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Ratkenneen karvakengän tarina 
 

Jos olet lukenut tarinaa miehestä, joka löysi aarteenhaltijan (čáhálig) kulta-aarteen, niin 

saatat ihmetellä, miksi hänen lähes uusi karvakenkänsä hajosi niin nopeasti, yhdessä talvessa, 

metsässä. Minä olen myös miettinyt asiaa, ja näin siinä on saattanut käydä: 
 

Karhu kulki metsässä ja etsi paikkaa, jossa voisi viettää talven nukkuessa. Hyvä paikka vaan ei 

tahtonut löytyä. Se ei saanut olla liian pieni, täytyihän siellä päästä vähän kääntymäänkin. Se ei 

saanut olla liian suurikaan, muuten sinne paleltuisi. Sen pitäisi pysyä niin kuivana, etteivät sulavat 

vedet herättäisi nukkuvaa liian aikaisin keväällä. 

 

Karhu alkoi olla jo aika väsynyt. Se oli koko kesän syönyt niin, että oli hyvin lihonut talviunia 

varten. Kyllä se paikka pitäisi kohta löytyä, muuten hän nukahtaisi vaikka keskelle kenttää. Uni 

painoi jo kovin karhun silmiä, kun se havaitsi pensaiden välissä karvakengän. Kenkä näytti olevan 

ikään kuin juuri häntä varten sinne jätetty ja väsynyt karhu kömpi sisään ja nukahti heti. 

 

Susi oli kadottanut laumansa ja laukkoi yksin metsässä. Se oli väsynyt ja halusi vähän levähtää, 

mutta ensiksi piti löytää turvallisen paikan, johon uskaltaisi pysähtyä. Eihän sitä tiedä, vaikka jokin 

karhu tulisi häntä kiusaamaan. Aikansa kun susi etsi levähdyspaikkaa, niin se näki hyvän 

karvakengän pensaiden välissä sopivasti piilossa. Susi kömpi kengän sisään ja nukahti. 

 

Kettu nulkkasi tyytyväisenä polkua pitkin, se oli juuri tappanut jäniksen ja syönyt sen, vatsa oli 

aivan täynnä. Kettu halusi päästä vähän levähtämään, mutta ensiksi piti löytyä turvallinen paikka, 

etteivät ainakaan sudet pääsisi härnäämään hänen makeita unia. Kettu katseli paikkoja ja mietti, että 

olisi hyödyllistä osata kiivetä. Voisi kiivetä puuhun turvaan levähtämään, mutta kun ei osaa, niin ei 

osaa. Kettu kun lopetti puiden katselemisen ja käänsi katseensa alemmaksi, niin näki karvakengän. 

”No tuohan se olisi hyvä levähdyspaikka, sinne ei susikaan ymmärtäisi tulla”, mietti kettu ja kömpi 

sisään ja nukahti. 

 

Naali oli lähtenyt alas tuntureilta, koska syötävä siellä väheni. Oli pakko lähteä outaan syötävää 

etsimään, koska oli niin nälkä, vaikka oudassa olikin kettuja – naalin vihollisia. Naali oli löytänyt 

oudassa hyvinkin syötävää ja aikoi nyt lähteä takaisin tunturiin, mutta arveli ensiksi vähän levähtää. 

Piti vain löytää turvallisen levähdyspaikan, jonne eivät ketut pääsisi häntä härnäämään. Naali 

pyöriskeli puiden takana ja pensaiden välissä ja kohtasi viimein karvakengän. ”Tuo kyllä on jo 

hyvin piilossa, sinne eivät ketut löydä”, mietti naali ja kömpi kengän sisään ja nukahti. 

 

Näätä hyppeli puissa, puissa oli hyvä olla, eivät päässeet suuremmat eläimet hänen hommiaan 

härnäämään. Nukkuminen puussa vain oli vähän vaikeaa, koska näätä oli niin vikkelä eläin, et 

nukkuessaankin se pyöri ja liikkui niin, että ei tahtonut oksanhaarassa pysyä. Toisinaan oli käynyt 

niinkin, että näädän unia oli tullut häiritsemään varis, kun näätä oli vahingossa maannut liian lähellä 

sen pesää. Nyt näätäkin oli katselemassa yöpymispaikkaa itselleen, koska taivas oli sen kaltainen, 

että yöllä saattaisi tulla vaikka vesisade. Puissa ei näkynyt tarpeeksi sakeaa paikkaa, joka olisi 

pitänyt näädän kuivana, jos alkaisi sataa vettä. Maahan katsoessaan näätä samassa näki 

karvakengän, joka sopisi hyvin yöpymispaikaksi. Näätä laskeutui varovasti puusta ja livahti kengän 

sisään ja nukahti. 

 

Kärppä vilahteli sinne tänne kivien ja juurien lomitse, se oli hyvin tyytyväinen elämäänsä, koska sai 

kulkea vapaana ja kenenkään härnäämättä louhikossa. Ihmisetkin antoivat hänen olla nykyään 

rauhassa, koska kuninkaat eivät enää tarvinneet kärpännahkaturkkeja. Ihmiset olivat myös 
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havainneet, että jos kärppä asuu talon lähellä, niin eivät kaikenlaiset hiiret pilaa heidän tavaroitaan 

varastoissa ja kellareissa. Vilahdellessaan varpujen välissä kärppä havaitsi karvakengän pensaiden 

välissä ja utelias kun oli, niin livahti sisään tutkimaan sitä paremmin. Pehmeä ja lämmin tuntui 

paikka olevan, kärppä arveli levähtää vähän aikaa näin turvallisessa paikassa ja nukahti. 

 

Lumikon, metsän pienimmän petoeläimen, piti aina varoa suurempia eläimiä. Sen vuoksi se 

kulkikin tavallisesti piilossa, hiirten koloissa oli hyvä piileskellä. Lumikolla oli usein nälkä ja sen 

vuoksi se saattoi lähteä syötävää hankkimaan silloinkin, kun muut päiväpetoeläimet olivat jo 

nukkumassa. Eräällä saalistusmatkallaan lumikko sattui tulemaan karvakengän lähelle. Se mieltyi 

kenkään, koska paikka näytti olevan niin lämmin ja turvallinen. Lumikko päätti jäädä kenkään 

asumaan, koska se oli hauskempi asuinpaikka kun kostea hiirenkolo. 

 

Karhu oli löytänyt itselleen hyvän pesän talveksi. Susi, kettu, naali, näätä, kärppä ja lumikko olivat 

halunneet vähän levähtää turvassa, mutta he olivat myös nukahtaneet pidemmäksi aikaa. Kaikki 

nukkuivat niin makeasti ja raskaasti, että eivät huomanneet herätäkään koko talvena, kaikki paitsi 

lumikko, jolla oli aina niin nälkä, että piti käydä saalistamassa silloin tällöin. Mutta jokaiselta 

saalistusmatkaltaan lumikko palasi aina karvakengän sisään lepäämään. 

 

Eräänä päivänä talven jälkeen aurinko lämmitti pientä lampea niin, että sinne edellisenä syksynä 

munitut sääskenmunat alkoivat kehittyä. Parin viikon päästä lammesta nousi sääskiparvi. Sääsket 

lähtivät lentämään yksi yhteen suuntaan, toinen toiseen suuntaan, ja eräs heistä lensi karvakengän 

luokse. Karvakengästä nousi lämmin ilma, olihan siellä paljon asukkaita. Sääskellä oli myös halu 

vähän levähtää ja lämmitellä, niinpä se kömpi kengän sisään. Pieni sääski ei jäänyt ruojuksen päälle 

lumikon viereen lepäämään, mutta kömpi sen ohi ja myös kärpän ohi ja näädän ohi ja naalin ohi ja 

ketun ohi ja suden ohi ja viimeiseksi vielä karhunkin ohi. Kengän kärjessä se löysi hyvän paikan, 

johon se pysähtyi. 

 

Levähtäessään sääskelle tuli nälkä. Nälkävatsalla se havaitsi jotain pehmeää aivan siinä lähellä ja 

arveli pistää siihen, jos vaikka sieltä syötävää löytyisi. Sääski asetti imukärsänsä pehmeään 

paikkaan ja alkoi imeä, mutta voi, se pehmeä paikka olikin karhu nenä. Karhu säikähti ja suuttui, 

kun jokin hänen nenäänsä pisti. Säikähtäessään karhu ei muistanut, missä hän oli ja nousi niin 

nopeasti, että karvakenkä ratkesi ja kaikki sen asukkaat lensivät sinne tänne pensaiden päälle ja alle. 

Eläimet säikähtivät, kun havaitsivat keiden kanssa he olivat nukkuneet vierekkäin. Siitä kun he 

pääsivät jaloilleen, niin kaikki pakenivat matkoihinsa. Pensaiden väliin ei jäänyt enää muuta kun 

ratkennut karvakenkä. 
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Kysymyksiä: 

1. Millaista nukkumapaikkaa karhu etsi? 

2. Millaisen nukkumapaikan karhu löysi? 

3. Mitkä muut eläimet löysivät saman nukkumapaikan? 

4. Montako eläintä karvakengässä lopulta oli? 

5. Miksi karhu suuttui? 

6. Miten lopussa kävi? 


