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Johdanto
Elämä luonnossa ei pysy kauan aloillaan.  

Vuodesta toiseen kasvit alkavat kukoistaa keväisin ja  

kuihtuvat syksyisin noudattaen jo aikojen alussa 

syntynyttä kiertokulkua. Myös eläinten ravinnonhaku, 

lisääntyminen ja poikasten varttuminen  

mukautuvat vuodenaikojen kiertoon. 

Tämä teos havainnollistaa kunkin vuodenajan muutoksia 

aivan uudessa ilmiasussa: käsin prässätyistä kasveista 

koostuvina kuvina. Ruusunpunahohtoinen terälehti kertoo 

keväästä, ja leimuavan punaiset pudonneet lehdet luovat 

syksyn tuntua. Kuvakudelmista voi löytää lehtiä, varsia ja 

jopa marjoja. Täytyy vain malttaa katsoa pinnan alle!



Kesä



Kesä
Kesän pisimmän päivän lähestyessä sää 

voi lämmetä helteiseksi ja luonto kukoistaa. 
Hyönteisarmeijat ovat tervetullutta ravintoa 

pitkien muuttomatkojen takaa saapuville linnuille. 
Myös jo keväällä syntyneet lintupesueet varttuvat 
ja tekevät vähitellen yhä pitempiä tutkimusretkiä 
pesän ulkopuolelle. Taustalla hehkuu kukkasten 

värikirjo, kesän katseenvangitsija, jonka houkutusta 
mehiläiset eivät voi vastustaa.



Niityillä ja pelloilla
Niityillä ja pelloilla vietetään kukkeinta kesää. 
Unikot huojuvat kevyessä tuulenvireessä, ja  
heinät heilimöivät. Pikkuiset vaivaishiiret 
kiipeilevät viljankorsissa keräten ruokaa  
keskikesän kekkereihin.

Edellissyksynä tai keväällä kylvetty vehnä vahvistuu ja  
kasvaa korkeutta. Sen jyvät paisuvat tähkissä.  
Kesän päättyessä viljat korjataan talteen, jyvät  
jauhetaan jauhoiksi ja korret kuivataan oljiksi.

Vaivaishiiret 
napsivat mielellään 
viljanjyviä. Niistä on 
maanviljelijöille myös 
hyötyä, sillä ne syövät 

tuhohyönteisiä.



Pellon uumenissa vaivaishiiret vipeltävät 
viljankorsia pitkin. Ne ovat ketteriä 
kiipeilijöitä ja käyttävät taipuisaa häntäänsä 
turvaköytenä juostessaan ja hyppiessään. 
Maahan on pitkä matka, mutta vain 
korkealta ne saavat lempimuonaansa: 
marjoja, siemeniä ja maukkaita viljanjyviä, 
kuten vehnää ja ohraa.

Vaivaishiiret ripustavat lehdistä ja ruohosta 
punotut pallomaiset pesänsä jopa metrin 
korkeuteen korkeiden kasvien väliin.  
Siellä niiden pikkuriikkiset  
poikaset ovat turvassa  
valtaosalta saalistajista.

Vaivaishiiren pesät 
ovat suunnilleen 

appelsiinin 
kokoisia.

Vaivaishiiri on ainoa 
hiirilaji, jonka häntä 
on niin joustava, että 
se voi tarttua sen 

avulla kiinni.




