hyvin pieni olento, joka voi muuttua hetkeksi 

ihmishahmon muotoon noustessaan vedestä. Joskus 
Lammikon Lyyli tuo taikavoimansa avuksi ihmisille 
ja muille metsän olennoille, jos he kohtelevat heitä, 

vettä ja metsää kunnioittavasti. Toisaalta, veden 
äärellä huonosti käyttäytyvä saattaa saada koko 

veden väen vihat päällensä. 
- Emmi - 



 
Tattinen - sienten jumala syntyi syksyllä puiden 
ruskan aikaa. Hän pitää huolta muista sienistä. 

Hän vartioi syksyistä metsää. Maan matoset hän 
pitää loitolla ja tarjoaa parhaat sienet etsiville. 

Lisäksi pitää huolen, että ensi syksynäkin sieniä 
löytyy.  

- Anna - 

Tarja Kröger 2012, 
päivitetty 7/2016 

 
Kissankellon laulu: "Metsä hiljenee, yksin jää 
kukkanen, pienoinen sinipää. Kissankello tuo 

katselee, maailmaa itsekseen ihmettelee." 
- Hanna - 

 


