
 
Olipa kerran Pöllö Huupponen, joka rakasti 

satujen lukemista. 
 
Eräänä päivänä Pöllö Huupponen herää aamulla 

ja kurkistaa ikkunasta ulos. 

Onpa sumua! Hän hämmästelee. Hän pukee 

ylleen pussilakanan ja alkaa keittää aamuteetä, 

mutta laittaa vettä vahingossa kumisaappaaseen. 

Outo haju alkaa tuntua nenään. Saapas käryää 

kuumalla levyllä ja hän tempaa sen äkkiä hellalta. 

Apua! Missä vesipannu? Sitten hän kokeilee 

kasvojaan ja toteaa silmälasien kadonneen. 

Pöllö etsii silmälaseja kotoaan, mutta niitä ei löydy 

mistään. Voi ei! Nyt hän ei voi lukea satuja metsän 

eläimille. 

Pöllön on lähdettävä etsimään silmälaseja 

metsästä. Hän kompastelee pussilakanassaan 

sinne tänne ja ymmärtää vihdoin riisua sen, ennen 

kuin lähtee kotoaan. 
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Pöllö Huupponen lähtee lentämään varovasti  

aukean pellon ylle, ettei törmäilisi puihin. Hän 

yrittää katsella maahan eikä huomaa kovaa 

vauhtia vastaan lentävää lehmää. Tömpsis, Pöllö 

ja lehmä törmäävät toisiinsa. Törmäyksen 

voimasta he mätkähtävät keskelle heinäkasaa, 

onneksi lehmä alimmaiseksi.  

Anteeksi etten huomannut sinua. Minä olen 

kadottanut silmälasini. Oletko nähnyt niitä? sanoo 

Pöllö Huupponen lehmälle toivuttuaan 

törmäyksestä. 

En ole nähnyt lasejasi, mutta voin auttaa etsimään 

niitä. Hyppää selkääni, lennätän sinua! vastaa 

lehmä.  
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Tallustellessaan metsäpolulla Pöllö 

Huupponen tapaa Jänis Jöplinin. Jänis Jöplin 

pälyilee ympärilleen ja selittää hengästyneenä:  

Kettu on ajanut minua takaa koko aamun! Minä 

voitin Retu Kepposen rohkeuskilpailussa; sain 

säikäytettyä lammaslauman ja nauroin huuleni 

ristiin. Siitäkös Retu Kepponen suuttui! 

Onpa hurjaa! Mutta oletkos sattumoisin nähnyt 

silmälasejani juostessasi metsässä? Pöllö 

Huupponen kysyy.  

Jänis Jöplin ei ole nähnyt Pöllön laseja, mutta 

lupaa auttaa etsimään ja tarjoaa kyytiä selässään, 

jos pöllö suojelee häntä ketulta.  
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Pöllö Huupponen ottaa ilolla lehmän tarjouksen  

vastaan ja he jatkavat yhdessä matkaa. Lentävä 

lehmä näkee alhaalla mökin, jonka pihassa on 

rillipäisiä pieniä miehiä ja kaunis tummahiuksinen 

tyttö. Lentävä lehmä laskeutuu mökin pihalle ja 

Pöllö katselee miehiä lasejaan etsien, mutta heillä 

on ihan omat silmälasit.  

Voi voi. Eivät minun silmälasini taida täälläkään 

olla, toteaa Pöllö Huupponen allapäin. 

Hmm, minun äitipuoleni keräilee silmälaseja. 

Ehkäpä sinun pitäisi käydä hänen linnassaan, 

sanoo tyttö ja opastaa pöllölle reitin linnaan.  

Miehet pyytävät, että lehmä jäisi asumaan heidän 

luokseen, sillä heiltä on päässyt maito loppumaan 

ja lisäksi he haluaisivat joskus päästä näkemään 

vähän maailmaa lentävän lehmän selässä. Lehmä 

suostuu ilomielin sillä mökin ympärillä on ihania 

ruohoniittyjä.  
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Pöllö Huupponen kiittää kohteliaasti  

tarjouksesta, mutta toteaa että käveleminen on 

turvallisempaa, hyvästelee ja jatkaa matkaa jalan.  

Samoillessaan metsässä Pöllö Huupponen tulee 

lammelle, jonka rannalla kyykkii nyrpeä prinsessa.  

Hei anteeksi, mutta oletkohan sattumoisin nähnyt 

silmälasejani? Pöllö Huupponen kysyy 

prinsessalta.  

Phyh, minä olen kadottanut kruununi ja se on 

paljon tärkeämpi kuin sinun lasisi! Menetkös siitä 

häiritsemästä! tuhahtelee prinsessa. 

Pöllö jatkaa matkaansa ja tulee joenrantaan, jossa 

on silta.  
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Pöllö Huupponen lupautuu suojelemaan  

Jöpliniä Retu Kepposelta ja hyppää jäniksen 

selkään.  

Jänis Jöplinin selässä ratsastaen Pöllö 

Huupponen etenee vauhdikkaasti metsän polkuja 

pitkin. Pian he saapuvat vanhan mummonmökin 

pihalle. He koputtavat ovea ja sen avaa susi 

mummon silmälasit nenällä. Jänis säikähtää ja 

pakenee. Pöllö sanoo sudelle:  

Terve! Etsin silmälasejani, mutta nuo eivät ole 

minun eivätkä taida olla sinunkaan!  

Susi murahtaa ja paiskaa oven kiinni.  
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Pöllö Huupponen lähtee jatkamaan matkaansa  

metsän halki. Metsän toiselta puolen Pöllö 

Huupponen löytää linnan jossa asuu ilkeä 

kuningatar. Pöllö pyytää päästä kuningattaren 

puheille. Kuningatar on sovittelemassa silmälaseja 

peilin edessä.  

Kerro, kerro kuvastin, mikä okulaareista on 

pukevin? 

Krhm, anteeksi teidän korkeutenne. Olisiko 

mahdollista että minun silmälasini olisivat 

eksyneet teidän kokoelmiinne? Pöllö Huupponen 

kysyy. 

Kuningatar luo jäätävän katseen Pöllöön. 

Kuvitteletko sinä, että MINÄ käyttäisin samanlaisia 

laseja kuin tuollainen metsän otus? Heti ulos 

täältä! kuningatar huutaa vimmoissaan ja alkaa 

viskoa pöllöä omenoilla. Pöllö pakenee sokkona 

lentäen. 
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Joen vartta kuljettuaan Pöllö Huupponen löytää  

kuninkaallisen linnan. Pöllö lennähtää avoimesta 

ikkunasta linnaan sisälle ja vaeltelee huoneesta 

toiseen. Monissa huoneissa on ihmisiä, mutta 

kaikki nukkuvat eikä missään näy yksiäkään 

silmälaseja.  

Lopulta Pöllö Huupponen päätyy torniin, jossa 

nukkuvan prinsessan yöpöydällä on yhdet 

silmälasit. Nämä lasit kuitenkin näyttävät kovin 

vanhanaikaisilta ja ovat niin pölyiset, että lienevät 

olleet siinä ainakin 100 vuotta. Pöllö Huupponen 

on jo lähdössä, kun yht´äkkiä tornin ovi lennähtää 

narahtaen auki ja sisään astuu paha haltiatar, joka 

yrittää tökkiä pöllöä terävällä värttinällä. Pöllö 

pakenee sokkona lentäen. 
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Pöllö Huupponen jatkaa matkaa ylittäen sillan. 

Sillan toisella puolella kolme pukkia syö niityllä. 

Pöllö Huupponen lähestyy pukkeja ja kysyy: 

Olettekohan nähneet silmälaseja täälläpäin? Olen 

kadottanut omani. 

Bäää, olikohan peikolla silmälasit? kysyy pienin 

pukki tovereiltaan. 

Bää-bää, olihan sillä, vastaa keskikokoinen pukki. 

Mutta määä pukkasin peikon tuon sillan alle, 

sanoo pukeista suurin.  

Pöllö löytää tajuttoman peikon sillan alta. Pöllö 

lähestyy peikon kasvoja nähdäkseen lasit. Lasit 

ovat liian suuret ja säpäleinä. Peikko herää pöllön 

tuijotuksesta ja lähtee ajamaan pöllöä takaa. Pöllö 

pakenee sokkona lentäen. 
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Lennettyään henkensä hädässä Pöllölle tulee 

nälkä. Hän löytää vattupensaikon ja ryhtyy 

syömään. Yhtäkkiä yhdestä vadelmasta alkaa 

kuulua huutoa. Pöllön silmien edessä vattumato 

muuttuu Vattukuninkaaksi.  

Kiitos, kun et haukannut minua kahtia! sanoo 

kuningas.  Voin toteuttaa toiveesi. Sano vaan mitä 

tahdot, olen Vattukuningas ja olen hallinnut 

vadelmapensaita tuhansia vuosia.  

Voi, kiitos! Olen kadottanut silmälasini enkä 

yhtään muista missä ne olen viimeksi nähnyt!  

Kuningas heilauttaa kättään pöllön pään 

yläpuolella ja vähitellen muisti alkaa palailla. Pöllö 

muistaa käyttäneensä laseja edellisenä päivänä, 

jolloin hän on käynyt kaupungissa räätälillä ja 

kyläilemässä karhuperheen luona.  
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Lennettyään hurjasti hyvän matkaa pöllö väsyy 

ja laskeutuu tien varteen ja kohtaa maalaishiiren, 

joka on paluumatkalla serkkunsa luota 

kaupungista.  

Hyvää päivää! Olen kadottanut silmälasini, 

oletkohan nähnyt niitä? Pöllö Huupponen kysyy 

hiireltä. 

Jaa jaa. Olen kyllä nähnyt silmälasit serkkuni 

luona. Hän toimii räätälinä kaupungissa.  

Pöllö Huupponen kiittää hiirtä tiedosta ja jatkaa 

tietä pitkin kohti kaupunkia.  
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Lennettyään uuvuksiin Pöllö Huupponen 

laskeutuu polulle. Polulla on leivänmurusia ja 

Pöllöllä onkin jo kova nälkä. Pöllö jatkaa matkaa 

nokkien leivänmuruja polun varrelta. Syödessään 
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Pöllö Huupponen lähtee etsimään 

silmälasejaan karhuperheen talolle. Matkalla 

karhuperheen luokse häntä vastaan juoksee 

vaaleatukkainen tyttö, jolla on kuin onkin Pöllö 

Huupposen lasit päässään.  

Hei, pysähdy! Nuo taitavat olla minun silmälasini, 

Pöllö Huupponen huutaa tytölle. 

Tyttö pysähtyy ja ojentaa lasit pöllölle. 

Mi-mi-minä löysin nämä karhujen talosta. Ethän 

ole vihainen. Karhut suuttuivat minulle kun 

maistelin heidän puurojaan ja kokeilin heidän 

huonekalujaan.  

Pöllö Huupponen ei ole vihainen, vaan iloinen siitä 

että löysi vihdoin silmälasinsa ja pääsee lukemaan 

satuja. Tytölle hän kuitenkin muistuttaa, ettei 

toisten tavaroita saa ottaa ilman lupaa.  

Sen pituinen se. 
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Pöllö Huupponen saapuu kaupunkiin Räätäli 

Hiiren talolle ja koputtaa oveen. Kukaan ei avaa 

vaikka valo näkyy sisältä. Pöllö alkaa huhuilla, 

jolloin hiiri avaa oven.  

Huh huh! Se oletkin sinä, Pöllö Huupponen! Näitkö 

tullessasi vihaista kissaa? Ompelin kissalle takkia, 

mutta siitä tulikin tuppi. Sitten tajusin, että minulla 

on väärät lasit!   

Ne ovatkin minun! Kiitos! sanoo Pöllö Huupponen 

ja asettelee lasit nokalleen. 

Hiiri ryhtyy etsimään omia silmälasejaan, mikä 

onkin jo toinen tarina. 

Sen pituinen se. 
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Matkalla kaupunkiin pöllöä vastaan taapertaa 

jokin lintu, jolla on silmälasit päässään. Pöllö 

Huupposen mielestä ne näyttävät kovin tutuilta.  

Hei, nuo taitavat olla minun silmälasini, Pöllö 

Huupponen sanoo linnulle. 

Lintu ojentaa lasit pöllölle ja sanoo pää 

painuksissa: 

Minä löysin nämä räätälihiiren talon edustalta ja 

laitoin ne päähäni näyttääkseni tyylikkäämmältä. 

Katsos kun kaikki muut ankat haukkuvat minua 

rumaksi kaiken aikaa.  

Pöllö asettelee lasit nokalleen ja toteaa ettei 

ankka ole ollenkaan ruma, eikä itseasiassa edes 

ankka vaan joutsen, josta kasvaa todella kaunis 

lintu.  

Sen pituinen se. 
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Silmälasit löydettyään Pöllö Huupponen pääsi 

lukemaan satuja. Ehkä huomasitkin, että Pöllö 

Huupposen matkan varrelle oli karannut hahmoja ja 

tilanteita tunnetuista saduista: 

Lehmä, joka tahtoi lentää (Paul Brett Johnson) 

Rohkea jänis (Kansansatu) 

Lumikki ja seitsemän kääpiötä (Grimmin veljekset) 

Adalminan helmi (Zacharias Topelius) 

Punahilkka (Grimmin veljekset) 

Prinsessa Ruusunen (Grimmin veljekset) 

Kolme pukkia (Kansansatu) 

Vattumato (Zacharias Topelius) 

Maalaishiiri ja kaupunkilaishiiri (Aisopos) 

Hannu ja Kerttu (Grimmin veljekset) 

Kultakutri ja kolme karhua (Kansansatu) 

Hiiri kissalla räätälinä (Kansansatu) 

Ruma ankanpoikanen (H.C. Andersen) 

 

Satuseikkailun idea saatiin kirjasta 

Missä olet, prinssi Hurmelo? 

(Sylvie Misslin ja Amandine Piu) 
 

Satuseikkailun ja tarinan Pöllö Huupposesta loivat Lastenkulttuurikeskus 
Verson taidekasvattaja Minnamaria Koistinen ja tuottaja Julia Vatanen 
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Tee itse oma Pöllö 

Huupponen –  

käsi- tai sorminukke 

 

Piirrä paperille kaksi saman 

kokoista ympyrää. Käytä apuna 

esimerkiksi pyöreää astiaa, 

teippirullaa tms. Jos haluat 

käsinuken, tee ympyröistä sen 

kokoiset, että kämmenesi mahtuu 

ympyrän sisälle. 

Voit käyttää eri värisiä tai 

kuviollisia papereita tai koristella 

paperit itse piirtämällä. Myös 

kierrätysmateriaalista tulee 

hienoja pöllöjä, voit leikata 

ympyrät esim. vanhoista lehdistä 

tai kirjaston poistokirjoista. 

Aseta pyörylät päällekkäin nurjat 

puolet vastakkain ja taita sivut 

siiviksi hieman vinottain. 

Taita sitten yläreuna, eli siipien 

kapeampi väli, alas pöllön pääksi 

ja kulmat korviksi.  

Leikkaa vielä paperista tai tarrasta 

sopivan kokoinen kolmio pöllön 

nokaksi ja liimaa nokka. 

Leikkaa ja liimaa tai piirrä pöllölle 

vielä silmät ja varpaat, sekä 

halutessasi muita koristeluja. 
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