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Tekijöiden tervehdys
Museon perusnäyttelyyn suunnitellun oppimis-

Teimme Eläinten jäljillä –projektin osana var-

Graafinen ja visuaalinen suunnittelu Eläinten

polun varrella tavataan 12 eläintä, joista osa on

haiskasvatuksen kulttuuriset ympäristöt –si-

jäljillä – projektissa oli osana kolmannen vuo-

vuainetta. Olemme suunnitelleet projektin

den työssäoppimisjaksoa, minkä seurassa oli

esikoulu – alakouluikäisille, mutta se on so-

hauska työskennellä. Aikomuksemme oli tehdä

on hyödyllistä tietoa, hauskoja loruja ja opetta-

vellettavissa myös pienemmille. Toiveenamme

ulkoasusta niin mielenkiintoista kuin mukavaa

vaisia huomioita matkan varrella tutuksi tulevis-

on, että kierrosta hyödyntäisivät päiväkotien

katseltavaa ja toivomme sen välittyvän myös

ta eläimistä.

ja koulujen lisäksi myös vanhemmat lastensa

lukijalle.

saaliseläimiä ja osa hyöty- tai kotieläimiä. Pysähtymiskohdat on merkitty viereisellä sivulla
olevaan museon pohjakaavaan. Tässä kirjassa

Kiitokset Oulun yliopiston varhaiskasvatuksen
maisterivaiheen opiskelijoille Annu-Maarialle,
Lauralle ja Tuulille, jotka ovat ideoineet opintopolkuun sopivia tehtäviä, leikkejä sekä loruja

kanssa. Oppimispolun tavoitteena on ihmisen
ja eläimen välisen suhteen tutkiminen yhdessä

Meillä on ollut ilo olla mukana luomassa tätä

aikuisen kanssa hauskoja tehtäviä ja arvoituksia

projektia!

ratkoen.
Terveisin,

lasten iloksi. Kiitokset myös Ammattiopisto
Lappian opiskelijoille Annikalle ja Nanalle, jotka

Mukavaa seikkailua!

Annika Virtanen

ovat piirtäneet kirjan kuvituksessa käyteyt eläi-

Terveisin,

Nana Yli

met sekä suunnitelleet kirjan taiton.
Pirjo ja Pihla Suvilehdolle kiitokset luvasta käyttää heidän runojaan kirjassa.
Yhteistyöterveisin,
museolehtori Arja Keskitalo

Annu-Maaria Alatalo
Laura Oikarainen
Tuuli Salo

Valokuvat:
Pohjois-Pohjanmaan museo
Taiton viimeistely:
Riina Kohonen ja Arja Keskitalo

3

Harmaahylje eli halli. Museossa esillä oleva

Hylje

hylje on löytynyt kalaverkosta Hailuodon lähistöltä.

Kivikautinen ihminen pukeutui hirven- ja hylkeennahasta tehtyihin vaatteisiin. Kuva on
otettu Kierikin kivikautisessa kylässä.

Ulvoi susi illalla,

1.

kuutamon sillalla.
Ui kissa silakkaa

Sympaattisen näköinen hylje on petoeläin.

hylje siitä maalasi taulun
ja tyttö sävelsi laulun.
Pirjo ja Pihla Suvilehto

Noin 6 000 vuotta sitten Perämeren rantakylien asukkaiden pääelinkeinoksi tuli
hylkeenpyynti. Hylkeen nahat ja rasva eli
traani olivat arvokkaita kauppatavaroita.
Jo yhdestä hylkeestä saatiin runsaasti ruokaa ja elintarvikkeita. Hylkeen rasva ja valkuaisaineet olivat ihmiselle tärkeitä ravintoaineita. Lisäksi hylkeen rasvaa eli traania
poltettiin lampuissa valon saamiseksi.
Hyljettä pyydystettiin esimerkiksi harppuunoilla ja verkoilla.
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Kuva: Jackie Warhgren

Laske montako hyljettä kuvassa on!

Mikä näistä on hylkeen ruokaa?
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Hirvi
Oips, miten takerruin näine sarvineni
ja
koipineni röysteikköön.
Pitäisi uida, juosta tai kuopia,
heinien sekaan petiä ruopia.
Sitten taas jaksaa mustikkaa,
mansikkaa, puolukkaa napsia,
nam, tätä elämää,
sanoi hirvi ja hankasi puuta
sarviaan kurotti kohti kuuta.
Pirjo ja Pihla Suvilehto

Hirvi on pohjoisiin oloihin sopeutunut
eläin, jota ontot karvat suojaavat pakkaselta. Pitkien raajojensa avulla hirvi pystyy kulkemaan hyvin lumessa, soilla ja ryteiköissä.
Hirvi on levinnyt Suomeen viimeistään
kahdeksan tuhatta vuotta sitten. Hirvi oli
tärkeä saaliseläin ja lähes kaikki sen osat
kelpasivat käyttöön. Liha, veri ja sisälmykset hyödynnettiin ruokana. Taljoista ja
nahoista tehtiin vaatteita, hihnoja, asumusten katteita ja jopa veneitä. Suonista
punottiin lankaa ja jousen jänteitä. Luu ja
sarvet kävivät koruihin, aseisiin ja työkaluihin. Luusta voitiin keittää liimaa.

2.
Museossa esillä oleva hirvenpäätikari on valmistettu punaisestä Kölin liuskekivestä.
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Museon osastolla on noin 4 000 vuotta vanha esine, jonka sanotaan esittävän
hirven päätä. Kun esinettä katsoo, niin siitä
voikin helposti hahmottaa hirven kuonon.
Vartalo on katkennut pois.
Tutkijat ovat sitä mieltä, että kyseessä
voisi olla pronssikaudella eläneen lapsen
lelu tai se voisi olla myös aikuisen ihmisen
onnenamuletti.
Katso esinettä tarkkaan: voitko hahmottaa
siinä hirven pään? Kuva alla.

Tässä on esimerkki kalliomaalauksesta, jossa
on aiheena hirvi. Piirrä hirvelle kaveri samalla
tyylillä.

Hirveä kutsutaan metsän kruunupääksi.
Mistä luulisit sen johtuvan?
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Karhu
Missä Ohto synnytelty,
mesikämmen käännytelty?
Kuun luona, tykönä päivän,
otavaisten olkapäillä.
Sieltä on maahan laskettu
hihnoissa hopeisissa,
kultaisissa kätkyissä.
Kalevala

”Kun menee sutta pakoon,
tulee karhu vastaan.”
- Suomalainen sananlasku

Karhua kutsutaan usein metsän kuninkaaksi. Se on myös Suomen kansalliseläin. Karhu on ollut muinaissuomalaisille pelätty, mutta myös pyhä ja
arvostettu eläin.
Karhua ei ole sopinut kutsua sen nimellä, vaan on käytetty kiertoilmauksia, kuten mesikämmen, metsälainen, kouko
ja otso. Toisaalta karhun pyöreä olemus
vetoaa ihmiseen; siksipä monen lapsen
ensimmäisten lelujen joukossa on nallekarhu.

3.

Menneinä aikoina urhea karhunkaataja saattoi
käydä mesikämmentä vastaan aseenaan vain
tukeva karhukeihäs. Alkuperäinen maalaus: Mikael Toppelius, 1807.

Laululeikki:

Karhut vetäytyvät talvipesilleen
syys-marraskuussa ja ne nukkuvat talviunta koko lumisen ajan. Kansanperinteen mukaan karhu kääntää kylkeään
Heikin päivänä 19. tammikuuta, jolloin
talven selkä taittuu. Eli talvi on puolivälissä.
Karhunpääkoristeinen kivikirveen terä.

Karhun mörrikät,
jörrikän pörrikät,
kestiä pitävät kaiken kesää.
Syksyllä vasta,
kömpivät pesään.
Siellä ne nukkuvat makoisasti,
uuden hunajan tuoksuun asti.
Tekijä tuntematon
Karhunpäällä koristeltu liuskeveitsi.

3.
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Etsi karhunpennulle oikea reitti emon luo.
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Orava
Perässäni juoksee lauma lapsia,
tahtovat pähkinän kädestäni napsia.
Noin kaivan nurmeen pienen kolon
ja pelastan pähkinän polon.
Oho, mitä kaaressa sataa –
kymmenen ruskeaa herkkupalaa.
Pirjo ja Pihla Suvilehto

Orava pesässään. Kuva museon osastolta.

4.

Pienestä koostaan huolimatta orava on
ollut vuosisatojen ajan yksi tärkeimmistä riistaeläimistä. Turkiksen arvosta
kertoo se, että sana raha on alun perin
tarkoittanut oravannahkaa.
Nykyään oravat voivat olla hyvinkin
kesyjä ja tuttavallisia. Mikäli huomaat
oravan kiipeävän kohti linnunpesää,
kannattaa hätistellä se pois. Linnunmunat ovat nimittäin oravan herkkua.
Matematiikkaa oravan avulla:
Kiihtelys on vanha suomalainen oravannahkojen kaupassa käytetty mittayksikkö, jolla tarkoitettiin 40 oravannahan nippua. Kiihtelys koostuu neljästä
tikkurista, joka merkitsee kymmentä
oravannahkaa. Paljonko on puoli kiihtelystä?

Mitä tarkoittaa jos joku ihminen näyttää ihan
”kuivan kesän oravavalta”? (Hän on liian laiha)
Oravan ääntely on säksätystä, kujerrusta tai
kurnutusta ja niiskuttelua. Matki oravaa!
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Mistä ovat tuttuja Tiku ja Taku? (Aku Ankasta)

Oravan laulu
”Makeasti oravainen makaa
sammalhuoneessansa;
Sinnepä ei hallin hammas eikä metsämiehen
ansa ehtineet milloinkaan.
---Siellä torkkuu heiluhäntä
Akkunalla pienoisella,
Linnut laulain taivaan alla saattaa hänen
iltasella Unien Kultalaan.”
Aleksisi Kivi, Seitsemän veljestä, Timon laulu

Laulussa mainitaan kaksi oravan vihollista.
Mitkä?
(Vastaus: halli eli koira sekä metsästäjä)

Totta tai tarua. Jos lause on totta, nostetaan kädet ylös
1. Orava syö sieniä (totta)
2. Orava painaa 8 kiloa (tarua)
3. Orava synnyttää yleensä kolmesta kuuteen poikasta (totta)
4. Orava tekee pesänsä maan alle (tarua)
5. Entisaikaan oravannahka kävi rahasta (totta)

Talvi- ja kesäturkin lisäksi oravien värityksessä on paljon yksilöllisiä eroja. Väritä erilaisia turkkeja oraville.
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Kettu

Täydennä lorun puuttuvat sanat
Tämä punaruskea eläin kanoja saalistaa, ja
sitä usein repolaiseksikin kutsutaan.
On toisinaan se myös hyvin viekas heppu.
Täytyy vastauksen siis olla _____ (kettu)

Mikä pöyältä voin vei? Kettu.

Kettu saaliikseen kanoja pyydystää, mikä
maatilan väkeä kovasti ärsyttää.

Missä kettu? Aitan alla.
Missä aitta? Tuli poltti.
Missä tuli? Vesi sammutti.
Missä vesi? Härkä ryyppäs.
Missä härkä? Kannon juurella.
Missä kanto? Maaksi mätäni.
Missä maot? Korppi nokki.
Missä korpit?
Yhdeksän meren yli lentivät.
Ota kiinni, jos saat!
Kansanloru

Oulun seudulla talon lähellä liikkuva kettu tiesi sitä,
että talossa pian asukkaat vaihtuvat.

”Viekas kuin kettu”.

5.
Ketun turkki – erityisesti sen paksu
talviturkki – on ollut haluttu saalis.
Niinpä mitä erilaisimmat keinot ovat
olleet käytössä, jotta kettu on saatu
satimeen.
Vitriinissä näet jälkilapion, jonka toinen
pää on veistetty ketun tassun muotoiseksi. Metsästäjä on painanut hankeen
ketun tassun kuvia, jotta kettu luulisi
niitä omiksi jäljikseen. Vitriinissä olevia
julmia metsästysvälineitä ei saa nykyään käyttää.

Luudan kanssa kuistilla odottaa emäntä,
jos pusikossa vilahtaisi ketun tuuhea _____
(häntä)
Joskus jos huono sää ketun yllättää, täytyy
omaan koloon juosta vikkelään.
Siellä turvallista ketun olla on, omassa piilossa
syvällä onkalon.
Sen ei ulkona tarvita öitä kukkua,
vaan hiljaa omassa kolossa voi ______
(nukkua)

5.

”Happamia, sanoi kettu pihlajanmarjoista.” Monien kansojen keskuudessa on vallalla uskomus, jonka mukaan revontulet syntyvät, kun kettu huiskii hännällään hankia tuntureilla juostessaan.
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Jälkilapio, jolla metsästäjä painoin ketun jälkiä
hankeen harhauttaakseen ketun satimeen.

Keksi sanat ristikkoon vihjeiden perusteella

Miksi ketun hännänpää on valkoinen?
Kettu yritti varastaa kermaa kirnusta.
Kirnu kaatui ja kettu litki kermaa suuhunsa. Emäntä vihastui, löi kettua kirnun männällä ja osui sen hännänpäähän. Tämä vuoksi ketun hännänpää on valkoinen.
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Lehmä

Lehmille on annettu kivoja nimiä, kuten Ystävä,
Kielo, Yrtti, Omena, Mansikki ja Ruusu.

Lehmästä saatava maito oli ennen pienten lasten juoma. Maitoa ei ennen ollut
tarjolla ympärivuotisesti kuten nykyään.
Tämä johtui siitä, että huonolla ruualla
olleet lehmä eivät antaneet maitoa eli ne
ehtyivät suureksi osaksi vuotta. Kesäaikana lehmät lypsettiin sekä aamulla että
illalla.
Varttunut väki nautti maidon keittoina,
juustona, viilinä tai piimänä. Tiesitkö,
että ne kaikki on tehty lehmänmaidosta? Voi oli varsinaista herkkua; samalle
leivälle ei ollut tapana laittaa sekä voita
että lihaa. Ainoastaan toista.
Viiliä ja piimää säilytettiin puisissa astioissa. Niistä näet museon osastolla
esimerkiksi viilikehlon sekä piimäleilin.
Kapea ja korkea puuastia on nimeltään
kirnu, ja siinä tehdään voita.
Ammuu...

Minkä nimen sinä antaisit lehmälle?

Kun sanotaan, että jollakin on ihmisellä lehmän hermot? (Henkilö on harvinaisen rauhallinen)
Kun sanotaan, että on oma lehmä ojassa? (Henkilö
tavoittelee omaa etuaan)

6.
Museossa on esillä puisia piimäleilejä. Miksi
astioita tehtiin ennen puusta?
Vastaus: puuta oli saatavilla ja astioita voitiin
tehdä itse. Lasi oli kallista ja esimerkiksi muovia ei oltu vielä keksitty. Saviastiat taas menivät helposti rikki.
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Mitä tarkoittaa?

Hilma ja vasikka ”Pampula” elokuussa vuonna
1943. Kuva: Eino Jokinen

Etsi kuvista 5 eroavaisuutta.

Taustakuvassa ”lehmisavu” eli savuava tuli, jonka
tarkoitus on karkottaa hyttysiä ja sääskiä lypsyn aikana.
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Hevonen
Mikä vauhtia hurjaa niityllä laukkaa,
ja heinää suuhunsa haukkaa.
Se eläin on myöskin cowboylle tuttu,
Villissä lännessä hyvinkin suuri juttu.
Sen kanssa voi harrastaa ratsastusta,
ja tallissa se nukkuu,
kun yö on sysimusta.
Sillä kaviot on kiven kovat,
ja pystyt korvat oikein somat.
Sen ihminen voi myöskin valjastaa,
ja suuret salaisuudet sille paljastaa.
Tuuli Salo

7.
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Vuosisatojen ajan Suomessa on liikuttu ja
liikutettu vahvan suomenhevosen voimin.
Olipa kyseessä ihmiset, kuormat, aurat
tai äkeet, niiden alla tai edessä on ollut
hevonen. Hevonen oli tarpeellinen ja
arvokas kotieläin, siitä kertoo esimerkiksi
sanonta ”Hevoselle ensin heinät, sitten
miehelle mitä löytyy.”
Hevosen valjastus riippuu siitä, mitä sillä
aiotaan tehdä. Kuvan hevonen on luokkivaljaissa ja se vetää rekeä. Luokki on ylösalaisin olevan U-kirjaimen muotoinen,
yleisimmin puusta valmistettu kaari, joka
pitää aisat irrallaan hevosen kyljistä.

Ennen vanhaan monen pojan ensimmäinen
leikkikalu oli puuhevonen. Kuvassa Anton Mellin perheineen.

Hevosta kutsutaan myös kauramoottoriksi.
Arvaatko, miksi?

Etsi kuusi hevoseen liittyvää sanaa:
varsa, laukka, ravi, turpa, satula ja harja

Hevosia metsätyömaalla tukkeja vetämässä.
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Kissa
Aa bee cee dee kissoja vilisee
tikapuilla, portailla,
muurella, katoilla
pitkäkarva, turriainen, laiheliini, pontus

8.
Museon osastolla on nukkekoti, jonka pöydällä
on kissa havittelemassa voita astiasta. Löydätkö kissan? Lähellä olevan opiskelijan huoneen

Persiasta, Intiasta, Egyptistä, Afrikasta.

sängyllä pötköttelee raidallinen leikkikssa. Sel-

Tämä kissa tassuttelee naveltalta päin

laisen voisi vaikka tehdä itse.

maitotilkka kuonon päässä,
viiksistä sen näin
äänetönnä polun kulkee petiänsä päin
köllähtää, unta näin.
Pirjo Suvilehto ja Pihla Suvilehto

Kissat ovat olleet ihmisen seuralaisena jo
viisi tuhatta vuotta. Maatalousyhteiskunnassa oli tärkeää suojata viljasäiliöitä hiiriltä ja rotilta ja kissat sopivat siihen tehtävään. Ihmiset kiintyivät kissoihin, koska
ne pitivät jyrsijäkannat aisoissa. Ja tietysti
myös siksi, että kissat ovat suloisia.
Valitettavasti kissa alettiin yhdistää pahantekoihin, sairauksiin ja ilkitöihin. Mustaan
kissaan liittyvä taikausko on elänyt pitkään. Sanotaan, että jos musta kissa ylittää
tien edestäsi, pitäisi sylkäistä vasemman
Valokuvaaja Ina Liljeqvist poseeraa kissansa
olkapään yli kolme kertaa välttääkseen
kanssa.
huonon onnen. Se on taikauskoa.
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Osaatko laulaa ”Mustan kissan tangon”?
La-la-la-la-la-la, lal-la! Jos mustan kissan
saisin, mä sitä rakastaisin.
Sen mustan kissan tassut ne sitten hassut on!
Kun pitkän narun päähän mä laitan paperin,
niin kissa tanssii aivan tangon askelin!

Mitä tarkoittaa:
”Myöhäistä hiiren haukotella,
kun on jo kissan suussa.”

Auta kisua löytämään hiiriä kirjan sivuilta.
Kissan nimi on M__RR__. Keksi mikä se voisi olla.
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Koira
Koira-ystävä
Kautta aikojen,
on ollut koira ystävä ihmisten.
Se on jäljittänyt ja metsästänyt,
poliisikoiranakin toimii nyt.

Oululaiselta rouva Bergströmiltä katosi
koira syyskuussa 1861. Sanomalehdessä
nähtiin katoamisilmoitus: ”Tuntomerkit:
pikkuinen valkia koira, pää musta ja pitkin
päätä valkia rantu, jonka keskellä oli musta pilkka; molempien silmäin yli keltainen
pilkka, hännän juuressa musta puoli kranssi...”. Entisajan kieli kuulostaa hauskalta.
Kuvittele, minkä näköinen koira oli.

Vuonna 1878 Oulussa otettiin käyttöön
koiravero. Verollepanon johdosta tiedettiin, että kaupungissa oli 95 hännänheiluttajaa. Myös koirien nimet tiedettiin, sillä ne
julkaistiin sanomalehdessä. Tässä niistä
muutamia: Tommi, Ilo, Sasse, Minne, Turva,
Penni , Brisse...

Tästä kaverista on monelle iloa,
ja luita se söisi vaikka sata kiloa.
Annu-Maaria Alatalo, Laura Oikarainen ja Tuuli Salo

Koirilla ja ihmisillä on ollut erityinen suhde
tuhansien vuosien ajan. Koirat ovat auttaneet ihmisiä esimerkiksi saaliiden jäljittämisessä, metsästämisessä ja antaneet
ihmisille turvaa. Näyttelyssä on esillä pitkä
reenjalas; koiraa on käytetty myös vetoapuna.
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9.
Tällaisia hienoja koristekoiria merimiehet toivat ennen ulkomailta. Koiria pidettiin ikkunalla. Kun perheen isä oli merillä, katsoivat koirat Nämä luppakorvat on kuvattu valokuvaaja
ulos. Kun isä oli kotosalla, käännettiin koirat
Ina Liljeqvistin ateljeessa.
katsomaan sisälle päin.

9.

Merikapteeni Hans Dahlberg miehistöineen laivan kannella. Kapteenin koiran
nimi oli Toveri.
Suomenpystykorvaa kutsutaan myös pikinokaksi
sen mustan kirsun vuoksi. Mikä on kirsu?
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Lohi
Lohi on ollut Suomen vesien kruunaamaton kuningas. Lohi nousi merestä
kutemaan jokia pitkin kohti latvavesiä ja
juuri silloin se oli hyvä pyydystettävä. Kun
Oulujokeen perustettiin sähkövoimaloita
1940-luvulla, ei lohi enää päässyt nousemaan kotijokeensa.
Lohia pyydettiin lohipatojen avulla. Se oli
jokeen asennettu pyydys, joka rakennettiin jopa koko joen levyiseksi. Painokivet
varmistivat sen, ettei virta vienyt rakennelmia mukanaan. Patoon kiinnitettiin pyyntirysiä, joihin kalat uivat. Rakennelma purettiin syksyllä, kevään jäidenlähdön vuoksi.
Keväällä se taas rakennettiin uudestaan.

Oulun kaupungin vanha sinetti.

Museon osastolla on leikkilohi.
Kokeile, kuinka painava se on!

10.

Oulun kaupungin tunnuksissa, sineteissä
ja vaakunassa, on kuvattuna linna ja lohi –
kaksi kaupungin historiasta kertovaa merkittävää asiaa.
Lohipadon pienoismalleja on nähtävillä museossa.
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Laske kalaparvet ja yhdistä ne oikeaan numeroon.

7			5			2			3
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Poro
Juokse, porosein, poikki vuoret, maat!
Seistä, syödä saat majall’ impyein.
Siellä verraton sammallaarre on.
Päiv’ on lyhyinen, mutta pitkä tie!
Laulaessain’ nyt vie matka joutuen!
Tääll’ on sudet vaan usvamajoissaan.
Jos mä lentäisin, niin kuin kotka tuo
Kultapilven luo, silmät lemmityn.
Ehkä näkisin huulten hymyilyn.
Vaikka kätkeisit laakson kiven taa,
Taikka porolla metsään rientäisit:
Kivet, hongat ois tieltäin käypä pois.

Saamelaisten elannon pohjan ovat muodostaneet metsästys, kalastus ja keräily.
Paimentolainen elämänmuoto, porokarjan mukana laidunalueelta toiselle vaeltaminen eli jutaminen yleistyi 1500- ja
1600-lukujen taitteessa.

11.

Nykyisin poronomistajana voi olla kuka tahansa poronhoitoalueella asuva Suomen
kansalainen. Kun poromieheltä kysytään
hänen porojensa lukumäärää, on vastaus
Kuinka pitkä matka on poronkusema? Se on sel”Kahen puolen puuta.” – Mitä tämä mahtaa
lainen matka, jonka poro voi kulkea pissimättä
tarkoittaa? (Tokan suuruutta ei ole tapana
eli noin 7,5 kilometriä.
kertoa.)
Kaikki porosta saatava hyödynnettiin. Siitä
saatiin lihaa ja maitoa sekä raaka-aineita
vaatteisiin ja työkaluihin. Poroja on käytetty myös kanto- ja vetojuhtina sekä kulkuneuvoina.

F. M. Franzén

Kuka on maailman tunnetuin poro?
Vastaus: Joulupukin poro Petteri Punakuono!
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Kaksi miestä ja poro kesällä 1914 eli yli sata
vuotta sitten. Kuva: Samuli Paulaharju

Mitkä näistä ovat poron jäljet?

Kuvassa on lauma poroja eli porotokka
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Pöllö
Missä se nyt olikaan, se oikea kolo, jonne
mahtuisi tämä polo?

Poron takana, puun oksalla istuu hiiripöllö.
Se on pohjoinen pöllölaji, jonka vakituisinta aluetta ovat Lappi, Peräpohjola, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu.

Ennen vanhaan on uskottu, että pöllöt
On mulla Minervan muisti ja puinen kuisti, ovat velhojen ja paholaisten lähettiläitä.
jossa kököttelen keskellä kirkasta
Nämä luulot ovat perustuneet pöllön ääneen, sen kumeaan huhuiluun hämärässä
päivää tai hyvää yötä ja saalistustyötä.
metsässä.
Me pöllöt pöntöissä, risukasoissa,
kartanoissa ja kaupunkien puistoissa
kissansilmillä killitämme ja kynsin,
siiveniskuin ikävää pillitämme.
Jos et meitä huomaa ja tervehdi vanhaa
kuomaa
owl hu huu, owl hu huu
oi varo, kaatuu puu!
Pirjo Suvilehto ja Pihla Suvilehto
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12.

Pöllö on ollut paitsi viisauden myös tyhmyyden symboli. Pöllön kansanomainen
nimitys hyypiö sisältää myös omituisen
olion merkityksen. Toinen pöllön kansanomainen kutsumanimi on ukuli. Sana
esiintyy usein esimerkiksi sanaristikoissa.
Museon oven yläpuolelle on kuvattu viisauden
jumalattaren Athenen (room. Minervan) pöllö.

12.

Museossa on nähtävillä hiiripöllö.
Huomaatko, missä?

Piirrä pöllölle naama joko katsoen viereisestä kuvasta
mallia tai keksi ihan itse. Halutessasi voit myös värittää pöllöt.
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