
Kotipesä 
Eräänä aamuna Pöllö Huupposen postilaatikkoon tipahti värikäs kirje. Vaikka Huupponen 
oli kieltänyt mainosten vastaanottamisen, silti postinkantaja Verneri Varis oli tuonut 
hänelle matkailuesitteen. Esitteen päällä oli kirje Verneriltä:  

Hei, Pöllö Huupponen! Kannattaa vilkaista tätä mainosta! Oletko käynyt Heinävedellä 
katsomassa Varistaipaleen kanavaa? Serkkuni Viljami Varis on koko elämänsä ollut siellä 
kanavanvartijana ja haluaisi vihdoin tavata sinut! Voisit muutenkin lähteä matkailemaan 
muuallekin Savoon…  

Huupponen ryhtyi selailemaan matkailuesitettä ja tunsi, kuinka matkakuume alkoi hurjasti 
nousta. Hänen piti se ihan mitata kuumemittarilla! Kyllä nyt pitää lähteä tuulettumaan tästä 
kotikolosta!  

Pöllö Huupponen levitti Savon kartan eteensä ja ryhtyi suunnittelemaan matkareittiään.  

 

 

Tehtävä: bit.ly/phs-kotipesa  

 

 

 



Heinävesi 
Kylläpä Viljami Varis ilahtui, kun Pöllö Huupponen ilmestyi Varistaipaleen kanavalle. Viljami 
esitteli kanavan alueen monet hienot sulut ja kertoi sen historiasta: 

Kanava on pudotuskorkeudeltaan Suomen suurin ja maan ainoa nelisulkuinen kanava. 
Kanavan neljän sulun putouskorkeus on 13,3–14,2 metriä. Vuosina 1911–1913 rakennettu 
kanava on pituudeltaan 1 100 metriä.   

Pöllö kertoili myös omasta metsästään, joka oli kuin oikea satumetsä. Siellä oli tapahtunut 
monenlaisia seikkailuja. Istuessaan kanavan sillan kaiteella, heidän luokseen lennähti 
kyyhkynen.   

Hei, Viljami! Kas, päivää! Olen Kaarina Kyyhkylä ja asun Lintulan luostarin kellotapulissa. 
Kuulin mehiläisiltä, että tänne on tullut vieras! Tervetuloa!   

Kiitos! Lintula! Haluaisin ehdottomasti vierailla myös teillä, sanoi Pöllö.  

Seuraavaksi Pöllö lähtikin Kaarinan mukana Lintulan luostariin. Siellä olikin paljon 
nähtävää. 

Lintula on ortodoksinen nunnaluostari. Siellä valmistetaan kynttilöitä eli kirkkotuohuksia, 
kertoi Kaarina.  

Hän kertoi myös toisesta luostarista, joka oli lähellä: Valamon luostari on ortodoksinen 
munkkiluostari.   

Kaarina ja Pöllö lähtivät lentelemään kohti Valamoa.  

Valamon luostarissa oli ollut tosi rauhallista ja mukavaa levähtää yön yli. Mutta aamulla 
Huupponen tahtoi jatkaa matkaa. Pöllö levitti kartan eteensä, sulki silmänsä ja tökkäsi 
siiven kärjen johonkin pisteeseen.  

Tehtävä: 
bit.ly/phs-heinavesi 

 



Hirvensalmi 
Wau, mikä pitkä ranta ja upea järvimaisema! Pöllö huokasi ihan ääneen.  

Pöllö Huupponen saapui Hirvensalmen liepeille illansuussa. Iso valkea rakennus kohosi 
hänen edessään. Portissa luki Satulinna. Rannassa näkyi hirsinen huvila, jonka katolle pöllö 
päätti istahtaa ottamaan pienet torkut.   

Vähän myöhemmin pöllö heräsi hirveään metakkaan. Hänen höyhenensä oikein pöllähtivät 
säikähdyksestä. Rantahuvilan avoimista ikkunoista kuului mahdottoman kovaa musiikkia, 
jossa rummut rämisivät ja sähkökitarat vonkuivat! Vihreään kiiltävään paljettipukuun 
pukeutunut Suvi Teräsvatsa ja kukallisessa samettihaalarissa hyppelehtivä Antti Huisku 
lauloivat duettoa.   

Moinen räminä sai pöllössä aikaan rytmihäiriön ja se pakeni kohti Hirvensalmen 
keskustaa.   

Pöllö Huupponen lensi Suomen ainoan tervaleppäkujan suuntaisesti. Ikivanhat yli 100-
vuotiaat tervalepät kahisivat vienosti illan kääntyessä yöksi. Pöllö nukahti suuren 
tervalepän oksalle.  

Aamulla torilta alkoi kuulua haitarin soittoa. Kylläpä täällä musiikki soi joka puolella! 
Ihmetteli pöllö hiukan närkästyneenä.  

Pekka Pulu tupsahti pöllön viereen puun oksalle. Huomenta! Olet varmaan uusi täällä! Eikö 
ole paljon porukkaa! On varmaa, että ruokaa piisaa! On nimittäin Tervaleppäjuhlat! Se on 
joka vuosi tosi suuri tapahtuma.   

En taida välittää nyt ihmisjoukoista, onko täällä muuta nähtävää? Kysyi pöllö.  

Toki, voin opastaa sinut katsomaan kalliomaalauksia ja Kissakosken vanhaa hienoa 
tehdasmiljöötä. Tehdas ei ole enää toiminnassa, mutta se on kiehtova nähtävyys. Kertoili 
Pekka Pulu. Pekka Pulu vei pöllön kohteisiin. Pöllö kiitteli opastuksesta ja lähti jatkamaan 
matkaansa. 

Tehtävä: 
bit.ly/phs-hirvensalmi 



Joroinen 
Pohjoistuuli kuljetti Pöllö Huupposen kohti etelää. Alkoi näkyä valtavat kasvihuoneet ja 
ikivanha iso kartano. Huupponen laskeutui pihakoivun oksalle istumaan ja huomasi 
vieressään leppäkertun. Hän oli juuri sanomassa tälle jotain, kun leppäkerttu alkoi huutaa:  

Älä syö minua, lupaan sinulle muuta murkinaa! Säästä minut, sillä olen kasvihuoneiden 
Biologisen Kirvatorjunnan päällikkö Lauri Leppis! Suoritan tärkeää tehtävää!  

Minä en syö yleensä hyönteisiä, vaan pikkunisäkkäitä, olen pöllö! Aioin kysyä sinulta 
paikkakunnan nähtävyyksistä.  

Lauri Leppis huojentui ja kertoi viettävänsä vapaapäivää. Hän tarjoutui oppaaksi 
kartanokierrokselle.  Yhdessä leppäkerttu ja pöllö kävivät tutustumassa moneen hienoon 
pihapiiriin. Kovin lähelle ei silti kannattanut mennä varsinkaan Stendalin kartanon pihalle. 
Siellä asusti tanskaksi maukuva viekas Mette-kissa, joka oli salamannopea. 

Aikoinaan kartanoiden vuoksi Joroisissa oli hyvin kansainvälinen meininki ja eri kartanoissa 
saattoi kuulla monia eri kieliä. Kartanoiden seurapiireissä usein puhuttu kieli oli ranska ja 
siksi Joroinen tunnetaan myös nimellä Savon Pariisi, kertoi Lauri Leppis. Oli aika sanoa 
hyvästit Lauri Leppikselle ja suunnata kohti seuraavaa kuntaa. 

 
 

Tehtävä: bit.ly/phs-joroinen 
 
 
 
 
 



Juva 
Pöllö Huupponen näki jo 
kaukaa jyhkeän harmaan 
kivikirkon. Olipa juhlavan 
näköinen ja keskellä Juvan 
keskustaa. Kirkon katolla 
lauleskeli iloinen Tittaliina 
Talvela-Tiainen.   

Päivää! Olet varmaan turisti, 
tervetuloa Juvalle! 
Harjoittelen illan 
torikonserttia varten, hän 
sirkutti. Olen kuuluisaa sukua, 
tätini lauloi oopperalaulaja Martti Talvelan katolla.  

Hienoa! Onko täällä muuta nähtävää kuin komea kirkko? kysyi pöllö.  

Oi! Voisin viedä sinut teekutsuille Wehmaan kartanon pihalle!  Tittaliina puheli.  

Öhm! En kyllä juo teetä, huomautti pöllö.  

En minäkään, mutta kokki heittelee pihalle aina skonssinmuruja. Tunnen pihan varpuset, ne 
säästävät osan minullekin palkkioksi laulukonsertista.  

Mitä ovat skonssit? Ihmetteli pöllö.  

Skonssit ovat englantilaisia teeleipiä, joita nautitaan teen kanssa.  Teehuoneen emäntä 
onkin oikea teesommelier!  

Mitähän sekin tarkoittaa, mietti pöllö, muttei viitsinyt enää kysyä.   

Pöllö lähti seuraksi Wehmaan kartanon pihalle.  Hän kurkisti varovasti teehuoneen sisälle ja 
totesi, että upeata on. Hän seurasi vähän aikaa tiaisen ja varpusten touhuja, kun ne 
nokkivat murusia keittiön ikkunan alla. Huupponen kiitti Tittaliinaa opastuksesta ja päätti 
jatkaa matkaa. 

Tehtävä: bit.ly/phs-juva 

 
 
 



Leppävirta 
Pöllö Huupponen on saapunut Leppävirralle. Kirkon kohdalla Huupponen kuulee 
avonaisesta ikkunasta komeaa laulua. Pöllö laskeutuu kirkon aidalle kuuntelemaan. Kaksi 
ihmistä laulaa jotain kaunista ääntä. Pöllökin tahtoisi koettaa laulaa, mutta hänen äänensä 
on vain matalaa huhuilua, joten hän on hiljaa. Kauniin laulun keskeyttää häiritsevästi 
pihalta kuuluva räkätys. Kirkon pihalle tallustaa Sepe Sorsa-Koskinen. Hänellä on 
turistiopas-lakki päässään.  

Kas, kas! Täällähän on turisti! Tervetuloa Leppävirralle! Tässä onkin ensimmäinen 
turistikohde: hieno kirkkomme. Jaahas! Sieltähän kuuluukin upeaa laulua. Maailmankuulut 
oopperalaulajamme Hanna ja Joonas Hymni harjoittelevat illan konserttia varten. 

Sorsan selostus vain jatkui, kun hän kehotti Pöllöä seuraamaan häntä kohti Leppävirran 
lähikylää Sorsakoskea. Sorsakoskella oli tehdas, jossa valmistetaan aterimia ja astioita. 
Tehtaalla oli riesana paikallinen Heimo Harakka ja sen jengi, jotka pihistelivät aterimia 
liikaa. Harakka joutuikin sittemmin muuttamaan Varkauteen.   

Sorsakosken tehdasmiljöö oli hieno, mutta Pöllö ei jaksanut enää kuunnella sorsan 
puhetulvaa vaan lähti äkkiä lentämään etelää kohti. Sepe Sorsa-Koskinen ei edes 
huomannut, että Huupponen oli jo häipynyt.  

 

     Tehtävä: bit.ly/phs-leppavirta  
 
 
 
 
 
 



Pertunmaa 
Pöllö Huupponen saapui illansuussa Pertunmaalle. Se istahti torikojun katolle ihailemaan 
upeata järvimaisemaa. Onpa kaunis toripaikka, mutta pikkuruinen on tämä koko kylä.   

Viereen lennähti Perttu 
Pajulintu. Hei! Olen Perttu 
Pajulintu. Tervetuloa 
Pertuntorille!  

Hei! Olen Pöllö Huupponen 
Varkaudesta. Omistatko sinä 
koko kylän?  

En tietenkään, mutta 
aikoinaan oli kyllä jokin 
Perttu-ihminen, joka jonka 
maita nämä kaikki olivat!  

Mutta sitten Perttu säpsähti, kun tajusi ja jatkoi: Varkaudesta? Oletko sinä jäänyt kiinni 
varkaudesta? Ovatko poliisit perässäsi?  

Pöllö nauroi kippurassa, mutta Pertun sulat olivat edelleen pörhöllään. Hupsu! Varkaus on 
kaupungin nimi Pohjois-Savossa! Hohotti pöllö.  

Perttu rauhoittui ja naurahti itsekin. Pöllö jatkoi:  

Mutta onko teidän kaikkien nimet täällä Perttu?   

Aika moni lintu on nimetty niin. Mutta voin kertoa Pertunmaasta vähäsen. Tämä on 
sellainen maatalouspitäjä ja mökkikunta. Pertunmaa on ollut vuosisatojen ajan savolaisten 
ja hämäläisten rajaseutua, täällä on rajakivet jostain 1400-luvulta. Nähtävyyksiä on mm. 
Vanha-Rantalan talomuseo ja kirkko. Nykyajan tärkeä pysähdyspaikka viitostien varressa 
on toinen päätaajama Kuortti.  Perttu Pajulintu kierrätti Pöllö Huupposta tärkeimmissä 
kohteissa. Illansuussa Pöllö päätti lähteä lentelemään takaisin kotipuoleensa Savon 
sydänmaille.  

 

Tehtävä: bit.ly/phs-pertunmaa  

 

 
 



Rantasalmi 
Järvisydämen lomakeskuksen kesäteatterilavalla harjoiteltiin tulevaa musikaalia. Orkesteri 
töräytteli torviaan ja joku luritteli korkeita säveliä. Pöllö sai tietää variksilta, että paikallinen 
kuuluisuus Sinikka Satakieli lauloi pääroolin tämän kesän hittimusikaalissa Torvensoittaja 
katolla. Pöllö ihastui etenkin puhalteleviin joutseniin, jotka komeilla töräytyksillään sai 
höyhenet pystyyn! Satakielen laulu meinasi peittyä orkesterin metelin alle ja diiva aikoi 
lähteä, ellei torvet osanneet soittaa hiljempaa.   

 

Moista meteliä tarpeeksi kuunneltuaan pöllö päätti lähteä rauhoittumaan Linnansaaren 
kansallispuistoon.   

Sielläpä rantakivellä köllötteli Selena Saimaannorppa umpiunessa. Norppa havahtui pöllön 
istahtaessa sen viereen.  

Kas! Vieraita! Tervetuloa Linnansaareen! Täällä on rauhallista ja kaunista! Ihmisiäkin liikkuu 
kyllä, mutta ne ovat hiljaisia retkeilijöitä.  

Hei! Kyllä on ihana rauha. Saako täällä ollenkaan kalastaa?  

Saa onkia, mutta verkkokalastus on kielletty tietyillä alueilla kokonaan. Meillekin sattui 
läheltä piti –tilanne, kun lapseni Katriina Kuutti meinasi hukkua tartuttuaan verkkoon. 
Onneksi sain pelastettua hänet. Hän on jo muuttanut kotoa omilleen. Kerropa kaikille, että 
meitä pitää suojella! Sen teen, lupasi pöllö ja lähti jatkamaan matkaansa. 

Tehtävä: bit.ly/phs-rantasalmi 
 
 
 
 
 



Sulkava 
Sulkava, siinäpä mieluinen paikannimi linnulle! tuumi Pöllö Huupponen.  

Muinaisen linnavuoren huipulta olikin komeat näkymät järvelle, josta kuului airojen loiske. 
Hurjan pitkiä veneitä kiisi järven selällä ja jokaisessa veneessä soutajia oli ainakin 10.   

Hassuja nuo ihmiset, mihin niillä on kiire näin kauniilla säällä? Ihmetteli pöllö itsekseen 
ääneen.   

Viereen männyn oksalle istahti Taavetti Tiira.   

Heinäkuussa täällä alkaa Sulkavan Soudut –tapahtuma, siihen harjoitellaan!    

Seuraamme perheen kanssa koko retkisoudun matkan 70 km näitä pitkiä veneitä. Meistä 
on hauskaa kirkua ja syöksähdellä veneen lähelle.  Silleen saadaan soutajat pois 
souturytmistä. Silloin he pitävät tauon ja syövät eväitä, joista meillekin riittää ehkä murusia, 
kertoili Taavetti.  

Pöllö ei tykännyt moisesta kiusanteosta, hän sanoi tiiralle kohteliaasti näkemiin ja jatkoi 
matkaansa.  

 

Tehtävä: bit.ly/phs-sulkava  

 
 



Varkaus 
Ensimmäisinä horisontissa kohosivat korkeat tehtaan piiput. Huupponen lensi niitä kohti, 
koska vieressä oli museo entisessä Tehtaan koulussa. Siellä tiedetään historiasta.   

Museon pihalla seisoskeli museo-opas Valma-Kaisa Varpunen ja selosti sekalaiselle 
lintujoukolle Varkauden historiaa.  

…ja taustalla näette Albin Aallokon suunnitteleman tehdasrakennuksen. Mitä Varkauden 
nimeen tulee, niin sen taustasta ei olla ihan varmoja. Pohjana voi olla varasjoukon oleilu, 
riitaisat maat tai saamelaisten vuorka-sana, joka tarkoittaa kätköä…  

Huupponen jäi hetkeksi kuuntelemaan opastusta, mutta sitten kantautui jostakin iloisia 
lasten ääniä ja kellon kilinää. Museon ohi puksutti Kalakukko-katujuna täynnä ihmisiä. Se 
kaarsi kohti vanhoja puutaloja, jotka olivat lähellä kaunista venerantaa. Pöllö seurasi junaa 
jonkin matkaa. Lapset huutelivat ja vilkuttivat hänelle. Junan perässä liehui lippu: Vekara-
Varkaus! Oli kesäfestarin aika. Pöllö näki korkealta yläilmoista, että muuallakin kaupungilla 
tapahtui kaikenlaista.   

Keskikaupungilla kohosi korkea torni ja pöllö päätti lentää sinne maisemia ihailemaan. 
Harvoin se täällä Varkauden keskustassa vieraili, koska asui kauempana metsän keskellä. 
Joka puolella näkyi vesistöä, metsää, taloja ja suuri tehdasalue savupiippuineen. 

 

        Tehtävä: bit.ly/phs-varkaus  


