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1 SAIMAANNORPPA-LIFE 

Saimaannorppa-LIFE -hanke on Metsähallituksen luontopalveluiden johtama, Itä-Suomeen 

kohdistuva hanke, jonka tavoitteena on uhanalaisen saimaannorpan monipuolinen suojelu. Hanke 

kestää viisi vuotta, ja se alkoi elokuussa 2013. Siinä on mukana Metsähallituksen lisäksi Etelä-

Savon ELY-keskus, Itä-Suomen yliopisto, Luonnonvarakeskus (Riista- ja kalatalouden 

tutkimuslaitos), WWF Suomi, Suomen Vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö, Turun yliopisto sekä 

Suomen luonnonsuojeluliitto.  

Saimaannorppa-LIFE -hankkeen keskeisiä osa-alueita ovat uuden tiedon tuottaminen ja jakaminen, 

kalastuksesta aiheutuvien kuolemien minimointi, ilmastonmuutoksen aiheuttamiin uhkiin 

valmistautuminen, vapaaehtoistoiminnan tehostaminen sekä ihmisen aiheuttaman häirinnän 

ehkäisy. Suomen luonnonsuojeluliiton osalta hankkeeseen liittyvä työ painottuu erilaisiin 

kampanjoihin sekä tiedotus, valistus- ja ympäristökasvatustyöhön. Luonnonsuojeluliitto tekee myös 

muiden hankkeessa mukana olevien kumppanien kanssa jatkuvaa tiivistä yhteistyötä. 

Luonnonsuojeluliiton osalta hanketta koordinoi saimaannorppakoordinaattori ja norppa-asiantuntija 

Kaarina Tiainen.  

 

1.1 Koulunorppalähettilästoiminta  

Suomen luonnonsuojeluliiton osuus Saimaannorppa-LIFE-hankkeen 5,26 miljoonan euron 

budjetista on noin puoli miljoonaa euroa. Osa Suomen luonnonsuojeluliiton hankkeeseen liittyvää 

toimintaa on koulunorppalähettilästoiminta, joka on Saimaan alueen kouluissa tapahtuvaa 

ympäristökasvatusta saimaannorpasta ja lajin suojelusta. Koulunorppalähettilästoimintaa  kehitettiin 

jo vuosina 2010-13 eri puolilla Saimaata, mutta tuolloin se ei vielä ollut osa Saimaannorppa-LIFE -

hanketta. Keväällä 2016 toteutettu koulunorppalähettiläskiertue kohdistui Etelä-Savon alueen 

kouluihin osana LIFE-hanketta. Vuonna 2017 norppalähettiläät kiersivät Etelä-Karjalan alakouluilla 

ja vuonna 2018 Pohjois-Karjalassa sekä Varkaudessa. Koulunorppalähettilästoiminta vastaa 

hankkeen tavoitteisiin erityisesti tiedon jakamisen tavoitteen näkökulmasta, kun tiedon jakaminen 

on kohdistettu lapsiin yhtenä tavoitteiden mukaisena kohderyhmänä. Lapset ovat tulevaisuuden 

päättäjiä ja luonnonsuojelijoita, joten kohderyhmänä he ovat erinomainen. Koulunorppalähettiläiden 

vierailut ovat kouluille maksuttomia. 
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1.2 Koulunorppalähettiläät 2018 – Pohjois-Karjala ja Varkaus 

Suomen Luonnonsuojeluliitto palkkasi keväällä 2018 kolmen kuukauden (5.3.-31.5.2018) 

määräaikaiseen työsuhteeseen kaksi henkilöä 80% työajalla. Koulunorppalähettiläänä jatkoi viime 

vuoden tapaan Jannika Kemppi ja uutena lähettiläänä aloitti Juho Iso-Aho. Ennen kouluvierailujen 

aloittamista koulunorppalähettiläät aloittivat työnsä viikon kestäneellä orientaatio- ja 

opettelujaksolla. Orientaatio- ja opettelujaksoon kuului myös käytännön vierailujen valmistelua 

kahden työpäivän verran.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norppalähettiläät 2018 Jannika ja Juho Saimaan rannalla.  

 

Orientaatioviikon tärkein sisältö oli perehdyttää norppalähettiläät (etenkin uudempi lähettiläs) 

kouluissa tehtävän saimaannorppavalistuksen sisältöihin. Erityisesti perehdyttiin saimaannorppaan 

lajina, Saimaaseen norpan elinympäristönä, saimaannorpan kohtaamiin uhkiin sekä ihmisen ja 

norpan yhteiseloon Saimaalla. Nämä teemat ovat oleellisia Saimaannorppa-LIFE -hankkeessa, ja 

samat sisällöt ovat keskeisessä asemassa myös kouluvierailuilla, vaikka painotus onkin erityisesti 

Saimaassa ja saimaannorpassa lajina. Perehdyttäjänä oli SLL:n saimaannorppakoordinaattori 

Kaarina Tiainen. Molemmilla lähettiläillä eli entuudestaan kertynyt paljon esiintymiskokemusta 

niin taiteen näyttämöillä kuin puhumisessakin. Norppalähettiläät saivat myös kaksi päivää aikaa 
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valmistella itsenäisesti kouluvierailuaan, ja varsinaiseen vierailun suunnitteluun lähettiläille 

annettiinkin vapaat kädet.   

Orientaatiojakson jälkeen koulunorppalähettiläät aloittivat kouluvierailunsa. Kouluvierailujen 

lisäksi lähettiläiden työhön kuului yhteydenpito kohdealueen kouluihin ja vierailujen tarjoaminen 

kouluille, viestintätehtävät päiväkirjan ja videoblogin eli vlogin muodossa sekä loppuraportin 

kirjoittaminen. Opettajille lähetettiin vierailujen jälkeen palautekysely, jonka tarkoituksena oli 

seurata ja kehittää koulunorppatoimintaa pidemmällä tähtäimellä. Videoblogi julkaistiin YouTube 

palvelussa Luonnonsuojeluliiton käyttäjätilillä. Kuvia päivitettiin sosiaalisen median kanaviin, 

kuten Facebookiin. Kysely toteutettiin sähköisesti Survey Monkey -kyselypalvelussa Internetissä. 

Pohjana käytettiin vuoden 2017 palautekyselyä, sillä se koettiin toimivaksi. 

 

2 KOULUVIERAILUT 

Varsinaiset kouluvierailunsa koulunorppalähettiläät aloittivat 12.3.2018 Rekivaaran koululla. 

Oppitunti pidettiin 3.-4.-luokkalaisille. Myös luokan opettaja oli mukana tuntia kuuntelemassa. 

Ensimmäinen norppavierailu sujui mukavasti ja sen pituus oli sopiva. Esitystä oli mahdollista 

hieman muokata tilanteen ja oppilaiden keskittymiskyvyn mukaan esimerkiksi lisäämällä väliin 

enemmän videoita, kuvia tai lasten aktivointia. Jo ensimmäisellä tunnilla esitykseen sisältyi norpan 

elintapoja demonstroiva norppajumppa, josta lapset olivat innoissaan.  

 

2.1 Vierailujen kohdealueet ja -koulut 

Keväällä 2018 norppalähettiläiden vierailujen kohdealueena oli Pohjois-Karjalan alakoulut. 

Tarkoituksena oli käydä pitämässä norppatunti mahdollisimman monella eri koululla ainakin 3.-4. 

luokkalaisille. Varsinaiseksi alueeksi muodostui aikataulullisista syistä lähinnä Saimaan rannan 

lähellä olevat kohteet sekä muutama muu koulu. Kunnat, joissa vierailtiin, olivat: Joensuu, 

Tohmajärvi, Kontiolahti, Kitee, Rääkkylä ja Liperi. Lisäksi lähettiläät matkustivat Varkauteen 

toukokuussa pitämään viisi oppituntia kolmelle eri koululle.  
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Ylämyllyn koulu Liperissä (vas.) sekä Jakokosken koulu Kontiolahdella.  

 

2.2 Vierailujen kohderyhmä 

Kohderyhmänä olivat alakoulujen 3.-4.-luokkalaiset, mutta joissain tapauksissa norppatunteja 

pidettiin myös 1.-2.-luokkalaisille sekä 5.-6.-luokkalaisille. Etenkin pienemmissä kouluissa oli 

tyypillistä se, että lapsia oli paikalla monesta eri ikäryhmästä. Tunnin sisältöä muokattiin hieman 

ikäryhmän mukaan: nuoremmilla oppilaille lisättiin enemmän toiminnallisuutta, kuten 

norppajumppa, videoiden katselua, pehmolelujen tutkimista ja norpan elämän läpikäymistä runon 

avulla, kun taas vanhemmille oppilaille kerrottiin enemmän norpan suojelusta.	Kaikki vierailut ja 

niille osallistuneiden ryhmien vuosiluokat ovat nähtävissä liitteessä 1. Lisäksi lähettiläät pitivät 

videopuhelun välityksellä kyselytuokion Saunalahden koululle Espooseen 1.-2.-luokkalaisille.   

Kaiken kaikkiaan lähettiläät vierailivat 37 koululla, pitivät 65 oppituntia ja tavoittivat 1542 

oppilasta (liite 2). 

 

3 NORPPAOPPITUNNIN SISÄLTÖ 

3.1 Esityksen kulku 

Kouluille markkinoitu norppalähettiläiden vierailu kesti oppitunnin verran. Tavoitteena oli luoda 

esitys, jossa ollaan vuorovaikutuksessa oppilaiden kanssa ja valistetaan heitä motivoiden ja ikätaso 

huomioon ottaen. Tämän vuoksi vierailuun sisällytettiin paljon kuvia, kysymyksiä, 

havainnollistamisvälineitä sekä toiminnallisia osioita. Alla on tiivistetty kuvaus esityksen sisällöistä 

ja etenemisestä. 
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1. Saimaan äänien kuuntelu ja itsensä kuvitteleminen johonkin paikkaan 

2. Saimaan alueen läpikäyntiä kartan ja paikkakuntien avulla 

3. Jääkausi lyhyesti, norpan historiaa 

4. Norpan tuntomerkkejä kuvien avulla 

5. Vertailua ihmisen ja norpan välillä pehmonorppien ja taulukon avulla 

6. Norpan vuodenajat 

7. Norppajumppa tai video Veeti-kuutista 

8. Norpan levinneisyysalue ja norppien lukumäärä Saimaalla 

9. Uhanalaisuus, uhkat ja suojeluasiat 

10. Loppukevennykset: Norppa laiturilla (Mitä lapset tekisivät tilanteessa?) ja Juhon 

kesälomasuunnitelmat (köllöttely norppana Saimaalla) 

11. Pehmonorppien ja pesän pienoismallin katselu, kysymykset, video 

 

3.2 MS PowerPoint -esitys  

Vierailun selkärankana toimi vuoden 2017 norppalähettiläiden tekemä PowerPoint -esitys, jota 

hieman muunneltiin. Esityksessä painotettiin tekstien sijaan kuvia, ääniä ja videota, joiden pohjalta 

norppalähettiläät kertoivat Saimaasta ja norpasta. Kuvat olivat Suomen luonnonsuojeluliiton 

käyttöön tarkoitettuja kuvia saimaannorpasta ja Saimaasta. Ääninauhoissa norppien ääntelyä. 

Esityksen lopussa esitettiin kevennykseksi lyhyt Juha Taskisen kuvaama video Veeti-kuutin 

vesileikit tai hieman pidempi video samasta kuutista, jossa tämä muun muassa sukeltelee ja nukkuu 

veden alla (Saimaan suurisilmäinen sukeltaja). 

	  
Norppalähettiläät ennen oppitunnin alkua Varparannan koululla Kontiolahdella. 
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3.3 Havainnollistamisvälineet 

Norppalähettiläät saivat käyttöönsä Kaarina Tiaisen valmistamat norppa- ja kuuttipehmolelut, jotka 

oli tehty aikuisen saimaannorpan ja kuutin näköisiksi ja kokoisiksi. Lelut olivat erittäin pidettyjä 

sekä oppilaiden että opettajien keskuudessa, ja niitä oltaisiin haluttu omaksi lähes joka koululla. 

Niiden lisäksi mukana oli myös Kaarina Tiaisen tekemä pienoismalli norpan pesästä. Oppilaille 

pyrittiin aina jättämään vierailun lopuksi aikaa leluihin tutustumiseen ja leikkimiseen. 

Norpan pesän pienoismalli sekä 

emonorppapehmolelu Rääkkylän koululla.  

 

 

 

Esityksen puolessa välissä oppilaiden kanssa pyrittiin pitämään norppajumppa Norppatouhuja -

puuhakirjan ohjeiden mukaan tai hieman soveltaen. Jumppa yritettiin sisällyttää oppituntiin 

mahdollisimman usein, sillä sen avulla koettiin oppilaiden jaksavan paremmin keskittyä vierailuun 

tunnin loppuun asti. Jumpan todettiin toimivan parhaiten ”keskivilkkaan” luokan kanssa, jolloin se 

toi vaihtelua istumiseen, mutta ei saanut aikaan kaaosta.  

 

3.4 Kouluilla jaettu materiaali 

Vierailujen lopuksi kouluille jaettiin erilaista vierailun jälkeen vapaasti hyödynnettävää materiaalia. 

Materiaalia oli neljää eri tyyppiä: Norppatouhuja -kirja sisältää erilaista saimaannorppa-aiheista 

tekemistä ja se jaettiin kaikkien vierailuihin osallistuneiden ryhmien opettajille. Saippa -kirja on 
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Juha Taskisen, Ddaga Ulvin ja Sari Kanalan tekemä satukirja, johon on suomeksi ja englanniksi 

kerrottu tarina saimaannorpan ensimmäisestä vuodesta. Saippa -kirjoja annettiin yksi per koulu. 

Veeti-kuutin vuosi -vihkonen on Kaarina Tiaisen tekemä tarina, jossa kerrotaan niin ikään kuutin 

ensimmäisestä vuodesta. Veeti-vihko jaettiin kaikille oppilaille aivan vanhimpia lukuun ottamatta. 

Näiden oheismateriaalien lisäksi opettajille jätettiin neljää eri esitettä: Metsähallituksen 

Uhanalainen saimaannorppa -esite, Suomen luonnonsuojeluliiton Saimaannorppa -esite, Suomen 

luonnonsuojeluliiton Kalasta oikein katiskalla -esite sekä vapaa-ajan kalastajien liiton Kalakaverina 

Saimaannorppa -esite.  

 

3.5 Haasteet vierailulla 

Suurempia teknisiä ongelmia ei tänä vuonna esiintynyt. Esityksen aikaraja oli muutamalla koululla 

hyvin tarkka, johtuen joko oppilaiden ruokailusta, bussikyydeistä tai muusta seikasta, josta ei 

kerrottu ennen koululle menoa. Joissakin luokissa myös oppilaiden kova tarve puhua ja esittää 

kysymyksiä saattoi viedä todella paljon aikaa. Näissä tilanteissa pyrittiin antamaan satunnaisemmin 

puheenvuoroja, jotta esityksen raameissa saataisiin pysyttyä hyvin.  

 

4 PALAUTEKYSELY  

Norppalähettiläät lähettivät jokaiselle vieraillulle koululle kyselyn, jossa pyydettiin vastaamaan 

kuuteen kysymykseen. Kysymysten määräksi valikoitu kuusi sen vuoksi, että lyhyt kysely motivoi 

usein paremmin vastausten antamiseen. Jotta kysely olisi rakenteeltaan mahdollisimman selkeä, 

apuna sen laatimisessa käytettiin Internetissä toimivaa Survey Monkey -sivustoa. Kyselyn luominen 

sivustolle on maksutonta. Käytimme pohjana viime vuoden kyselyä, koska se koettiin toimivana. 

Palaute oli erittäin positiivista. Myös jonkin verran tuli kehittämisehdotuksia. Kyselyn tulokset ovat 

liitteessä 3. 

 

5. TIEDOTUS JA VLOG 

Norppalähettilästoiminnasta lähetettiin tiedotteet 12.3.2018 ja 10.4.2018 (liite 5). Lisäksi kiertueen 

lopuksi tehtiin verkkouutinen, joka julkaistiin luonnonsuojeluliiton sivuilla (liite 6): 

https://www.sll.fi/ajankohtaista/verkkouutiset/norppalahettilastyo-toi-kiitosta-ja-kimurantteja-

kysymyksia 
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Tiedotusvälineistä oppitunteja oli seuraamassa ja/tai lähettiläitä haastattelivat:  

- YLE Joensuu  Rantakylän koululla (Joensuu) 14.3. https://areena.yle.fi/1-4385224 

-  Kotiseutu-uutiset Rääkkylän koululla 10.4. 

https://kotiseutuuutiset.com/uutiset/2018/04/11/norppatietoutta-koululaisille/ 

- Savon Sanomat Repokankaan koululla (Varkaus) 7.5.  

Myös Karjalan Heili –lehdessä oli juttu lähettiläistä. 

Lähettiläät tekivät myös kolme videoblogipäivitystä Suomen luonnonsuojeluliiton Youtube-

kanavalle. Videoissa lähettiläät kertovat työstään, vastailevat lasten hyviin kysymyksiin sekä 

päivittävät kuulumisiaan. Videot editoitiin OpenShot- ja Windows Movie Maker -ohjelmilla. Lasten 

kysymykset tulivat Varparannan koululta Kontiolahdelta, jonka kanssa oli sovittu yhteistyöstä 

kiertueen alussa vierailun yhteydessä.  

https://www.youtube.com/watch?v=oJTr2prVvOE&t=54s 

https://www.youtube.com/watch?v=7VLvtjNXkrI&t=36s 

https://www.youtube.com/watch?v=UO-pPQtcI-4 

 

 
Norppalähettiläät kuvaamassa toista vlogipäivitystään Jokiasemalla Joensuussa. 
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5 TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT JA POHDINTA 

Kouluilla oltiin innostuneita ja kiinnostuneita saimaannorpasta ja Saimaan luonnosta. Lapsilla oli 

tietoa jo jonkin verran entuudestaan, mutta hyvin paljon tuli myös kysymyksiä. Kohderyhmänä 3.-

4.-luokkalaiset ovat erinomainen, sillä heillä aihepiiri linkittyy ympäristöopin teemoihin. Lisäksi 

tämä ikäryhmä ajattelee jo paljon itse asioita, mikä varmasti lisää oppimista. Osalla kouluista oli 

hämmästyttävän hyviä ja syvällisiäkin keskusteluja lasten kanssa. Pehmonorpat olivat 

kestosuosikki, lähes jokaisella koululla tuli toive saada sellaiset omaksi. Myös norpan pesän 

pienoismallia kehuttiin kovasti.  

Lähes poikkeuksetta palaute on ollut sellaista, että kouluille toivotaan enemmän ulkopuoliselta 

taholta tulevaa tietoutta ja opetusta. Koulujen omat resurssit eivät riitä kaikkeen, ja vierailijoiden 

tunnit tuovat myös mukavasti vaihtelua arkeen. Monesti lapsille jää myös paremmin mieleen 

asioita, kun joku koulun ulkopuolinen on niistä kertonut.  
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LIITE 1   KIRJEET OPETTAJILLE 

30.11.2017 

Tervehdys Sinulle alakoulun rehtori ja/tai opettaja, 

Tässä tulee alustavaa tietoa Saimaannorppa-LIFE-hankkeen norppalähettilästoiminnasta Pohjois-Karjalassa 
sekä Varkaudessa (Pohjois-Savo) vuonna 2018. 

Suomen luonnonsuojeluliitto (SLL) on tehnyt kouluihin suunnattua saimaannorppalähettilästoimintaa 
Saimaan alueella vuosina 2010-11, 2013 ja 2016-17. Vuonna 2016-18 koululähettiläät kiertävät osana 
Saimaannorppa-LIFE-hanketta. Kierros alkoi Etelä-Savosta vuonna 2016, siirtyi sieltä Etelä-Karjalaan 
keväällä 2017 ja jatkuu nyt Pohjois-Karjalassa ja Varkauden osalta myös Pohjois-Savossa.  

SLL:n palkkaamat kaksi norppalähettilästä kiertävät Saimaan alueen alakouluja kertomassa Saimaasta ja 
saimaannorpan elämästä. Pääkohderyhmänä ovat kolmasluokkalaiset, joille pidetään noin 45 minuutin 
mittainen oppitunti. Tilanteesta ja toiveista riippuen (pienet koulut, keke-/ympäristöpäivät, muut 
toiveet) muunkinlaiset ikäryhmät, yhdysluokat, tapahtumat tai tavat tuoda saimaannorppatietoa 
kouluunne voivat olla mahdollisia, mikäli aikataulut antavat myöten. 

Lähettilästoiminta lähtee siitä, että kaikilla Saimaan alueen alakouluilla on hankkeen aikana mahdollisuus 
saada norppalähettiläät vierailemaan koulullaan. Valitettavasti kaikille luokka-asteille emme ehdi oppituntia 
pitää.  

Norppalähettiläät jakavat havainnollisen opetuksen kautta tietoa ja elämyksiä saimaannorpasta ja sen 
elinympäristöstä Saimaasta. Tavoitteena on saada lapset ymmärtämään, mitä tarkoittaa, kun saimaannorppa 
on uhanalainen, ja mitä voisimme sen hyväksi tehdä. 

Norppalähettiläät kiertävät Pohjois-Karjalassa alakouluja vuonna 2018 maaliskuun alkupuolelta (hiihtoloman 
jälkeen) toukokuun puoliväliin asti koulujen kutsumana yhdessä sovittuna ajankohtana. Pohjois-Savon 
puolelle Varkauteen pyritään kouluvierailuja järjestämään noin huhtikuun lopussa/toukokuussa. Kouluille 
tästä ei koidu minkäänlaisia kustannuksia. Vierailun jälkeen keräämme palautetta lyhyellä kyselyllä, johon 
vastaamalla luonnollisesti toivomme löytyvän sitten hieman aikaa. 

Tämä viesti tulee nyt ennakkotietona alakoulujen kolmannen luokan opettajille sekä rehtoreille. 
Alkuvuodesta ryhdymme kokoamaan tarkemmin kiertuekalenteria. Voit myös jo tässä vaiheessa ilmoittaa 
kiinnostuksesta saada norppalähettiläät kouluun vierailulle ja esittää toiveita ajankohdasta. 

Tarvittaessa annan mielelläni lisätietoja norppalähettiläshankkeesta. 

Lisätietoja saimaannorpasta: www.sll.fi/saimaannorppa.  

Ystävällisin terveisin                     

Kaarina Tiainen 
Saimaannorppakoordinaattori 
Saimaannorppa-LIFE 
Suomen luonnonsuojeluliitto ry  
Katariinantori 6 
53900 Lappeenranta 
p. 050 530 3270 
kaarina.tiainen@sll.fi 
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8.2.2018	

Lämmin	tervehdys	Sinulle	pohjoiskarjalaisen	alakoulun	opettaja,	rehtori	tai	muu	vastaanottaja	

Lähestyin	 kouluja	 viestillä	 jo	 hieman	 ennen	 joulua	 koskien	 Suomen	 luonnonsuojeluliiton	 (SLL)	
norppalähettiläshanketta.	 Monelta	 koululta	 olenkin	 jo	 saanut	 viestin	 mukanaolosta,	 ja	 useita	
vierailuajankohtiakin	on	jo	sovittu.	Tässä	on	hieman	lisätietoa	vierailuista.		

SLL:n	 palkkaamat	 kaksi	 norppalähettilästä	 kiertävät	 Pohjois-Karjalan	 Saimaan	 alueen	 sekä	 Varkauden	
alakouluja	kevään	aikana.		Pääkohderyhmänä	on	kolmasluokkalaiset.	Norppalähettiläät	jakavat	innostavasti	
ja	 mielenkiintoisen	 materiaalin	 avulla	 tietoa	 saimaannorpasta	 ja	 sen	 elinympäristöstä	 Saimaasta.	
Tavoitteena	on	saada	lapset	tutustumaan	oman	kotiseutunsa	järviluontoon	ja	erityisesti	sen	erikoisuuteen	
saimaannorppaan	 ja	 sen	 suojeluun.	 Kouluille	 ja	 oppilaille	 jää	 vierailusta	myös	 saimaannorppaan	 liittyvää	
materiaalia	ja	vinkkejä	jatkaa	aiheeseen	perehtymistä	eri	tavoin.	

Koulunorppalähettiläshanke	on	osa	laajempaa	Saimaannorppa-LIFE-hanketta.	

Norppalähettiläät	kiertävät	kouluja	hiihtoloman	 jälkeisestä	viikosta	 lähtien	noin	 toukokuun	puoleen	väliin	
yhdessä	sovittuna	ajankohtana.	Kouluille	tästä	ei	koidu	minkäänlaisia	kustannuksia.	Edellytyksenä	on,	että	
opettaja	 on	 läsnä	 opetustilanteessa.	 Toivomme	 myös	 opettajan	 vastaavan	 palautekyselyyn	 vierailun	
jälkeen.	

Pääsääntöisesti	 tavoitteena	 on	 tarjota	 koulunne	 kolmasluokkalaisille	 oppitunnin	 mittainen	
saimaannorppatapahtuma.	 Ihanteellinen	 ryhmäkoko	 on	 maksimissaan	 20-30	 oppilasta.	 Riippuen	
aikatauluista,	 koulun	 oppilasmäärästä	 tai	 koulukohtaisista	 toiveista	 myös	 muunlaiset	 norppatilaisuudet	
ovat	mahdollisia	 (esim.	muut	 luokka-asteet,	 tilaisuus	 koko	 koululle	 pienten	 kyläkoulujen	 tapauksessa	 tai	
osallistuminen	koulun	ympäristöteemapäivään	jne.).		

Olen	saanut	jo	viestejä	kouluista	ja	joidenkin	kanssa	vierailuajankohdasta	on	sovittu.	Vierailukalenteri	tässä	
siis	 vähitellen	 jo	muodostuu.	Voit	ottaa	minuun	yhteyttä,	 jos	haluat	 tässä	 vaiheessa	 sopia	 vierailupäivän.	
Lähettiläät	 ovat	 vielä	 itse	 yhteydessä	 kouluihin	 ja	 sopivat	 vierailuaikoja,	 kunhan	 aloittavat	 työnsä	
maaliskuussa.			

Annan	mielelläni	lisätietoja	norppalähettiläshankkeesta.	
	
Lisätietoja	saimaannorpasta:		www.sll.fi/saimaannorppa.		
Lisätietoja	koulunorppalähettiläshankkeesta:	http://www.sll.fi/mita-me-
teemme/lajit/saimaannorppa/norppa-ymparistokasvatuksessa/norppalahettilaat/norppalahettilas-
kampanja		

Ystävällisin	terveisin		

Kaarina	Tiainen	
Saimaannorppakoordinaattori	
Saimaannorppa-LIFE	
Suomen	luonnonsuojeluliitto	/	Etelä-Karjala	
Saimaan	luonnonsuojelukeskus	
Katariinantori	6	
53900	Lappeenranta	
p.	050	530	3270	
kaarina.tiainen@sll.fi 
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LIITE 2   KOULUVIERAILUSEURANTA 

Koulu	 Luokka-
aste	

Oppilaat	/	lkm		 Ryhmät	
/	lkm	

Saippa-
kirja/lkm	

Norppatouhu-
ja-kirja	/	lkm	

Veeti-ta-
rina/lkm	

Rekivaaran	koulu	 3-4	 19	 1	 1	 1	 20	

Reijolan	koulu	 3	 23	 1	 1	 1	 27	

Rantakylän	koulu	 3	 20	+	21	=	41	 2	 1	 2	 44	

Karsikon	koulu	 3	 20	+	19	=	39	 2	 1	 2	 41	

Utran	koulu	 3	 17+20+18	=	55	 3	 1	 4	 62	

Varparannan	koulu	 1-6	 32	+	29	=	61	 2	 1	 2	 39	

Kulhon	koulu	 3	 14	+	17	=	31	 2	 1	 2	 38	

Ylämyllyn	koulu	 3	 18+20+17+15=70	 4	 1	 4	 76	

Jakokosken	koulu	 3-4	 25	 1	 1	 1	 26	

Mattisenlahden	koulu	 1-4	 15	+	18	=	33	 2	 1	 2	 38	

Heinävaaran	koulu	 3	 18	 1	 1	 1	 26	

Itä-Suomen	koulu	 3-4	 18	+	17	=	35	 2	 1	 2	 41	

Selkien	koulu	 1-6	 29	 1	 1	 1	 35	

Suhmuran	koulu	 3	 19	 1	 1	 1	 21	

Rääkkylän	koulu	 0-3	 16	+	34	=	50	 2	 1	 2	 59	

Onttolan	koulu	 3	 13	 1	 1	 1	 14	

Liperin	koulu	 3	 34	 1	 1	 1	 40	

Ahokkalan	koulu	 1-4	 34	 1	 1	 1	 39	

Noljakan	koulu	 3	 21	+	14	=	35	 2	 1	 2	 40	

Nepenmäen	koulu	 3	 19	+	18	+	19	 3	 1	 3	 62	

Viinijärven	koulu	 3-4	 16	+	17	=	34	 2	 1	 2	 35	

Värtsilän	koulu	 1-6	 33	 1	 1	 1	 40	

Puhoksen	koulu	 3-4	 23	 1	 1	 1	 26	

Louhiojan	koulu	 3-4	 28	 1	 1	 1	 32	

Steiner	 3-4	 27	 1	 1	 2	 31	

Marjalan	koulu	 1-4	 131	 4	 1	 4	 154	

Kiihtelysvaaran	koulu	 3-4	 14	 1	 1	 1	 17	
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Niittylahden	koulu	 3	 18	+	17	=	35	 2	 1	 2	 39	

Kylmäojan	koulu	 1-2	 39	+	33	=	72	 2	 1	 2	 79	

Kanervala	 3-4	 18	 1	 1	 1	 21	

Hutsin	koulu	 3	 18	 1	 1	 1	 16	

Repokankaan	koulu	 3-4	 29	+	21	=	50	 2	 0	 2	 52	

Lehtoniemen	koulu	 3	 26	 1	 0	 1	 26	

Luttilan	koulu	 3	 29	 1	 0	 2	 32	

Normaalikoulu	(Jns)	 3	 19	+	21	+	21	=	61	 3	 0	 3	 71	

Iiksenvaara	 1-6	 21	+	26	+	21	=	68	 3	 1	 3	 72	

Karhunmäki	 1-6	 100+62+30	=	192	 3	 1	 3	 197	

37	
	

	 1542	 65	 33	 68	 1728	
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LIITE 3   PALAUTTEET KOULUILTA	

Palaute Espoosta Saunalahden koululta: 

Heippa!	
Pakko	vielä	laittaa	teille	viestiä	ja	kiittää	eilisestä	puhelusta.	Oli	aivan	mahtavaa	kun	jaksoitte	tällaisen	
järjestää	ja	antaa	meille	aikaanne!	Oppilailta	tuli	paljon	positiivista	palautetta	jälkikäteenkin.	
	
Lämmin	kiitos	ja	aurinkoista	kevään	jatkoa!	
	
Terkuin	Heini	ja	oppilaat	

	

Survey Monkey -palautekysely 
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LIITE 4   LÄHETTILÄIDEN PÄIVÄKIRJA 

	

Ma	12.3.2018	Rekivaaran	koulu	

Tänään	aloitimme	kiertueemme	Hammaslahdelta,	söpöstä	pienestä	koulusta,	joka	ei	ilmeisesti	onneksi	ole	
lakkautusuhan	 alla!	 Oppilaat	 olivat	 innokkaita	 ja	 heillä	 oli	 paljon	 asiaa.	 �	 Viime	 viikolla	 heillä	 oli	 ollut	
hiihtoloma,	 niin	 nyt	 olikin	mukava	 palat	 kouluun,	 kun	 norpat	 saapuivat.	�	 Tunti	 oli	 Juholle	 ensimmäinen	
laatuaan	 ja	 huonosti	 nukutun	 yön	 jäljiltä	 sujui	 kuitenkin	 hyvin.	 Minulla	 asiat	 tuntuivat	 tulevan	
”selkärangasta”,	hassua	miten	voi	taas	olla	maaliskuu!	Tunteja	oli	tänään	vain	yksi,	kevyt	aloitus	siis.	Saatiin	
myös	heti	kouluruokaa	:D	

-Jannika	
	

Ti	13.3.2018	Reijolan	koulu	

Tänään	 olimme	 Reijolan	 koululla,	 joka	 olikin	 jo	 hieman	 isompi	 koulu,	 eiliseen	 kyläkouluun	 verrattuna.	
Pienestä	 koulusta	 oli	 kuitenkin	 kyse,	 joten	 tunnelma	 oli	 edelleen	 kotoisa	 ja	 tuttavallinen!	 Oppilaat	
kuuntelivat	 innokkaasti,	 mutta	 eivät	 olleet	 kuitenkaan	 ihan	 yhtä	 aktiivisia	 kyselemään,	 kuin	 edellisellä	
koululla.	Tämä	ei	kuitenkaan	haitannut	ja	ehkä	tästä	johtuen	tunnin	aikataulutus	tuntui	toimivan	paremmin	
tänään,	kuin	eilen.	Itselleni	jäi	olo,	että	hapuilin	alussa	vähän	enemmän	kuin	eilen,	mutta	Jannikan	mielestä	
tunti	meni	 eilistä	 paremmin.	Mene	 ja	 tiedä,	 pääasia	 kuitenkin,	 että	 lapset	 (ja	 opettajat)	 pitivät	 selkeästi	
tunnista	ja	olivat	kiinnostuneita	aiheesta!	�	

-Juho	
	

Ke	14.3.2018	Rantakylän	koulu	

Tänään	 kävimme	 Rantakylän	 koululla,	 joka	 tosin	 sijaitsee	 tätä	 nykyä	 Sirkkalassa.	 Pienen	 hämmennyksen	
jälkeen	 tottelimme	navigaattorin	ohjeita	aamulla	 ja	 löysimmekin	oikeaan	paikkaan.	Pidimme	kaksi	 tuntia,	
joista	 jälkimmäisellä	 oli	mukana	 kuuntelemassa	myös	 Yle	 Joensuun	 toimittaja.	 Tunnin	 jälkeen	 annoimme	
vielä	 hänelle	 radiohaastattelun	 aiheesta.	 Molemmat	 tunnit	 sujuivat	 mukavasti,	 lapset	 olivat	 varsinkin	
toisessa	ryhmässä	vähän	ujoja	kyselemään,	mutta	viittailivat	kuitenkin	ihan	hyvin.	Kiinnostuneita	sen	sijaan	
olivat,	eivätkä	kiirehtineet	pois	luokasta,	vaikka	oli	ruokailu	tulossa.	Tunnin	päätteeksi	muutama	tyttö	vielä	
kyseli	minulta	 lisätietoa	norpista	�	Huomenna	vuorossa	Karsikon	koulu,	 ja	 jottei	menisi	 liian	selkeäksi	niin	
sekin	 sijaitsee	 Sirkkalassa	 :D	 Eli	 menemme	 käytännössä	 samaan	 paikkaan	 kuin	 tänäänkin.	 Nepenmäen	
koulu	 (joka	 on	 myös	 ohjelmistossa	 myöhemmin	 tänä	 keväänä)	 puolestaan	 sijaitsee	 Niinivaaralla.	 Tästä	
kaikesta	on	kiittäminen	vanhojen	koulujen	sisäilmaongelmia.	

-Jannika	

	
To	15.3.2018	Karsikon	koulu	

Tänään	siis	palasimme	Sirkkalaan,	joskin	kohteena	oli	Karsikon	koulu.	Molemmat	tuntimme	alkoivat	meistä	
johtumattomista	syistä	vähän	myöhässä,	mutta	kerettiin	kuitenkin	hyvin	pitää	tunnit.	Ensimmäinen	luokka	
oli	hieman	vilkkaampi	 ja	muutama	poika	 innoissaan	höpötteli	omiaan,	mutta	vastapainoksi	oppilaat	olivat	
myös	erittäin	aktiivisia	ja	kysymyksiä	tuli	paljon.	Useampi	oppilas	ihmetteli,	että	”onko	norppa	vaarallinen	
ihmiselle?”	 Kerroimme,	 että	 ei	 ole,	 ja	 ihminen	 harvoin	 pääsee	 edes	 niin	 lähelle	 norppaa,	 että	 fyysistä	
kontaktia	 voisi	 syntyä.	 Jälkimmäinen	 ryhmä	 oli	 huomattavasti	 rauhallisempi,	 mutta	 kysymyksiä	 sateli	
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edelleen.	 Päällimmäisiksi	 jäi	 mieleen:	 ”Miten	 se	 norppa	 muka	 pystyy	 poraamaan	 tosi	 paksun	 jään	 läpi	
kynsillään?”	 ja	 ”Eikö	 sille	 norpalle	 tule	 kylmä,	 kun	 se	 ui	 talvella?”	 Intoa	 oppimiselle	 oli	 siis	 tässäkin	
ryhmässä,	kuten	kaikissa	on	tähän	asti	ollut	�.	

-Juho	
	

Pe	16.3.2018	Utran	koulu	

Tänään	 oli	 vuorossa	 Utran	 koulun	 kolmasluokkalaiset,	 yhteensä	 neljä	 luokkaa	 kolmessa	 ryhmässä.	
Ensimmäinen	ryhmä	oli	aika	rauhallinen,	oppilaat	kuuntelivat	hyvin	ja	kysymyksiä	sateli.	Toisessa	ryhmässä	
käsiä	 nousi	 tuon	 tuosta,	mutta	meillä	 oli	 normaalia	 vähemmän	 aikaa	 pitää	 tuokio,	 koska	 aloitus	 venyi	 ja	
oppilaiden	piti	 lähteä	 ruokailuun	 jo	ennen	oppitunnin	päättymistä.	Vähän	harmillisia	 tällainen,	koska	olisi	
kiva	 antaa	 oppilaille	 tilaa	 kysyä	 ja	 keskustella,	 jos	 he	 sitä	 itse	 tarjoavat.	 Opettaja	 jopa	 huomautti	 heille	
asiasta,	 ja	 käski	 olla	 kyselemättä,	 jotta	 ehdimme	 puhua	 asiamme	 :o	 Tämän	 ryhmän	 kanssa	 korvasimme	
norppajumpan	 videolla,	 koska	 jumppaan	 menee	 enemmän	 aikaa.	 Totesimme	 tosin	 tunnin	 jälkeen,	 että	
tämä	jumpan	poisjättäminen	keskittyneiden,	mutta	aktiivisten	oppilaiden	ryhmissä	voisi	toimia	jatkossakin.	
Sen	sijaan	jos	on	hulivilejä	paljon	tai	tosi	hiljaista	porukkaa	paljon,	jumppa	tuo	hyvän	tauon	esitelmöintiin.	
Kolmas	ryhmä	oli	aika	hiljainen,	ja	ehdimme	kertoa	asiat	vähän	pidemmän	kaavan	mukaan.	Tunnin	jälkeen	
sitten	volyymi	nousi,	kun	lapset	riensivät	katsomaan	lähempää	pehmonorppia	:D		

Olen	 jo	 ensimmäisen	 viikon	 aikana	 huomannut	 eron	 Etelä-Karjalan	 kouluihin	 ja	 koululaisiin	 verrattuna:	
Oppilaista	 vain	 muutamalla	 on	 vanhempien	 tai	 muiden	 tuttavien	 mökkejä	 Saimaalla,	 kun	 taas	 Etelä-
Karjalassa	tosi	monella	oli.	Samoin	on	veneiden	laita.	Lisäksi	tutuista	kaupungeista	kysellessämme	Varkaus	
on	 tällä	 seudulla	 suositumpi	 kohde	 kuin	 Etelä-Karjalassa,	 mikä	 luultavasti	 johtuu	 siitä,	 että	 se	 sijaitsee	
lähempänä	 Joensuuta	 kuin	 esimerkiksi	 Lappeenrantaa.	 Ihmeellistä	 kyllä,	 mutta	 osa	 lapsista	 on	 myös	
sanonut,	 ettei	 ole	 uinut	 Saimaassa!	 Liekö	 vain	 muisti	 pätkii,	 sillä	 olemme	 olleet	 nimenomaan	 Joensuun	
kouluilla	tämän	viikon.	Norppatietämystä	on	ollut	lapsilla	ainakin	tähän	mennessä	ihan	hyvin	jo	valmiiksi,	ja	
hyviä	 arvauksiakin	 tulee,	 kun	 kysymme	 norppien	 sukelluksen	 maksimiaikaa	 tai	 vaikkapa	 norppien	
lukumäärää.	 Opettajien	 suhteen	 on	 ollut	 sellainen	 kuva,	 että	 Etelä-Karjalassa	 ollaan	 oltu	 innokkaampia	
aiheesta	 kuin	 täällä,	 vaikka	 kyllä	 olemme	 täälläkin	 kiitosta	 ja	 muutaman	 kysymyksen	 saaneet.	 Tänään	
oppilaat	 kysyivät	muun	muassa	 sitä,	että	miten	norppien	 iän	voi	määrittää.	Aika	nokkela	kysymys,	mutta	
osasinpa	vastata	� 

-Jannika 
 

Ti	20.3.2018	Varparannan	koulu	

Tänään	kävimme	Varparannan	koululla	Kontiolahdella.	Koulu	sijaitsi	Höytiäisen	rannalla	ja	maisemat	olivat	
sen	mukaiset,	kyllä	kelpaa!	Ihanan	idyllinen	paikka	ja	söpön	pieni	ja	siisti	koulurakennus.	Olimme	ajatelleet	
pitävämme	 tunnit	 3-4-luokkalaisille,	 mutta	 pidimmekin	 koko	 koululle	 kahdessa	 osassa.	 Oppilaita	 tässä	
koulussa	on	yhteensä	noin	75.	Ensimmäisellä	tunnilla	olivat	4-6-luokkalaiset	kuuntelemassa.	Kysymyksiä	tuli	
mukavasti	 ja	 käsiä	 nousi	 paljon	 kun	 kyselimme	 lapsilta	 asioita.	 Malttoivat	 myös	 kuunnella	 hyvin	 �	
Huomattavissa	oli	 jälleen	hiljeneminen	 varsinkin	uhkatekijöistä	 puhuttaessa	 –	 saman	huomasimme	viime	
keväänä	 Etelä-Karjalassa	 monessa	 luokassa.	 Lapset	 tiedustelivat	 muun	 muassa	 näitä	 asioita:	 ”Mitä	 jos	
ihminen	tallaa	vahingossa	norpan	pesään?”	”Onko	iskukoukku	vaarallinen	norpalle?”	ja	”Mitä	norppa	tekee	
kesällä?”	(viimeksi	mainitun	kysymyksen	kohdalla	emme	vielä	olleet	päässyt	vuodenajoissa	kesään	saakka).		

Toisen	tunnin	yleisönä	olivat	koulun	1.-3.-luokkalaiset	�	Ennen	tunnin	alkua	meiltä	 jo	kyseltiin,	että	missä	
ollaan	töissä	ja	missä	meidän	tukikohta	on.	Kun	Juho	alussa	monesti	sanoo	vitsillä,	että	Joensuussa	harvoin	
kukaan	 on	 käynyt,	 niin	 tähän	 lapset	 kommentoivat	 ”Ihan	 helppo!	 Kyllähän	 kaikki	 nyt	 siellä	 on	 käyny”	 ja	
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nauroivat	:D	Kun	kuunneltiin	Saimaan	liplatusta	ja	muita	ääniä	tunnin	alussa,	yksi	tyttö	kuvaili	kuvitelleensa	
itsensä	 sademetsään	 kiikaroimaan	 lintua	 :D	 Ihanan	mielikuvituksellista	 väkeä!	 Norpan	 takaräpylät	 saivat	
aikaan	 naurunremakan,	 liekö	 räpylät	 sanana	 jotenkin	 hassu	 :D	 Isänorppa	 kuulosti	 yhden	 pojan	mielestä	
siltä,	kuin	ruoka	palaisi	hellalla	pohjaan	:D	Hupaisia	vastauksia.	Norpan	korvaa	ihmeteltiin	sanoin	”Mikä	toi	
reikä	 tossa	 päässä	 on?”	 ja	 kun	 kerroimme	 sen	 olevan	 korva,	 oppilaat	 huusivat	 ”yäääk!”	 :D	 Kaikin	 puolin	
aivan	ihania	lapsosia	ja	mukavan	rento	meininki.	Paljon	naurua	ja	hihittelyä,	lapset	kuuntelivat	tosi	hienosti	
nuoresta	 iästään	 huolimatta,	 ehdimme	 hyvin	 käydä	 koko	 sisällön	 läpi,	 ja	 kysymyksiä	 tuli	 vielä	 tunnin	
jälkeenkin	niin,	että	meidän	molempien	juokse	jonotettiin	:D	Näitä	kysymyksiä	olivat	esimerkiksi:	”Mitä	jos	
norppa	jää	verkkoon	ja	joku	nostaa	sen	verkon	silloin?”	Tähän	vastasin,	että	silloin	norpalla	on	käynyt	tuuri	
ja	se	voi	vielä	selvitä.	”Minkä	ikäisenä	norppa	saa	ensimmäisen	kerran	poikasen?”	Tätä	kysyttiin	molemmilla	
tunneilla!	

Saatiinpa	 vielä	 syödä	 hyvää	 ruokaakin	 ja	 kahvit/teet	 päälle	 �	 Sovimme	 myös	 vlogin	 osalta	 yhteistyöstä	
tämän	koulun	kanssa,	kun	oppilaat	olivat	niin	hauskoja.	Mahtavaa,	jos	saadaan	heidät	mukaan.	Ajatuksena	
on	toteuttaa	kysymys-vastaus-videopostaus,	jossa	lapset	kysyvät	meiltä	norppakysymyksiä.	

-Jannika	
	

Ke	21.3.2018	Kulhon	koulu	

Tänään	 olimme	 Kulhon	 koululla,	 joka	 oli	 oikein	mukava,	 astetta	 isompi	 kyläkoulu.	 Ryhmiä	 oli	 vain	 kaksi,	
mutta	 päivän	 päätteeksi	 tuntui	 siltä,	 että	 olisimme	 vetäneet	 ainakin	 kaksi	 kertaa	 sen	 määrän	 ryhmiä.	
Ensimmäisen	ryhmän	oppilaat	kyselivät	kovasti	kaikenlaista	outoa	ja	vähemmän	outoa	ja	varsinkin	kahdella	
lapsella	eturivissä	oli	 jatkuvasti	 käpälä	 ilmassa.	Ensimmäistä	kertaa	 tunti	 venähti	 ihan	kunnolla	 välitunnin	
puolelle.	 Mutta	 mukavaa	 kuitenkin,	 että	 lapset	 haluavat	 tietää	 paljon	 saimaannorpasta.	 Ensimmäiseltä	
ryhmältä	tuli	kysymyksissä	mm.	sellaisia	helmiä,	kuin	”voiko	norppa	puraista	ihmistä	uidessa?”	ja	”Mitä	jos	
sen	pää	on	niin	paksu,	ettei	se	pääse	jään	läpi	hengittämään?”.	Toinen	ryhmistä	oli	selkeästi	rauhallisempi,	
joskin	 loppua	 kohden	 myös	 heiltä	 alkoi	 kysymyksiä	 pulputa.	 Parhaiten	 toisen	 ryhmän	 kysymyksistä	 jäi	
mieleen:	”Mitä	jos	norppa	tulee	kylpyammeeseen	laiturille?”	ja	”Mitä	jos	se	lämmittää	saunan?”	:D.	Lopuksi	
vielä	muutamat	 innokkaimmat	 piirsivät	 meille	 omat	 norppapiirrokset	 (tallessa	 ovat)	 ja	 kyselytulva	 jatkui	
vielä	pitkälle	tunnin	jälkeenkin.	

-Juho	
	

To	22.3.2018	Ylämyllyn	koulu	

Tänään	 kävimme	 Ylämyllyn	 koululla	 pitämässä	 yhteensä	 neljä	 tuntia	 kolmosluokkalaisille,	 huh!	 Yllättäen	
ryhmien	 määrä	 ei	 lopulta	 tuntunutkaan	 niin	 suurelta	 mitä	 etukäteen	 kuvittelin,	 johtui	 ehkä	 siitä,	 että	
viimeisessä	ryhmässä	oli	rauhallisia	lapsia	:D		

Ensimmäisessä	 ryhmässä	 (3A)	 tuli	 kesken	 tuokion	 spontaani	 kysymys:	 ”Ootteko	 työ	 nähny	
jättipiikkimakrilleja?”	 :D	No	 eipä	 oltu.	Muita	 kysymyksiä	 olivat:	 ”Pääsisikö	 norppa	 haita	 karkuun?”	 (ensin	
selitimme,	ettei	Saimaalla	ole	haita)	”Entä	jos	norppa	tippuu	kiveltä,	mitä	sille	tapahtuu?”	(tätä	on	kysytty	
muuallakin)	ja	”Onko	Sulkavalla	Saimaata?”	Emonorppa	kuulosti	jonkun	mielestä	virtahevolta	ja	isänorppa	
toisen	mielestä	V8-moottorilta	:D	Kuutista	sanottiin	jälleen,	että	kuulostaa	ikkunan	pesulta	sekä	surulliselta.	
Kun	kyseltiin,	mitä	lapset	tekisivät,	jos	norppa	tulisi	laiturille,	vastauksia	olivat	muun	muassa:	”Häätäisin	sen	
pois,	 jotta	 saisin	 onkia!”	 ja	 ”Verkot	 pitäisi	 kyllä	 ottaa	 pois	 lähistöltä.”	 Oppilaat	 kuuntelivat	 hyvin,	 vaikka	
tunnin	alussa	he	vaikuttivat	vilkkailta	�	Viittasivat	myös	hienosti!	
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Toisen	 tunnin	 (3D)	 alussa	 alkoi	 hieman	 naurattaa,	 kun	 Juho	 yritti	 kerta	 toisensa	 jälkeen	 tehdä	 Saimaan	
äänien	kuunteluharjoitusta,	ja	joka	kerta,	kun	hän	sai	sanottua	”Kuunnelkaa	tätä	ääntä	ja	kuvitelkaa,	missä	
voisitte	olla…”	niin	koulun	kovaäänisestä	kuului	”PLIMPLOM”	ja	sieltä	alkoi	uusi	kuulutus	:’D	Kolmas	kerta	
toden	 sanoi,	 ja	 saimme	 lopulta	 tehtyä	harjoituksen!	Norpan	haukottelukuvasta	 tuli	 spontaani	 kommentti	
”Sillä	on	valaan	pää!”.	Tämä	 luokka	ei	malttanut	kuunnella	kunnolla,	 ja	puhuminen	tuntui	ajoittain	vähän	
turhalta	kun	ei	tiennyt,	kuunteliko	kukaan	oikeasti.		

3C:n	 kanssa	 tunti	 sujui	 vähän	 rauhallisemmin,	 paitsi	 eturivissä	 oli	 muutama	 koko	 ajan	 viittaava	 oppilas,	
joiden	 kommentit	 eivät	 liittyneet	 aiheeseen	 mitenkään.	 Täytyi	 vain	 jatkaa	 puhumista	 ja	 jättää	 välillä	
viittaukset	huomiotta.	Tunnin	alussa	yksi	heistä	tiedusteli:	”Saanko	mäki	tollaset	swägit	paidat	tän	jälkeen?”	
:D	Hyvä	tietää,	että	ollaan	swägejä	norppapaidoissa	�	Tuo	katu-uskottavuutta.	Norppaa	kuvailtiin	pelokkaan	
näköiseksi,	aivan	kuin	se	olisi	 tippumassa	kiveltä.	Emonorppa	kuulosti	kuulemma	helikopterilta.	Eturivistä	
tuli	paljon	ihan	ihmeellisiä	juttuja:	”Onko	kuutin	veli	kuutio?”	ja	toinen	jatkoi	”Ja	sitten	kivikaudella	on	ollut	
varmaan	rubiikinkuutio!”	ja	kuulemma	sitä	edeltävä	muoto	kuutista	on	ollut	norsu,	koska	norppa	kuulostaa	
ihan	siltä.	Ei	oikein	tiedetty,	mitä	sanoa	:D	Isänorppa	kuulosti	Muumien	Möröltä	ja	moottoriveneeltä.	Yksi	
tyttö	kysyi	myös,	että	mistä	erottaa	tyttö-	ja	poikakuutin.	Tämän	ryhmän	kanssa	skipattiin	jumppa,	koska	se	
olisi	mennyt	taatusti	vain	riehumiseksi.	Toisaalta	meillä	oli	aikakin	vähän	kortilla.	

Viimeinen	ryhmä	(3B)	oli	 rauhallinen	 ja	kaikin	puolin	mukava.	He	kyselivät	paljon	 ja	viittasivat	hyvin.	Vain	
vähän	asian	ohi	menevät	kommentitkin	pohjustettiin	sanoin	”Tämä	nyt	ei	varsinaisesti	liity	asiaan,	mutta…”	
:D	 Ero	 edelliseen	 luokkaan	 oli	 kuin	 yöllä	 ja	 päivällä.	 Norpan	 korvareikä	 aiheutti	 taas	 hämmennystä	 ja	
hihittelyä,	ja	sitä	luultiin	aluksi	silmäksi.	Lapset	kyselivät	myös,	mitä	haavoittuneelle	norpalle	voi	tehdä,	jos	
sellaisen	löytää.	Uhanalaisuusdiagrammi	herätti	myös	kysymyksiä	muistakin	lajeista.		

Kaikilla	tunneilla	pysyttiin	nyt	hyvin	ajassa	ja	jokainen	tunti	kesti	juurikin	sen	45	minuuttia	suunnilleen!		

-Jannika	
	

Ma	26.3.2018	Jakokosken	koulu	

Tämän	 päivän	 ainut	 ryhmä	 oli	 kovin	 hiljainen,	 mutta	 kuuntelivat	 kyllä	 innolla	 opetusta.	 Aina	 kun	 jotain	
kysyttiin,	 muutama	 innokas	 käsi	 nousi	 pystyyn.	 Haukottelukuva	 herätti	 myös	 jonkin	 verran	 hilpeyttä	
oppilaissa	�	 Hauskoja	 sattumuksiakin	mahtui	 joukkoon.	 Kun	 yksi	 oppilaista	 ehdotti	 norpan	 tuntomerkiksi	
”häntää,	tai	mikä	toi	nyt	onkaan	tuossa…”,	sanoin	innoissani	”Tarkoitatko	tätä?	Joo	se	on	pyrstö”.	Hetken	
hiljaisuus,	 ”Ei	 kun	 siis:	 ne	 ovat	 takaräpylät,	 ei	 pyrstö	 (tai	 evä)	 kuten	 jotkut	 niitä	 virheellisesti	 saattavat	
kutsua”	 :D.	 Lapset	myös	 luulivat,	 että	 pitää	 arvata	 kuinka	monta	norppaa	diassa	 on,	 kun	 yritimme	 kysyä	
norppien	 lukumäärää	 Saimaalla.	Hyvin	 kutenkin	 tiesivät	mitä	pitää	 tehdä,	 jos	norppa	nousee,	 esimerkiksi	
kesämökin	laiturille	köllöttelemään:	”jätän	rauhaan	ja	otan	kuvan”,	tokaisi	eräskin	lapsi.	

Tunnin	 loputtua	 lapset	 tulivat	 innoissaan	 katsomaan	 pehmonorppia	 ja	 pesää.	 Oli	 melkein	 mahdotonta	
päästä	 tavaroiden	 kanssa	 pois	 luokasta.	Niin	mielellään	 lapset	 olisivat	 pitäneet	 pehmonorpat	 luokassa	 ja	
vaikka	 vieneet	 kotiinkin.	 Rekvisiitat	 ovat	 olleet	 hitti	 kaikilla	 kouluilla	 ja	 tilauksia	 samanlaisista	 on	 sadellut	
lapsilta	paljon.	 Yksi	 lapsi	 (muistaakseni	Kulhossa)	 lupasi	 tuhat	euroa,	mikäli	 saisi	 samanlaiset	 itselleen	 :D.	
Olemme	toistaiseksi	tyytyneet	sanomaan,	että	tekijällä	ei	yksinkertaisesti	työaika	tilausten	toteuttamiseen	

-Juho	
	

	

	



	 29	

ti	27.3.2018	Mattisenlahden	koulu,	Liperi	

Voi	 jukra	 mitkä	 maisemat	 taas!	 Ajeltiin	 lumisten	 peltojen	 keskellä	 auringonpaisteessa	 kohti	 päämäärää.	
Ihan	mahtavaa	olisi	 itse	ollut	olla	 tuollaisessa	koulussa	pienenä!	Tai	miksei	 isonakin	 :D	Tunnit	olivat	vasta	
11.30-13,	 joten	 poikkesi	 normaalista	 päivärytmistä.	 Söimme	 lounaan	 jo	 ennen	 koululle	 menoa.	 Olo	 oli	
vähän	 hervoton	molemmilla	 jo	 valmiiksi,	 ja	 tänään	 on	 vasta	 tiistai.	Meille	 on	myös	muodostunut	 tavaksi	
kirjoittaa	 toisillemme	 kommentteja	 vihkoon	 samalla	 kun	 kirjaamme	 ylös	 lapsilta	 tulleita	 juttuja	 :D	 Eilen	
esimerkiksi	huomautin	Juholle	tuosta	”Se	on	pyrstö!”	-kommentista,	johon	Juho	kirjoiti	vastauksen:	”Hiljaa	
siellä,	nyt	on	maanantai	:D	”	

Ensimmäinen	 ryhmä	 oli	 hiljainen,	 mutta	 olivat	 sellaisia	 mussukoita,	 1-2.-luokkalaisia.	 Kuuntelivat	 tosi	
tarkasti	 ja	hyvin	 ja	viittauksia	tuli	 ihan	mukavasti.	Norppa	näytti	 lapsista	söpöltä	 ja	pullakalta	–	sitähän	se	
on.	 Jostain	syystä	puhuimme	molemmat	paljon,	vaikka	nimenomaan	sovittiin	ennen	tuntia,	että	pidetään	
asiat	 ytimekkäinä	 :D	No,	 ehdittiin	 kumminkin	 pitää	myös	 jumppa.	 Diojen	 järjestys	 vaihtui	myös	 lennosta	
ilman	sananvaihtoa	loppupuolella	niin,	että	mie	puhuin	Juhon	osiot	ja	Juho	miun.		

Tunnin	 jälkeen	 seurasi	 lennokas	 vaihto	 seuraavaan	 luokkaan:	 Tunti	 alkoi	 suoraan	 edellisen	 perään	 3.-4.-
luokkalaisille,	ja	edellisessä	luokassa	olivat	vielä	lapset	norppien	kimpussa	kun	jo	seuraavassa	Juho	aloitteli	
tuntia	 :D	 roudasimme	 loput	 tavarat	 tunnin	 alussa	 toiseen	 luokkaan,	 kun	 Juho	 ”jätti	 lapset	 miettimään”	
luokkaan.	Tarkottaa	siis	sitä,	että	lapset	siellä	kuuntelivat	Saimaan	ääniä	silmät	kiinni	–	kätevää.	Hyvä	rutiini	
tähän	 työhön	 jo	 on,	 niin	 tuollaisetkin	 lentävät	 lähdöt	 sujuvat	 helposti.	 Viittauksia	 sateli	 jo	 ennen	 kuin	
ehdittiin	 kysyä	 asioita	 loppuun!	 Juho	 vertasi	 tunnilla	 norpan	 häntää	 auton	 karvanoppiin,	 mikä	 herätti	
hilpeyttä	 etenkin	 opettajassa.	 Pointtina	 siis	 se,	 että	 häntä	 on	 koriste,	 jolla	 ei	 ole	 varsinaista	 merkitystä.	
Lisäsin	 vielä	 perään,	 että	 tosin	 norppa	 ei	 taida	 lyödä	 päätään	 häntäänsä,	 niin	 kuin	 ihmiset	 lyö	 noppiin.	
Onneksi	luokassa	oli	vitsikästä	väkeä	�	

Juho	puhui	myös	siitä,	miten	”korva	kuulee”,	kun	piti	sanoa	”norppa	kuulee”.	No,	totta	sekin.	Lisäksi	kesken	
apukinosdiojen	selittämisen	Juhon	kännykän	hieno	viestiääni	kuului	taskusta,	ja	se	kun	ei	ole	mikään	lyhyt	
ääni	:D	”Nothing	is	true”	sanoo	alkuosa	siitä	–	vaikka	toki	myöhän	puhutaan	vaan	totta	norpasta!	:D	Kuuttia	
lapset	 kuvailivat	muun	muassa	 päiväunilta	 herääväksi	 pikkuveljeksi.	 Tulipa	 sieltä	myös	 yhdeltä	 oppilaalta	
kommentteja	norpan	rasvan	laittamisesta	leivän	päälle	:<	Mutta	näitä	väillä	on.	Jatketaan	vaan	eteenpäin.	

-Jannika	
	

to	29.3.2018	Heinävaaran	koulu	

Aamu	alkoi	pienellä	sählingillä,	kun	huomasin	Juhon	viestin,	että	hänen	autostaan	on	 jarrupalat	 irronneet	
yöllä	:D	Vääntäydyin	ylös	sängystä	ja	laittauduin	10	minuuttia,	 jotta	pääsimme	lähtemään	meidän	autolla.	
Hyvin	 ehti!	 Olimme	 koululla	 ajoissa.	 Vuorossa	 olivat	 Heinävaaran	 koulun	 kolmasluokkalaiset.	 Olen	
huomannut	sen,	että	vaikka	aamulla	väsyttäisi,	koululla	piristyy	ja	skarppaa	hyvin,	ehkä	se	lasten	innokkuus	
vaikuttaa	myös	asiaan	�	Koulu	oli	HIENO!	Puuta	sisäpuolelta	kaikkialla,	avara	ja	valoisa	ja	uuden	tuntuinen,	
vaikka	rakennettu	90-luvulla.	Alun	perin	luokkatilat	olivat	kuulemma	avoimet,	mutta	käytännön	syistä	niihin	
tehtiin	 lasiseinät	 myöhemmin	 :D	 Joku	 amerikkalainen	 arkkitehti	 on	 tämän	 koulun	 suunnitellut.	 Samassa	
tilassa	 on	 myös	 Heinävaaran	 pääkirjasto,	 keskellä	 koulua	 ja	 luokkia	 siinä	 aulassa.	 Luokkatilassa	 kaikui	
avaruudesta	 johtuen,	 joten	 jos	on	kyseessä	meluisampi	 luokka,	voin	vaan	kuvitella	sen	hälinän	 :D	Luokan	
ope	 oli	 nuori	 ja	 tosi	 symppis.	 Lapsilla	 oli	 käynyt	 aiemmin	 tällä	 viikolla	 kalastaja	 vieraana	 koululla,	 joten	
tulimme	 jatkamaan	tätä	 järvi-aihetta	nyt	näppärästi.	 Ja	puhumaan	vähän	siitä,	miten	ei	kannata	kalastaa,	
hih.		
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Oppilaat	olivat	aktiivisia	viittaamaan	 ja	kuuntelivat	hyvin,	kiinnostuneina.	Kommentteja	oli	muun	muassa:	
”Sil	on	tollasia	hassuja	karvoja	nenän	päällä!”	(aika	hienosti	bongattu	sumeasta	kuvasta)	”Näyttää	oudolta	
kun	sillä	on	noi	reikäkorvat!”	 ja	”Sillä	on	rasvakerros!”	(hienoa	tietämystä).	Hämmentävää	oli	se,	että	yksi	
poika	arvasi	norppien	määrän	olevan	375	yksilöä	:D	Se	oli	toinen	arvaus,	ensimmäinen	viittaaja	arveli,	että	
”Varmaan	 yli	 sata…?”	 	 Norppaemo	 kuulosti	 jonkun	 mielestä	 nokkaeläimeltä,	 kuutti	 söpöltä,	 ihanalta	 ja	
hassulta	ja	isä	siistiltä,	mahtavalta	ja	pelottavalta.	Paljon	tuli	adjektiiveja	vaan,	ei	niinkään	vertailua	muihin	
kohteisiin/eläimiin,	 kuten	 yleensä.	 Urosnorpan	 äänestä	 ihan	 ensimmäinen	 kommentti	 oli	 ”HYI”	 :D	
Kuulimme	myös	tunnin	aikana	kommentin	”Teen	mitä	vaan	että	norpat	ja	pandat	säilyy!”	�		

-Jannika	
	

Ti	3.4.2018	Itä-Suomen	koulu.	

No	 nyt	 oli	 kyllä	 perinteinen	 maanantai	 (vaikka	 olikin	 tiistai)!	 Aamulla	 Jannikalla	 oli	 vaikeuksia	 löytää	
parkkipaikkaa,	 joten	 hän	 joutui	 pyörimään	 n.	 30min	 ympäri	 keskustaa.	 Tämä	 sähläys	 jatkui	 heti	 koululla.	
Ensimmäiseksi	kävelimme	ovesta	sisälle	käytävään,	 joka	ei	 johtanut	minnekään.	Tämän	jälkeen	menimme	
aina	rakennuksen	toiseen	päähän	asti.	Ovella	oli	lappu,	jossa	ohjeet	kuinka	päästä	kouluun	sisälle.	Kävi	ilmi,	
että	 meidän	 tuli	 palata	 takaisin	 tulosuuntaamme	 päin	 ja	 kiertää	 sisäpihalle	 (rakennuksen	 siitä	 päästä	 ei	
päässyt	sisäpihalle,	koska	se	oli	aidoitettu).	Saavuimme	vihdoin	luokkaan	klo	10.55,	kun	ensimmäinen	tunti	
alkoi	klo	11.00.	Onneksi	kuitenkin	laitteet	toimivat	kerrankin	täydellisesti	ja	saimme	esityksen	pystyyn	juuri	
sopivasti,	ennen	kuin	luokka	astui	sisälle.	

Itse	 ryhmät	 olivat	 oikein	 mukavia.	 Ensimmäisessä	 luokassa	 oli	 lieviä	 keskittymisongelmia	 muutamalla	
oppilaalla,	 mutta	 tunnista	 selvittiin	 hyvin	 ilman	 hälyä	 ja	 oppilaat	 olivat	 myös	 kiinnostuneita	 aiheesta.	
Itselläni	 maanantai-fiilis	 jatkui	 vielä	 sana	 sekoilun	 merkeissä,	 kun	 summasin	 lasten	 luonnehdinnat	
Urosnorpan	äänestä,	että	”kuulosti	siis	ihan	norhulle	ja	karsulle	(=karhulle	ja	norsulle)”.	No,	näitä	sattuu	:D.	

Toinen	 luokka	 jakso	 keskittyä	 hieman	 ensimmäistä	 paremmin,	 ja	 tuntui,	 että	 aihekin	 oli	 heistä	 hieman	
kiintoisampi.	Kiintoisa	oli	myös	yksi	oppilas,	joka	kertoi	alun	mielikuvitusharjoituksen	jälkeen	kuvitelleensa	
seuravaa:	”Olen	merellä,	on	kesä.	Miun	perässä	on	hai	ja	sitten	ne	kaikki	perhoset	istuu	hain	päällä”.	Siinä	
on	lapsella	mielikuvitusta	:D.	Hyvin	jäi	mieleen	myös	yksi	eturivin	poika,	joka	kertoi	muun	muassa	olleensa	
tänä	talvena	kolaamassa	apukinoksia	�.	

-Juho	
	

Ke	4.4.2018	Selkien	koulu	

Tänään	oli	vuorossa	pieni	kyläkoulu	Selkiellä.	Yhteensä	34	oppilasta,	miten	söpöä	:D	Parasta	on	se,	että	tälle	
koululle	 on	 kysyntää	 eikä	 sitä	 olla	 lakkauttamassa!	 Koululle	 ajettiin	 isoa	 ylämäkeä	 pitkin,	 ja	 koulu	 sijaitsi	
vaaran	päällä	huikeissa	maisemissa	�	Kuuntelemassa	oli	siis	koko	koulu	kerrallaan,	ja	yllättävän	rauhallista	
oli!	 Yksi	 oppilas	 tosin	 tipahti	 jakkaralta	 kesken	 tunnin,	 vaikkei	 edes	 keikkunut	 sillä.	 Norpasta	 tuli	 muun	
muassa	seuraavat	kommentit:	”Se	on	kalju!”	”Isänorppa	kuulosti	siltä	ku	housut	repeis.”	Juho	selitti	ensin	
säistä	 ja	 sitten	 jotakin	 norpista,	 ja	 sai	 lauseen	 muotoiltua	 näin:	 ”Kesällä	 ne	 saattaa	 olla	 ahistavia.”	 Ai	
norpatko?	 :D	Meidän	 reissukuutti	 jumppasi	 opettajan	 sylissä	mukana	 ja	 tunnin	 lopuksi	 piteli	 nuottikirjaa	
auki,	kun	opettaja	inspiroitui	soittamaan	pianolla	Nestori	Miikkulaisen.	�	Juho	liittyi	musisointiin	kitaralla	:D	
Saatiin	 vielä	 kahvia	 ja	 pullaakin	 opehuoneessa!	 Paluumatkalla	 pysähdyttiin	 kuvaamaan	 maisemia.	
Huomenna	on	 toimistopäivä,	mutta	 vähän	 vaihtelua	 tuovat	 Kaarina	 ja	Antti,	 jotka	 saapuvat	 vierailemaan	
Lappeenrannasta	iltapäivällä	�	

-Jannika	
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Pe	6.4.2018	Suhmuran	koulu	

Tänään	menimme	Suhmuran	koululle,	 jossa	vuorossa	oli	yksi	norppatunti	kolmosluokalle.	Alkuun	oppilaat	
vaikuttivat	 jotenkin	 todella	 vaisuilta	 ja	 jopa	 alun	 kuunteluun	 piti	 kaivamalla	 kaivaa	 vastauksia,	 eikä	
sittenkään	 lapset	kuvailleet,	kuin	yhdellä	 tai	kahdella	 sanalla	 sitä,	minne	olivat	 itsensä	kuvitelleet.	Tunnin	
edetessä	 kuitenkin	 alkoi	 käsiä	 nousemaan	 pystyyn	 ja	 loppujen	 lopuksi	 vastauksia	 ja	 kysymyksiä	 tuli	 niin	
paljon,	 että	 tunti	 venähti	 hieman	 yliajallekin.	 Luokan	 edessä	 istui	 kaksi	 lasta,	 joilta	 tuli	 kovasti	 juttua	 ja	
kysymyksiä	 välillä	 aiheesta,	 toisinaan	 aiheen	 vierestä	 ja	 välillä	 viitaten,	 toisinaan	 viittaamatta.	
Hämmentävää	oli	myös	se,	että	kyseisillä	lapsilla	oli	pientä	kärhämää	luokkaan	saapuessa.	Liekö	tämä	sitten	
osaltaan	 vaikuttanut	 ja	 halusivat	 ”päihittää”	 toisensa	 tietämyksessä	 ja	 tiedonjanossa?	 Tunnista	 selvittiin	
kuitenkin	 hyvin	 ja	 lapsilta	 tuli	 paljon	 hyviä	 kysymyksiä,	 kuten	 ”Montako	 hammasta	 norpalla	 on?”	 ”Voiko	
norppa	tukehtua	kalaan?”	”Miksi	sillä	on	pieni	nenä?”	ja	”Pelastaako	se	norppa	viiksillä	jonkun?”.	Kuten	jo	
sanoin,	myös	aiheen	vierestä	saatiin	juttuja:	”Oon	hyvä	haistaa	ja	näkee,	ja	serkku	kuulee	ja	haistaa	hyvin”	
ja	”Kerran	pelireissulla	miulla	tuli	pallo	käteen	ja	se	tärähti	tälleen”.	Näistä	useimmiten	kuitenkin	selvitään	
helpolla	ja	mukavasti	�	

-Juho	
	

Ti	10.4.2018	Rääkkylän	koulu	

Tänään	ajeltiinkin	vähän	pidemmälle,	Rääkkylään	saakka.	Luvassa	oli	kaksi	tuntia,	ensimmäisenä	kolmosille	
ja	 sitten	 alkuluokalle,	 ensimmäiselle	 ja	 toiselle	 luokalle	 yhteinen	 tuokio.	 Ensimmäinen	 tunti	 sujui	 oikein	
mukavasti,	 oppilaat	 kuuntelivat	 hyvin	 ja	 kiinnostusta	 löytyi	 jälleen.	 Vastauksia	 sai	 vähän	 odotella,	mutta	
kyllä	niitä	käsiä	sieltä	sitten	nousi	ja	tietoakin	löytyi!	Kolmasluokkalaisilla	on	menossa	ympäristöopissa	usein	
järviteema,	 joten	 senkin	 puolesta	 tämä	 meidän	 aihe	 sopii	 heille	 mainiosti!	 Eräs	 toimittaja	 oli	 myös	
seuraamassa	 tuntiamme!	 Ilmeisesti	 jostakin	paikallislehdestä,	nimeä	en	nyt	muista	 :D	 (Kotiseutu-uutiset).	
Otimme	 myös	 valokuvia	 näistä	 tuokioista,	 kun	 kuvausluvat	 olivat	 kunnossa	 �	 Isänorppa	 kuulosti	 lasten	
mielestä	sarjatuliaseelta,	vihaiselta	veljeltä	ja	torvelta.	Juho	selitti	norpan	10	cm	PITKÄSTÄ	rasvakerroksesta	
:D	Siihen	tuli	lapsilta	kommentti,	että	”karhuhan	tekee	samalla	tavalla”,	loistavaa	tietoa	�	

Tällä	 koululla	 oppilailla	 oli	 kesämökkejä	 Saimaalla	 enemmän	 kuin	 aiemmilla,	 ja	 moni	 oli	 myös	 nähnyt	
norpan,	esimerkiksi	lossilla	tai	mökillä.	Ihmekös	tuo,	kun	olimme	norppa-alueella	�		

Pienemmät	oppilaat	jaksoivat	myös	kuunnella	tosi	hyvin,	mutta	puolivälissä	alkoi	näkyä	vähän	liikehdintää.	
Siihenpä	sitten	otimme	norppajumpan	vähän	tauottamaan	tuntia,	eikä	meininki	mennyt	ollenkaan	överiksi,	
vaikka	 vähän	 sitä	 spekuloimme	 tuokion	 aikana.	 Lapset	 hihittelivät	 norpalle	 aika	 paljon	 ja	 pulleus	 etenkin	
nauratti	 monia.	 Tunti	 sujui	 mallikkaasti	 ja	 olimme	 vain	 pari	 minuuttia	 myöhässä	 aikataulusta,	 mutta	
harmiksemme	opettaja	 ilmoitti	 viimeisen	asiadian	kohdalla,	 että	 suurin	osa	oppilaista	 joutuu	poistumaan	
paikalta,	 koska	 bussi	 odottaa.	 Vähän	 harmitti	 sen	 vuoksi,	 kun	 ehdimme	 tunnin	 alussa	 luvata,	 että	
pehmonorppia	saa	tulla	katselemaan	lähempää,	ja	videokin	jäi	katsomatta	:/	Olisimme	osanneet	suunnitella	
tunnin	 vähän	 eri	 tavalla,	 jos	 olisimme	 tämän	 bussiasian	 tienneet	 etukäteen.	 No,	 tällaisia	 sattuu,	 eikä	
opettajatkaan	 aina	 muista	 kaikkea	 sanoa.	 Jäljelle	 jääneet	 12	 oppilasta	 saivat	 kuitenkin	 nähdä	 norpat	 ja	
videon.	�	 Haimme	paluumatkalle	 kaupasta	 Juholle	 evästä,	 sillä	 hän	 ei	 ollut	 vielä	 syönyt	mitään.	 	 Itsehän	
turvauduin	lounaaseen	jo	klo	10	aamulla	:D	Nämä	tunnit	tosiaan	olivat	iltapäivällä,	mikä	on	poikkeuksellista	
tässä	työssä.	Sää	oli	tänään	keväinen	ja	aurinkoinen,	tosin	tuuli	oli	aika	pureva.	Tehtiin	matkalla	myös	pätkä	
vlogiimme.	

-Jannika	
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Ke	11.4.2018	Onttolan	koulu	

Tänään	 olikin	 vain	 yksi	 ryhmä	 aamusta	 Onttolan	 koululla.	 Ryhmä	 oli	 todella	 pieni	 ja	 paikalla	 oli	 vain	 12	
oppilasta	ja	opettaja.	Oppilaat	olivat	alkuun	hieman	hiljaisia,	 joskin	kyllä	kiinnostuneita.	Tällaisille	ryhmille	
on	 kuitenkin	 ihan	 mukavakin	 kertoa	 norpasta,	 sillä	 oppilaat	 seuraavat	 mielenkiinnolla	 ja	 esille	 tulevat	
kysymykset	ja	kommentit	eivät	ole	aiheen	vierestä	:D.	Tämäkin	ryhmä	reipastui	sopivasti	tunnin	edetessä	ja	
vastauksia	tuli	paljonkin,	esimerkiksi	norpan	ääntelyihin.	Ihan	uusiakin	luonnehdintoja	tuli.	Emon	sanottiin	
kuulostavan	 metsolta	 ja	 laukkaavalta	 hevoselta,	 kuutti	 kuulosti	 kuulemma	 ikkunanpesulta	 tai	 seinän	
raapimiselta	 ja	 urosnorpan	 ääntelyt	 toivat	 mieleen	 huonosti	 öljytyt	 oven	 saranat	 ja	 naulan	 irrottamisen	
lankusta.	 Myös	 tavanomaisempia	 luonnehdintoja	 tuli.	 Yllättävän	 monet	 oppilaista	 kertoivat	 myös	
nähneensä	norpan.	Usein	saattaa	 jäädä	sellainen	olo,	että	 lasten	”norppahavainnot”	ovat	ehkä	 liioiteltuja	
tai	väärinkäsityksiä,	mutta	tällä	ryhmällä	tuntui	olevan	ihan	mahdollisia	tilanteita,	missä	norppa	olisi	voitu	
nähdä.	

Positiivista	oli	myös	se,	että	kun	saavuimme	koululle,	opettaja	sanoi	melkein	ensimmäiseksi,	että	he	ovat	
varautuneet	 siihen,	 että	 meillä	 menee	 niin	 kauan	 kuin	 menee,	 heillä	 ei	 ole	 kiire	 minnekään.	 Mukavaa	
vaihtelua	 esimerkiksi	 eiliseen,	 jolloin	 tosiaan	 yli	 puolet	 viimeisestä	 ryhmästä	 hävisi	 esityksen	 lopulla.	
Opettaja	oli	muutenkin	 todella	kiinnostunut	 ja	 innoissaan	aiheesta.	On	aina	mukavaa	mennä	koululle,	 jos	
otetaan	innoissaan	vastaan,	ei	pelkästään	oppilaiden,	vaan	myös	opettajien	puolesta.	

-Juho	
	

To	12.4.2018	Liperin	koulu		

Tänään	kävimme	taas	vähän	pidemmällä,	Liperin	koululla	�	 Jälleen	aurinkoista	 ja	keväistä	niin	mikäs	siinä	
ajellessa	(tai	no,	istuin	kyydissä	maha	täynnä	lounasta	:D)	Ryhmä	oli	iso,	yhdistettynä	pari	kolmosluokkaa	eli	
yhteensä	 34	 oppilasta.	Melutaso	 oli	 sen	mukainen	 tunnin	 alussa	 sekä	 yhdessä	 kohtaa,	 kun	 yritin	 kertoa	
norpan	talvesta.	Remakka	lähti	liikkeelle	siitä,	kun	kaivoin	ison	norpan	pois	kassista	ja	pyysin	luokan	eteen	
yhden	vapaaehtoisen	–	oppilaita	alkoi	vyöryä	lisää	luokan	eteen.	En	itseasiassa	tiedä,	miksi	tähän	kouluun	
ei	 sovittu	 kahta	 tuntia,	 kun	meillä	 olisi	 ollut	 aikaa.	 No,	 pääosin	 tunti	 sujui	 oikein	 mukavasti	 ja	 oppilaita	
kiinnosti	kovasti	aihe,	samoin	opettajia!	On	aina	ilo	puhua,	kun	huomaa	hymynaamoja	yleisön	seassa	�	

Kuutin	 äänestä	 tuli	 tänään	 uusi	 mielikuva:	 Pyörä,	 jonka	 kumia	 poltetaan	 :D	 Valintani	 vapaaehtoiseksi	
norppavertailussa	osui	nappiin,	 sillä	kyseinen	poika	oli	 todella	kiinnostunut	aiheesta!	Häneltä	 tuli	 lukuisia	
kysymyksiä	 tunnin	aikana:	”Tulisiko	norppa	vielä	 takaisin	samaan	pesään,	 jos	 ihminen	olisi	käynyt	siellä?”	
”Mihin	 Veetin	 emo	 kuoli?”	 ”Kuinka	 kauan	 norppa	 voi	 sukeltaa?”	 ”Puolustaisiko	 emo	 kuuttia	 petoja	
vastaan?”	 Lisäksi	 joku	 kysyi,	 miksi	 sumatranorankeja	 on	 niin	 paljon	 :D	 Vähän	 hankala	 kysymys…	 Kun	
tiedustelimme	norppahavaintoja,	9	oppilasta	viittasi.	Kuitenkin	sekaan	mahtui	muun	muassa	vastaus	”Kolin	
mökillä”,	 mikä	 ei	 voi	 pitää	 paikkaansa.	 Muita	 vastauksia	 havaintoihin	 liittyen	 oli	 muun	 muassa	
”Lappeenrannassa”	ja	”kivellä”	:D	Tästä	koulusta	jäi	mukava	fiilis,	vastaanotto	oli	tosi	mukava!	

-Jannika	
	

Pe	13.4.2018	Ahokkalan	koulu		

Tänään	 suuntasimme	 taas	 vaihteeksi	 Kontiolahdelle	 ja	 Ahokkalan	 koululle.	 Koulu	 oli	 todella	 pieni	 ja	
tunnillemme	saapuikin	1-2	lk.	ja	3-4	lk.	Oppilaat	olivat	taas	vähän	hiljaisempia,	kuin	esimerkiksi	eilen,	mutta	
ihan	todella	kiinnostuneita	 ja	kyselivät	paljon	hyviä	kysymyksiä,	kuten	”Voiko	norppa	uida,	 jos	sen	toinen	
takaräpylä	 on	 vahingoittunut?”	 ja	 ”Miksei	 kuutti	 kasvata	 lihaksia,	 että	 se	 voi	 puolustaa	 itseään?”	 :D.	
Tietoutta	löytyi	myös	paljon.	Yksi	lapsista	osasi	kertoa,	että	”Norpalla	on	varmaan	isot	silmät,	että	se	näkee	
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veden	alla”.	Toinen	taas	muisteli,	että	”Eikö	norpalla	ole	keuhkot?”	Luokassa	oli	myös	yksi	pieni	poika,	joka	
sulatti	 ainakin	 Jannikan	 sydämen.	 Hän	 muun	 muassa	 kertoi	 hyväksi	 norpan	 tuntomerkiksi	 sen,	 että	 se	
näyttää	 rauhalliselta	 :D.	 Sanoissa	 taas	 vähän	 sekoiltiin.	 Tänään	 oli	 esimerkiksi	 norpan	 rasvassa	 maitoa	
(=maidossa	rasvaa)	 ja	norpan	pää	pompahtaa	kesäisin	pinnalle	 (=se	 tykkää	sukeltaa	paljon	 ja	usein	näkyy	
vain	 pää).	 Tunti	 meni	 kuitenkin	 oikein	 mukavasti	 ja	 opettajat	 kiittelivät	 mukavasta	 ja	 kiinnostavasta	
oppitunnista.	Job	well	done!	�	

-Juho	
	

Ma	16.4.2018	Noljakan	koulu	

Tänään	käytiin	vähän	isommassa	koulussa,	ja	tunnitkin	olivat	iltapäivällä	normaalista	poiketen.	Silti	oppilaat	
jaksoivat	kuunnella	tosi	hyvin	ja	olivat	todella	kiinnostuneita	aiheesta!	�	Pidimme	kaksi	tuokiota,	molemmat	
kolmosluokalle.	 Ensimmäisen	 tuokion	 oppilaista	 muutamalla	 oli	 mökki	 Saimaalla,	 esim.	 Pyhäselällä	 ja	
Savonlinnassa.	 Yhden	oppilaan	mummo	asuu	 Lappeenrannassa	�	 Voitin	myös	molemmilla	 tunneilla	 kisan	
siitä,	 onko	 Lappeenrannassa	 vai	 Imatralla	 käynyt	 enemmän	 oppilaita,	 hah!	 Tämän	 tunnin	 oppilaat	 olivat	
muuten	 hiljaisia,	 mutta	 kun	 kysyin	 vapaaehtoista	 norppa-vertailuun,	 melkein	 kaikki	 viittasivat	
salamannopeasti!	 :D	 Emo	 kuulosti	 kuulema	 vatsan	murinalta	 ja	 kuutti	 hevosen	hirnumiselta	 ja	 suu	 kiinni	
mumisemiselta.	Oppilaista	6	oli	nähnyt	norpan!		

Toisessa	ryhmässä	opettaja	kertoi	olevansa	osallistava	opetustyyliltään.	Oppilaista	huomasi,	että	heillä	on	
paljon	 omia	 ajatuksia	 ja	 kysymyksiä	 tulvi	 ihan	 hirveästi!	 :D	 Mökkejä	 oli	 muistaakseni	 neljällä	 Saimaan	
alueella,	 ja	yksi	poika	kertoi	muuten	vain	käyneensä	eilen	Saimaalla.	Kysymyksiä	tällä	tunnilla	olivat	muun	
muassa:	”Ovatko	kynnet	niin	kuin	naskalit?”	”Miten	kynnet	kuluvat,	kun	niitä	ei	 leikata?”	”Miksi	kuutti	on	
vaalea	 ja	norppa	harmaa	tai	musta?”	Paras	keskustelu	oli	yhden	 innokkaan	tytön	 ja	meidän	välillä:	Tyttö:	
”Onko	norpalla	 joskus	ollut	 jalat?”	Minä:	 ”Ei,	 ne	 rakenteet	ovat	erilaistuneet	 räpylöiksi	 vaan.”	Tyttö:	 ”No	
entä	 jos	piirrän	norpan,	 jolla	on	 jalat?”	 Juho:	”No	sitten	siulla	on	piirros,	 jossa	norpalla	on	 jalat!”	 :D	Emo	
kuulosti	 näiden	 lasten	 mielestä	 lohikäärmeeltä,	 isolta	 hämähäkiltä	 (MITÄÄÄÄÄÄÄ)	 ja	 tukkeutuneelta	
torvelta.	Kuutti	sen	sijaan	muistutti	hukkuvaa	 ihmistä	 :o	Ja	urosnorppa	kuulosti	 jälleen	Muumien	möröltä	
sekä	 poraavilta	 naapureilta.	 Kun	 mainitsin,	 että	 verkot	 ovat	 norpalle	 vaarallisimmat,	 kuului	 taustalta	
”Eiiiiiiiiiii!”	ikään	kuin	norppaa	suojelevasti.		

-Jannika	
	

Ti	17.4.2018	Viinijärven	koulu	

Tänään	 kävimme	 Viinijärvellä	 pitämässä	 tunnit	 kahdelle	 ryhmälle.	 Ensimmäinen	 luokka	 oli	 ehkä	 pahin	
tähänastisista	 ja	 tuntui,	että	opettaja	ei	 saanut	 luokkaansa	millään	hiljaiseksi,	 vaikka	sanoikin	alussa,	että	
”ollaan	hiljaa	 ja	kunnioitetaan	vieraiden	työtä”.	Opettaja	myös	poistui	tunnilta	hetkeksi	 jossain	vaiheessa,	
mutta	tuli	(onneksi)	pian	takaisin.	Osalta	oppilaista	tuli	kuitenkin	ihan	hyviä	kysymyksiä	ja	huomioita,	sekä	
tietouttakin	 löytyi!	 Yksi	 oppilaista	 osasi	 kertoa	 esimerkiksi,	 että	 viiksiä	 käytetään	myös	 saalistamiseen	 ja	
toinen	 osasi	 sanoa,	 että	 norppa	 on	 nisäkäs.	 Kolmas	 osasi	 kertoa,	 että	 ihminen	 uhkaa	 norppia	
verkkokalastuksella	 ja	 ”jotkut	 tyhmät	 laittaa	 verkkoja”	 �.	 Yhden	 oppilaan	 mielestä	 norpan	 takaräpylät	
näyttivät	 kuvassa	 simpukalta	 :D.	 Hyviä	 kysymyksiä	 oli	 mm.	 ”Seuraako	 kuutti	 vanhempia	 vieroituksen	
jälkeen?”	ja	”Synnyttääkö	norpat	veden	alla?”	

Toinen	 ryhmä	 olikin	 sitten	 aivan	 toisesta	 ääripäästä	 ja	 heiltä	 joutui	 oikein	 nyhtämään	 vastauksia	
kysymyksiin.	Esimerkiksi	alun	kuunteluun	ja	mielikuvitusharjoitukseen	ei	tullut	kuin	yksi	vastaus.	Vaikuttivat	
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kuitenkin	 kiinnostuneilta	 ja	 vähän	 kun	 kaiveltiin,	 niin	 saatiin	 myös	 vastauksia	 ja	 luonnehdintoja.	 Uutena	
vastauksena	kysymykseen	”Mitä	emonorpan	äänestä	tuli	mieleen?”	oli	”Helikopteri”.	

Tänään	 oli	 vähän	 väsyneempi	 päivä	 (ainakin	 minulla)	 ja	 sanasekoiluilta	 ei	 taaskaan	 siis	 vältytty.	
”Moottorikelkka	on	hyvä	harrastus”,	 ”aikuiset	kuutit	nousevat	kivien	päälle”	 ja	”noppa	narppaa	 (=norppa	
nappaa)	 hampaillaan	 kalan”	 olivat	 uusia	 tietoiskuja,	 jotka	 Jannika	 ystävällisesti	 kirjoitti	 ylös,	 kun	 sekoilin	
sanoissani	 :D.	 Uutta	 oli,	 että	 tietokone	 sijaitsi	 luokan	 perällä.	 Se	 toi	 kuitenkin	mukavaa	 vaihtelua,	 vaikka	
aiheuttikin	 ravaamista	 luokan	 etu-	 ja	 takaosan	 välillä.	 Tätä	 vähentääksemme	 vaihtelimme	 sujuvasti	
lennosta	omia	osioitamme	esitelmässä.	

-Juho	
	

Ke	18.4.2018	Nepenmäen	koulu	

Hahaa!	 Muistettiinpas	 kerto	 terveiset	 Heinävaaran	 Nealta	 Nepenmäen	 Aadalle!	 :D	 Aamu	 alkoi	 taas	
parkkipaikan	 etsimisellä,	 näissä	 Joensuun	 kouluissa	 tämä	 on	 välillä	 ongelmana.	 Saimme	 auton	 kirkolle	
parkkiin	 ja	 ehdimme	 tunnille	 ajoissa.	 Tänään	 oli	 kolme	 ryhmää,	 jotka	 sujuivat	 onneksi	 mukavasti	 �	
Ensimmäinen	ryhmä	oli	TODELLA	aktiivinen!	Kysymyksiä	(hyviä	sellaisia)	tuli	aivan	älyttömästi,	ja	lähes	koko	
ajan	 olikin	 keskustelua	 oppilaiden	 kanssa	 aiheeseen	 liittyen	 �	 Käsiä	 oli	 siis	 jatkuvasti	 pystyssä	 melkein	
jokaisella	 :D	 Kysymyksiä	 olivat	 muun	 muassa:	 ”Jos	 norppa	 tekisi	 rikoksen	 niin	 tutkittaisiinko	 sitä	
kiehkuroiden	 avulla?”	 (vertasimme	 kiehkuroita	 sormenjälkiin)	 ja	 ”Onko	 norppia	 Pyhäselällä?”	 Lisäksi	
kaikenlaista	muuta	 tarinaa	 tuli	 paljon.	 ”Uin	 jossain	 napapiirillä	 norpan	 kanssa.”	 vastasi	 yksi	 poika	 tunnin	
alun	 kuunteluharjoitukseen.	 Yksi	 oppilas	 sanoi	 kolme	 viikkoa	 sitten	nähneensä	Rauhassa	 kolme	norppaa!	
Toisella	oli	mökki	Haukivedellä,	 ja	 sieltä	oli	 yhden	 kesän	aikana	 löytynyt	 kuulemma	yli	 200	 simpukkaa	 :D	
Tämä	 liittyi	 siihen,	 kun	 sanoin,	 ettei	 Saimaalla	 ole	 niitä	 paljoakaan.	 ”No	norpalla	 on	 viikset	 ja	 on	 kaikkee	
muutaki…	mut	en	 kerro	ehkä	 kaikkea	 vielä.”	 sanoi	 eräs	 tyttö	eturivistä,	 kun	 tiedustelin,	mitä	norpalla	on	
naamassa.	 Emo	kuulosti	 lasten	mielestä	bassotikalta,	 vessan	vetäisemiseltä	 ja	 kurlaukselta,	 kuutti	 itkulta,	
vauvalta	 ja	 unelmalta	 :D	 Isänorpasta	 sanottiin,	 että	 se	 kuulosti	 vihaiselta	 härältä,	 dinosaurukselta	 ja	
röyhtäisyltä.	Opettaja	tiedusteli,	liikkuvatko	norpat	perheenä	vieroituksen	jälkeen.	Juhon	mainitessa	sanan	
”uhka”,	lapset	kysyivät:	”Mikä	muhka?”	:D		Joku	kertoi	nähneensä	orankeja	Berliinin	eläintarhassa,	ja	toinen	
kommentoi	sukulaistensa	asuvan	siellä	:D	Tiedustelin,	että	”Ai	siellä	eläintarhassako?”	Kysymyksiä	ja	juttua	
tuli	niin	paljon,	että	ylitettiin	aika	15	minuutilla	ja	skipattiin	jumppa.	Mutta	tunnin	alussa	opettaja	sanoikin,	
että	saamme	puhua	kauemmin	kuin	45	min.	Juho	ehti	 innostua,	kun	yhdellä	oppilaalla	oli	Liverpool-paita,	
mutta	 tämä	 ei	 kuulemma	 ollut	 fani	 vaan	 hänellä	 oli	 muuten	 vain	 paita	 :D	 Opettajana	 oli	 nuori	 sijainen,	
oikein	mukava	tapaus	ja	kiinnostunut	aiheesta!	

Toinen	 ryhmä	 oli	 hiljaisempi,	 viittauksia	 tuli	 paljon	 vähemmän.	 Malttoivat	 kuunnella	 hyvin	 ja	 olivat	
kiinnostuneita	�	Takaräpylöitä	sanottiin	perämoottoriksi,	eturäpylöitä	jääkarhun	käsiksi,	päätä	koiran	pääksi	
ja	 nenää	 sydämenmuotoiseksi.	 Yhdellä	 oppilaalla	 asuu	mummo	Rääkkylässä	 :D	 Juho	 selitti	 norpasta	mm.	
näin:	 ”Joo,	 se	 on	 vähän	 kuonomainen..	 tuo…”	 =	 kuono	 :D	 Emo	 kuulosti	 tämän	 ryhmän	mielestä	 kuplien	
puhaltamiselta,	vasaralta	ja	tikalta,	kuutti	vauvalta	,	koiralta	ja	serkulta	sekä	uros	palokärjeltä,	työmaalta	ja	
vihaiselta	 aikuiselta.	 Yksi	 poika	 kertoi	 tietävänsä	 Rääkkylässä	 olevan	 suojelualueen	 �	 Opettaja	 oli	 vähän	
omissa	 maailmoissaan	 ja	 teki	 samalla	 muita	 hommia,	 mutta	 oli	 kuitenkin	 mukava	 ja	 tarjosi	 meille	
kouluruokailun	mahdollisuuden!		

Kolmas	 ryhmä	 oli	 äänekkäin,	 opettaja	 sanoi	 keskustelleensa	 äänenkäytöstä	 heidän	 kanssaan	 usein.	
Kuulemma	desibeli-mittari	näyttää	välillä	90	:D	Keskustelun	aiheita	tällä	tunnilla	olivat	muun	muassa:	En	tiiä	
oonko	oikeessa,	mut	eiks	pohjoisnavalla	oo	jotain	hylkeitä,	joita	jääkarhut	syö?	Ja	ne	kuulee	ihmisen		
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askeleet	 vedestä.”	 :D	 Lapsilta	 tulee	 spontaani	 nauru	 aina	 pullean	 norpan	 kohdalla	 :D	 Eli	 sen	 dian,	 jossa	
norppa	haukottelee	kivellä.		

-Jannika	

	
Pe	20.4.2018	Värtsilän	koulu	

Tänään	 kävimme	 pienellä	 Värtsilän	 koululla.	 Pidimme	 yhden	 esityksen	 koko	 koululle,	 eli	 yhteensä	 39	
oppilaalle.	 Luokka	 vaikutti	 aluksi	 vähän	 hiljaisemmalta,	 mutta	 alun	 jälkeen	 saimme	 ihan	 mukavasti	
vastauksia	 ja	muutamia	kysymyksiä	myös.	Tietoutta	 löytyi	myös.	Yksi	oppilas	osasi	näppärästi	kertoa,	että	
norppa	 käyttää	 kynsiään	myös	 pesän	 kaivamiseen.	 Kun	 kerroin	 norpan	 paastosta	 yksi	 oppilas	 tiesi,	 että	
”Kuningaspythonikin	 paastoaa	 pitkiä	 aikoja”.	Mielenkiintoisia	 kommentteja	 tuli	 myös.	 Norpan	 ulkonäköä	
verrattiin	 mm.	 oravaan	 ja	 makkaraan.	 Tämän	 lisäksi	 emo	 kuulosti	 kuulemma	 kauhuleffan	 pahikselta,	
jättiläiseltä	 ja	 valaalta,	 kun	 uros	 puolestaan	 oli	 kuin	 työkone,	 ase	 tai	 demoni	 :D.	 Vielä,	 kun	 kerroin,	 että	
norppa	ei	käytä	häntäänsä	yhtään	mihinkään,	niin	joku	oppilaista	lisäsi	”paitsi	kakkimiseen”	:D.	

Koulu	 oli	 kaiken	 kaikkiaan	 erittäin	 mukava	 ja	 opettajat	 vaikuttivat	 (oppilaiden	 lisäksi)	 kiinnostuneilta	
aiheesta.	Kuten	olemme	jo	todenneet,	tämä	helpottaa	monesti	tuntien	pitämistä	ja	fiilis	on	parempi.	Tämä	
koulu	oli	luvannut	meille	myös	jo	ennalta	ruuan,	joten	senkin	puolesta	oli	positiivinen	olo	jo	etukäteen	:D	

-Juho	
	

Ma	23.4.2018	Puhoksen	koulu	

Tänään	ajeltiin	taas	Kiteelle	päin.	Oltiin	Oriveden	 lähellä	Puhoksen	koululla.	Kohteena	3.-4.-luokkalaiset	 ja	
maahanmuuttajia	oli	myös	paljon,	joten	puhuimme	vähän	hitaammin	:D	Alkuun	näytti	siltä,	että	menee	yli	
45	 min,	 mutta	 saatiin	 kumminkin	 hyvin	 pysymään	 aikarajoissa,	 vaikka	 kysymyksiä	 tuli	 runsaasti	 �	
Kommentteja	 tältä	 tunnilta:	 ”Sillä	 on	 tollasia	 piirustuksia”	 eli	 tällä	 viitattiin	 kiehkuroihin	 :D	 ”Onko	 sillä	
jalat?”	Ei	vaan	räpylät.”	”No	miten	se	sitten	kävelee	jos	ei	ole?”	”Ei	se	kävele,	se	ui	ja	lyllertää.”	Jumppa	jäi	
välistä,	koska	kysymyksille	on	aina	kiva	 jättää	aikaa,	 ja	muutenkin	oppilaat	 jaksoivat	hyvin	kuunnella.	Sen	
sijaan	 näytettiin	 kesken	 tunnin	 Veeti-video.	 Emo	 kuulosti	 yhden	 lapsen	mielestä	 pelaavalta	 isoveljeltä	 :D	
Kuutista	sanottiin,	että	muistuttaa	trumpettia	ja	sitä,	että	joku	valuisi	ikkunaa	pitkin	alas.	Urosnorpasta	tuli	
lapsilla	mieleen	röyhtäys.	

-Jannika	
	

Ti	24.4.2018	Louhiojan	koulu	

Kontiolahdella	on	ollut	 ensimmäisen	1,5	 kuukauden	aikana	yllättävänkin	monta	 koulua.	Niinpä	 tänäänkin	
suuntasimme	kohti	Kontiolahtea	 ja	Louhiojan	koulua.	Olen	monet	merkinnät	aloittanut	kommentilla	siitä,	
että	 luokka	 on	 ollut	 hiljainen,	 eikä	 tämäkään	 ryhmä	 tuota	 poikkeusta.	 Tässä	 toisaalta	 erona	 oli	 se,	 että	
ryhmä	 oli	 todella	 hiljainen	 (top	 3:ssa	 ehdottomasti	 hiljaisuuden	 mittarilla)	 ja	 aluksi	 tuli	 ainakin	 itselleni	
hieman	 olo,	 että	 kiinnostaako	 lapsia	 ollenkaan	 koko	 aihe.	 Olen	 itse	 (kuin	myös	 Jannika)	 myös	 koittanut	
pitää	 hieman	 kevyempää	 otetta	 esitelmöintiin	 ja	 ns.	 ”heittänyt	 läppää”	 aina	 tiettyihin	 väleihin,	 joka	 on	
usein	saanut	ryhmän	tirskahtelemaan	ja	sitä	kautta	hieman	rentoutumaan	ja	aktivoitumaan.	Tänään	tuntui	
kuitenkin,	että	oikein	sekään	ei	auttanut.	Lapset	kuitenkin	vaikuttivat	kiinnostuneilta	aiheesta	ja	seurasivat	
tarkasti	oppituntiamme.	

Norppien	ääntelyiden	kohdalla	aloimme	saada	pikkuisen	enemmän	käsiä	ilmaan.	Ilmeisesti	äänet	herättivät	
paljon	 ajatuksia,	 mikä	 on	 hyvä.	 Tuli	 myös	 paljon	 uusia	 luonnehdintoja	 siitä,	 miltä	 norppien	 ääntelyt	
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kuulostavat:	Emosta	sanottiin,	että	se	kuulostaa	takajalkoja	maahan	hakkaavalta	lehmältä	ja	veden	pullosta	
kaatamiselta.	Kuutti	puolestaan	kuulosti	koulun	kiikuilta	ja	Uros	puolestaan	jyrältä	:D.	Kun	olimme	pitäneet	
tunnin,	pehmonorpat	ja	pesä	herättivät	tuttuun	tapaan	kiinnostusta.	Kun	lelut	oli	tutkittu,	 luokka	intoutui	
yhtäkkiä	kyselemään	monia	hyviä	kysymyksiä	norpasta.	Mieleen	 jäivät	hyvin	muun	muassa,	”Kuinka	pieni	
on	 pienin	 norppa	ollut?”,	 ”Voiko	 norppa	 kesyyntyä?”	 ja	 ”Voiko	 norpan	ottaa	 lemmikiksi”.	 Viimeisessä	 jäi	
mieleen	varsinkin	se,	että	asiaa	kysynyt	tyttö	ei	aluksi	halunnut	kysyä	kysymystään,	koska	piti	sitä	tyhmänä.	
Kannatti	 kuitenkin	 kysyä,	 sillä	 osasimme	 silloin	 kertoa	 mielenkiintoisen	 faktan	 siitä,	 että	 norppia	 on	
itseasiassa	yritetty	joskus	pitää	eläintarhassa,	mutta	ne	eivät	viihtyneet	siellä	alkuunkaan.	Eli	siis	eipä	niistä	
ole	lemmikiksikään.	

Kaiken	 kaikkiaan	 siis	 jäi	 hyvä	 fiilis	 luokasta	 ja	 koulusta.	 Vaikka	 alussa	 vaikuttivatkin	 hiljaisilta,	 niin	 olivat	
todennäköisesti	niin	keskittyneitä,	että	halusivat	säästää	kysymykset	loppuun	�.	

-Juho	
	

ke	25.4.2018	Steinerkoulu	

Tänään	oltiin	Steinerkoululla	pitämässä	yksi	tunti	3.-4.-luokkalaisille.	Vastaanotto	oli	ihana,	oikein	mukavia	
opettajia.	�	 Tunnin	alussa	 Juho	kysyi	 Saimaan	ääniin	 liittyen,	että	 ”Missä	 työ	ootte,	 sataako	aurinko?”	 :D	
Suurin	osa	 lapsista	 kuvitteli	 itsensä	metsään	puron	 lähelle.	 Yksi	 kuvitteli	 puroon	norpan	 :D	Tunnin	alussa	
myös	eräs	poika	tiedotti,	että	heillä	on	mökki	Saimaalla.	Loistavia	kysymyksiä	ja	kommentteja	satoi	tälläkin	
tunnilla:	 ”Mistä	 noi	 läiskät	 on	 tullu	 sen	 nahkaan?”	 ”Eiks	 nokkaeläimetki	 oo	 uhanalaisia?”	 ”Mikä	 tekee	
norpasta	 uhanalaisen,	miksi	 sitä	metsästettiin?”	 ”Miks	 sillä	 on	 tollanen	musta	 kuutio	 päässä	 vai	 onks	 se	
korva?”	 ”Onko	 eripaksuisia	 norppia	 olemassa?”	 ”Mulla	 on	 sellanen	 Saimaa-Aku	 Ankka,	 jossa	 on	 norppia	
akvaariossa...”	Juhon	aloittaessa	uhkista	puhumisen,	joku	jo	huusikin,	että	ilmastonmuutos	on	pahin	uhka.	
Emonorppa	kuulosti	lasten	mielestä	tikalta,	kuutti	vauvalta	ja	kissalta	ja	isä	joltakin	oppilaista.	Välillä	pulina	
meinasi	 yltyä	 kesken	 meidän	 selostuksen,	 mutta	 tällä	 koululla	 opettajat	 olivat	 hyvin	 ajan	 tasalla	 ja	
puuttuivat	 siihen	 heti	 �	 Tunnin	 lopuksi	 opettajat	 tulivat	 vielä	 kyselemään	 paljon	 lisätietoa.	 Hyvin	
kiinnostunutta	porukkaa!	

Opettajien	 kysymyksiä:	 Onko	 Laatokallakin	 norppia?	 Kuinka	 paljon?	 Ovatko	 uhanalaisia?	 Voisiko	
saimaannorppa	 ja	 laatokannorppa	 lisääntyä	 keskenään,	 jos	 olisivat	 samalla	 alueella?	 Periytyykö	 norpan	
väri?	Vaeltaisiko	saimaannorppa	takaisin	Saimaalle,	 jos	se	siirtoistutettaisiin	muualle?	Onko	Jouni	Koskela	
vielä	norppahommissa?	

-Jannika	
	

to	26.4.2018	Marjalan	koulu	

Koska	tänään	on	Juhon	synttärit,	lupasin	kirjoittaa	päiväkirjan	:D	Oltiin	Marjalan	koululla	tänään,	ja	Kaarina	
oli	 meille	 buukannut	 neljä	 ryhmää,	 huh!	 Kuitenkin	 kaikki	 sujui	 mukavasti,	 oppilaat	 olivat	 ihania,	 samoin	
opettajat.	Yksi	kivoimmista	kouluista	tämän	kevään	osalta!	�	Saatiin	opehuoneessa	omenapiirakkaa	(kuinka	
sattuikaan	synttäreiksi)	ja	kahvit/teet	sekä	kouluruokaa,	nam.	Tunnit	olivat	liikkasalissa.	

Ensimmäisellä	 tunnilla	 oli	 kuuntelemassa	 toinen	 osa	 3.-4.-luokkalaisista.	 Juho	 sekoili	 vähän	 sanoissaan,	
mikä	 oli	 minusta	 tietenkin	 hauskaa.	 ”Norppa	 vierottaa	 itteään”	 ja	 ”kuuluu	 taustalla	 Vuoksen	 ääniä”	 oli	
muun	muassa	kommentit	:D	Oppilaista	seitsemän	oli	nähnyt	norpan!	Meininki	oli	rauhallinen	ja	viittauksia	
tuli	paljon.	Yhden	oppilaan	pappa	oli	kuulemma	nähnyt	norpan	laiturilla	Imatran	lähellä	ja	kehystänyt	siitä	
ison	kuvan!	Minä	puolestani	meinasin	sanoa	”myyn	myässä”	kun	ajattelin	syksyä	ja	kylmää	eli	sanoja,	joissa	
esiintyy	y	:D	Meille	esitettiin	myös	kysymys,	syövätkö	hallit	merilohta	(eräs	poika	kertoi	nähneensä	hylkeen	
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Ahvenanmaalla).	 Ekalla	 tunnilla	 meillä	 ei	 ollut	 kynää,	 niin	 kirjoittelin	 vaan	 puhelimeen	 jotakin	 tunnin	
jälkeen.	

Toisessa	 ryhmässä	 oli	 tokaluokkalaiset.	 (Tunnin	 alussa	 saatiin	 nähdä	 ekaluokan	 tyttöjen	 Talent-esitys	 :D	
Aika	söpöjä.)	Kun	kyselimme,	missä	lapset	kuvittelivat	olevansa	kun	Saimaan	ääniä	kuului,	vastaukset	olivat	
muun	muassa:	”Ukin	luona	kun	siellä	on	mylly	ja	puro.”	”Rannalla	keräämässä	simpukoita.”	Tämäkin	ryhmä	
kuunteli	 hyvin	 ja	 viittasi	 sopivasti.	 Tälle	 ryhmälle	 vedettiin	 jumppa,	 koska	 olivat	 vähän	 nuorempia.	 Emo	
kuulosti	näiden	lasten	mielestä	tikalta,	poralta	ja	hassulta,	kuutti	koiralta	ja	pöllöltä	ja	urosnorppa	karhulta	
ja	pelottavalta.	

Kolmannella	 tunnilla	 olivat	 katsomassa	 ekaluokkalaiset.	 �	 Alun	 kuunteluun	 saatiin	 vastauksena	 muun	
muassa:	”Olin	vesiputouksella	ja	siellä	oli	norppa.”	”Oli	kesä	ja	norppa	tuli	pussaamaan	miuta.”	:D	Tarinaa	
riitti	muutenkin:	 ”Oon	 nähny	 valaan	 livenä!”	 ”Mie	 oon	 nähny	mustekalan.”	 Asiaa	 olisi	 ollut	 paljon,	 joten	
opettaja	 vähän	 toppuutteli	 viittaamasta,	 jotta	 ehdittiin	 kertoa	 olennaiset	 asiat	 norpasta	 :D	 Kuutin	 kuva	
herätti	ihastusta	ja	ääniä.	Emo	kuulosti	siltä,	kun	puhallettaisiin	pillillä	kuplia.	Isä	kuulosti	oven	narinalta	tai	
sahalta.	Kuutista	ei	 tullut	uusia	 kommentteja.	 Juho	kertoi	 tällä	 tunnilla	muun	muassa	 siitä,	miten	norppa	
raapii	 itseään	 tassulla	 :D	 korjasin,	 että	 räpylällä.	 Yksi	 lapsi	 sanoi,	 että	 jos	 norppa	 olisi	 verkossa	 niin	 hän	
pelastaisi	 sen	 (kyselimme,	 mitä	 tekisivät,	 jos	 norppa	 olisi	 vaikka	 laiturilla).	 Myös	 tällä	 tunnilla	 pidettiin	
jumppa	�	

Neljännessä	ryhmässä	oli	 toinen	puolikas	3.-4.-luokkalaisista.	Sama	meininki	 jatkui,	kuuntelivat	hienosti	 ja	
viittasivat	 sopivasti.	 Ihanan	kiinnostunutta	porukkaa	niin	oppilaissa	kuin	opettajissakin!	Norpan	naamasta	
sanottiin,	että	näyttää	kuin	sillä	olisi	happinaamari	 :D	Posket	taas	näyttivät	harmailta	mansikoilta	 :D	Tällä	
tunnilla	 Juho	esitteli	norpan	 ’etutassun’,	hah,	 taas.	Emo	kuulosti	dinolta,	helikopterilta	 ja	 ruohonleikkurin	
käynnistykseltä.	Kuutista	ei	mitään	uusia	kommentteja	taaskaan.	Isänorpasta	sanottiin,	että	kuulosti	sahalta	
ja	työmaalta.	Meille	esitettiin	taas	kysymys	siitä,	ovatko	norpat	vaarallisia.	Onneksi	eivät	�	Yleinen	huomio	
monilta	tunneilta:	Kun	puhumme	suojeluasioista,	lapset	kuuntelevat	tosi	hyvin.	Sama	oli	havaittavissa	viime	
keväänä	Etelä-Karjalassa.	

-Jannika	
	

Pe	27.4.2018	Kiihtelysvaaran	koulu	

Kun	 perjantaina	 saavuimme	 Kiihtelysvaaran	 koululle	 klo	 8.50,	 meitä	 tervehdittiin	 seuraavin	 sanoin	 ”Me	
teitä	jo	odotetaankin	täällä,	saatte	käyttää	aikaa	ihan	niin	paljon	kun	teillä	menee.”	Näin	ollen	tunti	olikin	
tavallista	 mukavampi	 aloittaa,	 kun	 tiesi,	 että	 aikataulusta	 ei	 tarvitse	 niin	 stressata.	 Oppilaat	 olivat	 taas	
aluksi	tavallista	ujompia,	mutta	pienen	lämmittelyn	jälkeen	alkoi	 jo	hieman	kikatusta	kuulua	ja	sitä	kautta	
myös	 lapset	 rohkaistuivat	 vastailemaan.	 Luokka	 oli	 kuitenkin	 normaalia	 vaisumpi	 vastailemaan.	
Vastapainoksi	 kuitenkin	 hämmästyneitä	 huokauksia	 ja	 naurua	 (Jes!	 Vitsit	 toimi	 :D)	 kuitenkin	 kuului	 ja	
muutenkin	huomasi,	että	lapset	olivat	todella	kiinnostuneita	aiheesta.	Norpan	äänten	luonnehdinnoissa	ei	
ollut	mitään	yllätyksiä	mutta	oli	kuitenkin	kiva	huomata,	että	äänet	herättivät	taas	 ihmetystä.	 Itse	 jatkoin	
edellisen	päivän	teemalla	 ja	puhuin	norpan	etutassuista.	 Josko	tuo	korjautuisi	 taas	ensi	viikoksi	 :D.	Kolme	
lasta	 kertoi	 nähneensä	 norpan	 Imatralla!	 Ja	 kaikki	 eri	 kertoina!	 Ei	 käy	 onnen	 lahjat	 tasan,	 kun	 itse	 olen	
nuoruuteni	 Imatralla	 viettänyt	 ja	 en	 siellä	 yhtään	 norppaa	 ole	 nähnyt.	 Opettajakin	 vaikutti	 todella	
kiinnostuneelta	aiheesta,	joten	kaiken	kaikkiaan	jäi	vapun	kunniaksi	oikein	hyvä	fiilis	koulusta	�	

-Juho	
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Ke	2.5.2018	Niittylahden	koulu	

Itselläni	 oli	 hieman	alkukankeutta	 kiireisen	 vapputauon	 jäljiltä…	Onneksi	 on	hyvä	 rutiini	 :D	 Iltapäivällä	oli	
vielä	 tiedossa	 kolmen	 tunnin	 kokous	 Elyllä.	 Saimaan	 ääniä	 kuunnellessaan	 oppilaat	 kuvittelivat	 olevansa	
muun	muassa	vesiputouksela	kalastamassa	ja	aurinkoisella	säällä	järvellä	�	Aika	monella	lapsella	tai	jollakin	
heidän	tuttavallaan	oli	mökki	Saimaalla.	Norpasta	sanottiin,	että	”sillä	ei	ole	korvia	ja	se	on	vähän	ku	kala”	
:D	 Naamakuvasta	 ensimmäisenä	 mainittiin	 nenä	 ja	 kuono,	 mikä	 on	 poikkeuksellista!	 Yleensä	 viikset	
huomataan	ensimmäisenä.	Monesti	myös	räpylöitä	sanotaan	pyrstöksi	tai	hännäksi,	ja	kun	kerromme,	että	
häntäkin	on	olemassa,	se	herättää	ihmetystä	ja	hilpeyttä	:D	Yksi	tyttö	tiesi	myös,	ettei	norpalla	ole	kiduksia.	
Emo	kuulosti	norsulta,	kuutista	ei	tullut	mieleen	mitään	uutta	aiempiin	verrattuna	ja	uros	kuulosti	poralta	ja	
ukkoselta.	 Kukaan	oppilaista	 ei	 ollut	 nähnyt	 norppaa	 luonnossa.	 Jännintä	 tällä	 tunnilla	 oli	 se,	 että	 ennen	
kuin	ehdimme	selittää	joitakin	asioita	 loppuun,	eräs	tyttö	kommentoi	 ja	täytti	meidän	lauseita!	Veikattiin,	
että	joku	hänen	kaverinsa	on	varmasti	ollut	meidän	tunnilla	aiemmin	:D		

Toisella	tunnilla	oppilaat	kuvittelivat	muun	muassa	seuraavaa	”Ihmeen	pilviseen	maisemaan,	 jossa	kuuluu	
veden	ääntä,	kävelen	metsässä,	missä	on	kosteeta”	”meren	rannalla”	sekä	”pilvistä,	oon	purolla	ja	siellä	on	
lokkeja”.	Kuudella	oli	mökki	Saimaalla.	Toisen	norpan	kuvan	kohdalla	kuului	”uiiiiii!”	eli	kuva	osui	ja	upposi	�	
Joku	 ihmetteli,	 onko	 norpalla	 muka	 karvoja	 :D	 Emo	 kuulosti	 tällä	 kertaa	 kuplien	 puhaltamiselta	 ja	
puunhakkaajalta,	kuutti	oven	saranoilta	 ja	uros	 junalta,	 laivalta	 tai	pyssyltä.	 Jumppa	 jätettiin	väliin,	koska	
aikataulu	ei	antanut	periksi.	

-Jannika		
	

To	3.5.2018	Kylmäojan	ja	Kanervalan	koulu	

Tänään	 oli	 ensimmäinen	 kahden	 koulun	 päivä.	 Aamulla	 suuntasimme	 Kylmäojan	 koululle	 Lehmoon.	
Ensimmäisenä	oli	vuorossa	kaksi	ykkösluokkaa,	jotka	olivat	vaihteeksi	tavallista	vilkkaampia	tapauksia	(eivät	
kuitenkaan	mitenkään	häiritsevästi).	Saimme	todella	paljon	kysymyksiä	ja	siksi	aika	meinasi	loppua	kesken,	
joten	 jouduimme	 hieman	 vauhdittamaan	 tuntia	 loppua	 kohden.	 Mökkejä	 tuntui	 olevan	 tavallistakin	
enemmän	 Saimaalla,	 joskin	 jäi	 vähän	 olo,	 että	 kysymystä	 ei	 ihan	 täysin	 ymmärretty,	 kun	 viides	 lapsi	
putkeen	sanoi	täysin	samalla	äänen	painolla	”Meillä	on.”	:D.	Tuntomerkeistä	sanottiin,	että	”Sillä	on	paljon	
viiksiä	 ja	ne	 tulee	 tommosista,	 vähän	niinku	 rei’istä”,	 ”Ainakii,	 ku	 sil	on	 toi	pyrstö…	ni	 se	on	niinku	 tällee	
(näytti	käsillä,	että	millee)”	ja	”Onks	sillä	nennää?	Se	on	tollane	sydämmen	muotonen!”.	Kuutista	taidettiin	
myös	ensimmäistä	kertaa	sanoa,	että	se	kuulostaa	siilille.	

Seuraavana	 oli	 vuorossa	 ryhmä	 kakkosluokkalaisia,	 jotka	 olivat	 asteen	 rauhallisempia,	 vaikka	 kysymyksiä	
sateli	edelleen	paljon.	Tämän	vuoksi	päätimme	pitää	 tämän	ryhmän	kanssa	norppajumpan.	Tämän	 lisäksi	
norppa	 näytti	 kuulemma	 siltä,	 että	 sillä	 olisi	 huppu	 päässä	 ja	 emo-norpan	 äänet	 kuulostivat	 mm.	
motskarilta.	 Tässä	 ryhmässä	 oli	 myös	 opettaja,	 joka	 kyseli	 paljon	 ja	 jäi	 myös	 tunnin	 jälkeen	 kyselemään	
meiltä	norpasta	�.	

Iltapäivästä	menimme	pitämään	oppitunnin	Kanervalan	koululle.	Aluksi	tunnin	pitäminen	hieman	huoletti,	
sillä	oppilaat	tulivat	pitkältä	välitunnilta	metelillä	luokkaan.	Tämän	lisäksi	meille	ilmoitettiin,	että	luokalla	on	
ollut	sijainen,	joka	oli	nyt	sidottuna	johonkin	muuhun	hommaan,	joten	jäimme	kahdestaan	luokan	kanssa.	
Pelot	osoittautuivat	kuitenkin	turhiksi	ja	luokka	käyttäytyi	todella	hyvin.	Kysymyksiä	tuli	myös	todella	paljon	
ja	jälleen	meinasi	loppua	aika	kesken.	Pari	oppilaista	joutui	lähtemään	hieman	aikaisemmin	tunnilta,	koska	
heidän	piti	keretä	bussiin,	mutta	muuten	tunti	meni	oikein	mukavasti.	Lapset	kyselivät	paljon	ja		
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vastaamiselta	 emme	 valitettavasti	 kerenneet	 kirjoittaa	 juurikaan	 kysymyksiä	 muistiin…	 Harmi,	 sillä	
kysymykset	olivat	hyviä.	

-Juho	

	
Pe	4.5.2018	Hutsin	koulu	

Tänään	huristeltiin	Kiteelle	pitämässä	yksi	tunti.	Opettajan	mukaan	oppilaat	odottivat	meitä	innolla,	mutta	
alkuun	se	ei	näkynyt	tunnilla	meille,	sillä	kukaan	ei	halunnut	kertoa,	minne	kuvitteli	itsensä	Saimaan	ääniä	
kuullessaan	 :o	 Näin	 ei	 ole	 vielä	 käynyt	 kertaakaan.	Muutenkin	 oli	 tosi	 hiljaista	 ja	 vastauksia	 sai	 kaivella,	
mutta	sitten	lähtivät	ujosti	mukaan	�	Ehkä	olivat	niin	kiinnostuneita,	etteivät	muistaneet	viitata	:D	Hupaisaa	
tunneilla	on	se,	että	hihittelen	Juhon	sanomisille	ENNEN	kuin	hän	sanoo	jotakin	:D	Sisältö	on	iskostunut	aika	
hyvin	 päähän…	 Emonorppa	 kuulosti	 näiden	 lasten	 mielestä	 karhulta,	 joka	 ampuu	 sarjatulella.	 Kuutista	
sanottiin	jälleen,	että	ikkunanpesun	ääni,	ja	isänorppa	kuulosti	autopesulalta	ja	moottorisahalta.	Juho	aloitti	
kevät-diat	 sanoin	 ”Keväällä	 sitten…	 ihmiset	 alkaa	 törmäilemään	 soittimiin”	 (lattialla	 oli	 lojumassa	 pari	
soitinta).	Jumppa	piristi	oppilaita	selvästi!	Ihana	oli	puhua,	kun	ei	ollut	kiire	�	

-Jannika	
	

La	5.5.2018	

Vaihtelua	 perusarkeen:	 Olimme	 tänään	 Ruokolahdella	 Etelä-Karjalassa	 Vaihda	 verkot	 katiskaan	 -
tapahtumassa	 pitämässä	 lapsille	 pistettä,	 jossa	 oli	 kaikenlaista	 puuhastelua	 varattuna.	 Kojulla	 sai	
esimerkiksi	norppatatuoinnin	(siirtokuva).	Lapsia	ei	tosin	tapahtumassa	näkynyt	kuin	muutama	:D	Hauskaa	
kuitenkin	 oli,	 ja	 mikä	 tärkeintä,	 katiskoita	 haettiin	 urakalla,	 lähes	 100	 kpl!	 �	 Paikalla	 oli	 myös	
ympäristöministeri	 Kimmo	 Tiilikainen,	 joka	 lupasi	 osaltaan	 jättää	 verkkokalastuksen	 jatkossa	 väliin	 ja	
vaihtaa	katiskaan.	Taskisen	Juha	tukisti	häntä	yleisön	edessä,	liekö	tällä	ollut	vaikutusta	asiaan	�	

	
Ma	7.5.18	Repokankaan	koulu	

Aloitimme	 aamulla	 matkan	 kohti	 Varkautta,	 jossa	 tulemme	 viettämään	 seuraavat	 kolme	 päivää	 käyden	
neljällä	eri	 koululla.	Ensimmäisenä	 suuntaisimme	Repokankaan	koululle,	 jossa	meitä	odotti	 kaksi	 ryhmää.	
Ensimmäinen	ryhmä	koostui	kolmosluokkalaisista,	 joita	oli	paikalla	29,	eli	siis	suhteellisen	 isosta	ryhmästä	
oli	kyse.	Tämän	huomioon	ottaen	tunti	meni	kuitenkin	suhteellisen	hyvin	 ja	 isoimmilta	häiriöiltä	vältyttiin	
mukavasti.	 Tilannetta	 auttoi	 se,	 että	 luokassa	 oli	 peräti	 5	 opettajaa/avustajaa	 pitämässä	 kuria	 :O.	 Lapset	
kyselivät	 ja	kommentoivat	paljon.	Eräs	 tilanne	 jäikin	 tunnilta	melko	tarkkana	mieleeni,	kun	yksi	oppilaista	
kysyi,	 ”Että	 miksi	 se	 norppa	 vaihtaa	 oikein	 sen	 karvan?”.	 Kun	 annoin	 kysymykseen	 vastauksen,	 seurasi	
jatkokysymys,	 jota	 seurasi	 jatkokysymys,	 jota	 seurasi	 jatkokysymys.	 Tilanne	 tuntui	 vähän	 turhauttavalta,	
koska	minusta	tuntui,	että	oppilas	ei	oikein	ymmärtänyt	vastauksiani	 ja	kysyi	käytännössä	samaa	asiaa	eri	
tavalla	 uudestaan.	 Toisaalta	 onhan	 se	 mahdollista,	 etten	 itse	 ymmärtänyt	 kysymyksiä	 :D.	 Eteenpäin	
kuitenkin	 päästiin.	 Pääsin	 myös	 kerrankin	 näpäyttämään	 Jannikaa	 sanasekoiluista,	 kun	 hän	 kertoi,	 että	
”Norppa	käyttää	metsästäessään	kaloja	apuna,	noita	viiksiä.”	 Ihan	validi	 lausehan	tuosta	muodostuu,	kun	
siirtää	 pilkkua,	 mutta	 laitoin	 pilkun	 siihen	missä	 Jannikalla	 tuli	 painotetusti	 tauko	 :D.	 Lapsilta	 tuli	 paljon	
vastauksia	 ja	 kommentteja,	 joista	 parhaimpina	 jäivät	 mieleen:	 ”Norpalla	 on	 jännän	 näköinen	 pyrstö.”,	
”Käyttääkse	kodin	tekemiseen	niitä	kynsiä?”,	”Mein	mökillä	pesii	kuutti.”	ja	viimeisenä	”Miten	ihminen	on	
uhka,	ku	eihä	se	tee	mitää	pahaa	Norpalle!”,	mikä	päästiinkin	sitten	oikaisemaan	tunnin	loppupuoliskossa.	

Toinen	ryhmä	koostui	nelosluokkalaisista	 ja	oli	 taas	yksi	hiljaisimpia	ryhmiä.	Ryhmässä	oli	oikeastaan	vain	
yksi	 lapsi,	 joka	 viittaili	 enemmän.	 Hauskaa	 sikäli,	 sillä	 ihan	 tunnin	 alussa	 hän	 makoili	 pää	 pulpetilla	 ja	
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ajattelin,	että	tuosta	lapsesta	tuskin	saa	hirveästi	tällä	tunnilla	irti.	Tässä	taas	nähtiin,	että	kaikki	ei	ole	aina	
niin	 kuin	 aluksi	 näyttää	 :D.	 Lopputunnista	 kuitenkin	 alkoi	muutama	muistakin	 oppilaista	 viittailemaan,	 ja	
saatiin	 seuraavanlaisia	 kommentteja	 esimerkiksi	 norppien	 ääniin:	 Emo;	 vesinokkaeläin,	 Isä;	 WC:n	
vetäminen.	Eturivissä	oli	myös	yksi	lapsi	huolissaan	katiskoista	ja	sanoikin,	että	niistä	pitäisi	tehdä	sellaisia,	
ettei	norppa	jäisi	niihin	kiinni,	EIKÄ	myöskään	saisi	kaloja	sieltä	ulos	:D.	Vaihdettiin	myös	onnistuneesti	taas	
puheenvuoroja	diojen	kohdalla.	Mukavaa	vaihtelua.	Päivän	päätteeksi	meitä	käytiin	myös	haastattelemassa	
Savon	Sanomilta.	

-Juho	

	
Ti	8.5.18	Lehtoniemen	koulu	

Päivä	kaksi	Varkaudessa.	Aamulla	 laitoimme	GPS:ään	päämääräksi	Lehtoniemi	 ja	 lähdimme	ajamaan	kohti	
koulua.	Ryhmä	koostui	kahdesta	kolmosluokasta	ja	oppilaita	oli	yhteensä	29.	Oppilaat	olivat	hyvin	mukana	
alusta	 saakka	 ja	 vastailivat	 hyvin.	Muitakin	 kommentteja	 ja	 kysymyksiä	 tuli	myös	mukavasti.	 Yksi	 lapsista	
kertoi,	 että	 hän	 tykkää	 soitella	 Saimaalla	 huuliharppua.	 Tuleva	 Miikkulainen	 siis	 :D.	 Saimme	 myös	
mielenkiintoisia	vastauksia	norppien	ääniin.	Kuutti	kuulosti	jonkun	oppilaan	mukaan	ihan	häneltä	itseltään	
ja	 uros	 puolestaan	 jonkun	mukaan	 siltä,	 kun	 kännykkä	 varisee	 pöydällä,	 kun	 se	 soi.	 Pieni	 jäätö	 oli	myös	
tänään	päällä	meillä	molemmilla.	Itse	esimerkiksi	kerroin	norpan	uivan	20	km	kesän	aikana,	vaikka	se	ui	sen	
kesällä	 päivässä	 :D.	 Jannika	 korjasi	 kuitenkin	 saman	 tien,	 joten	 oppilaille	 ei	 jäänyt	 väärää	 tietoa	 :D.	
Vastaanotto	oli	muutenkin	 todella	hyvä	 ja	 varsinkin	opettaja,	 jonka	 luokassa	olimme	 tunti	olevan	 todella	
kiinnostunut	norpasta.	

	
Ke	9.5.2018	Luttilan	koulu	

Tänään	oli	viimeinen	tunti	Varkaudessa.	Svenska	skolan	perui	eilen	tuntinsa,	joten	jäljelle	jäi	enää	Luttilan	
koulu,	 jossa	 pidimme	 yhden	 tunnin	 3.-luokkalaisille.	 Alussa	meidät	 ohjattiin	 kapeita	 käytäviä	 pitkin	 kaksi	
kertaa	väärään	paikkaan,	eikä	kukaan	oikein	tuntunut	tietävän,	missä	on	3B-luokka	:o	(itse	 jopa	kerrankin	
tiesimme,	mitä	 luokkaa	 etsimme!)	 Lopulta	 pääsimme	perille.	 Luokan	opettaja	 oli	 oikein	mukava	 (tietysti,	
sillä	 hän	 oli	 kotoisin	 Lappeenrannasta).	 Eräs	 pojista	 puhui	meille	 englantia	 tunnin	 alussa,	 ja	 kehui	muun	
muassa	meidän	norppapaitoja	:D	Myös	ensimmäisiin	kysymyksiin	hän	vastasi	aluksi	englanniksi,	ennen	kuin	
opettaja	 kehotti	 puhumaan	 suomea	 :D	 Opettaja	 huomioi	 meidät	 ihanasti	 ja	 kertoi,	 että	 saamme	 jatkaa	
puhumista	välitunnilla,	kun	tunnin	alku	venyi.	Sekä	oppilailla,	että	opettajalla	oli	paljon	asiaa	ja	kysymyksiä!	
Oppilaiden	tarinat	kestivät	aina	kauan,	mikä	vei	myös	aikaa	meidän	esitykseltä	:D	Yritämme	aina	kuunnella	
lapsia	mahdollisimman	paljon,	mutta	välillä	on	pakko	vetää	 raja	 johonkin,	 jotta	esitys	 saadaan	pysymään	
raiteillaan.	�	 Juho	päätti	esityksen	alussa	 lennosta,	että	heitämme	kaiken	päälaelleen	 :D	 Jatkoinkin	 sitten	
Juhon	 osuuksiin	 ja	 toisinpäin.	 Sujui	 kyllä	 silti	 mukavasti.	 Osasyy	 tähän	 oli	 se,	 että	 tietokone	 oli	 luokan	
perällä.	Yksi	oppilaista	kertoi	nähneensä	etelässä	merileijonia.	Huomaamme	monesti,	että	lapsilla	on	kova	
tarve	 kertoa	 omia	 kokemuksiaan	 eläinten	 näkemisestä,	 oli	 kyseessä	 sitten	 norppa	 tai	 jokin	 muu	 �	 Ja	
norppakokemukset	kerrotaan	myös,	vaikkei	ne	olisi	omakohtaisia.	Yksi	oppilas	tiedusteli,	tappaako	mikään	
eläin	 norppaa.	 Toinen	 totesi	 norppien	 elävän	 ”niin	 sanotusti	 äiti	 ja	 lapsi	 –	 perheissä”	 :D	 Emo	 kuulosti	
koputukselta,	 rikkinäiseltä	moottorilta,	 huudolta	 ja	mopolta,	 kuutti	 jälleen	 söpöltä	 ja	 kiltiltä	 ja	 isänorppa	
vihaiselta	 leijonalta,	 junalta	 ja	rekan	tööttäykseltä	 :D	Yhtä	poikaa	kiinnosti,	mitä	tapahtuu,	 jos	 joku	 laittaa	
salaa	verkkoja	kieltoalueille	:o	(toivottavasti	ei	itse	aio	sitä	tehdä	vaan	oli	huolissaan)	Meiltä	kysyttiin	myös,	
olemmeko	itse	kuvanneet	Veeti-videon.	

	

	



	 41	

Pe	11.5.2018	Joensuun	Normaalikoulu	

Lähdimme	aamulla	kohti	Joensuun	Normaalikoulua,	jossa	meillä	oli	edessä	3	ryhmän	päivä.	Päivästä	tulikin	
aika	tiukka,	sillä	ryhmät	osoittautuivat	todella	aktiivisiksi,	mikä	on	tietenkin	mukava	juttu	:).	Ensimmäinen	
ryhmä	 kommentoi	 todella	 paljon	 ja	 koottuihin	 teoksiin	 mahtui	 niin	 klassikoita	 (kuten:	 "Tossa	 kuvassa	
norppa	näyttää	pelottavalle."	ja	"Jos	norppa	tekee	rikoksen,	ni	siltä	otetaan	selästä	jälki!"),	kuin	myös	uusia	
tuttavuuksia	 ("[Posket]	 näyttää	 ihan	 golfpalloille!"	 ja	 "Häntä	 näyttää	 karvaiselta	 suolakurkulta!").	 Näiden	
lisäksi	mietittiin,	 että	 sulattaako	norppa	yhtä	 kauan	 ravintoa,	 kuin	python	 :D.	 Emo	kuulosti	 yhden	 lapsen	
mielestä	velociraptorilta	:D.	
	
Toisessa	 luokassa	 oppilaat	 kysyivät	 myös	 muutamia	 hämmentävänkin	 hyviä	 kysymyksiä,	 kuten	 "Onko	
norpalla	 samoja	 sisäelimiä,	 kuin	 ihmisellä?".	 Kysymyksiä	 ja	 kommentteja	 tuli	 itse	 asiassa	niin	 paljon,	 että	
jouduimme	 ensimmäistä	 kertaa	 jättämään	 "Veeti-kuutin	 vesileikit"	 -videon	 väliin.	 Tunnin	 lopuksi	 yksi	
oppilaista	toivotti	meille	vielä	"Hyvää	elämän	jatkoa!"	:D	
	
Kolmannessa	 luokassa	 sama	 tahti	 jatkui.	 Hyvien	 kysymysten	 sarjaan	 kuuluivat	 "Mistä	 tytön	 ja	 pojan	
erottaa?"	 ja	 "Onko	 norppa	 sukua	 kissaeläimille?".	 Hauskoja/outojakin	 kysymyksiä	 tuli,	 ainakin	 "Voiko	
norppa	nielaista	kalan	vahingossa?"	-muodossa.	Selvennettiin	sitten,	että	kyllä	se	nielee	niitä	ihan	tahallaan	
:D.	Lisäksi	yksi	oppilas	osasi	kertoa,	että	hänen	ukkinsa	on	ollut	kolaamassa	apukinoksia.	
	
Kaiken	 kaikkiaan	 päivä	 oli	 oikein	 mukava	 ja	 siitä	 jäi	 hyvä	 fiilis.	 Fiksuja	 ja	 ajattelevia	 kolmosluokkalaisia!	
Vähiin	käy,	ennen	kuin	loppuu!	:)	
	

Ma	14.5.2018	Iiksenvaaran	koulu	

Tänään	 oli	 perinteinen	 maanantai:	 Juho	 unohti	 tikun	 kotiin,	 juuttui	 liikenneruuhkaan,	 koululla	 oli	 hitaat	
yhteydet	ja	ensimmäinen	tunti	vedettiin	puoliksi	improlla	:D	Onneksi	ei	oltu	ainoita,	joiden	esitys	jäi	kotiin,	
nimittäin	 koululla	 oli	 käynyt	 edellisellä	 viikolla	 Unicef-lähettiläs,	 jolle	 kävi	 samoin.	 Lisäksi	 oppilaat	 olivat	
kuulemma	tottuneet	odotteluun,	kun	opettajillakin	on	ongelmia	koneiden	kanssa.	Hyvin	kärsivällisiä	1-2.-
luokkalaisia	olivatkin!	 Ja	kiinnostuneita.	�	 Juhon	säätäessä	koneen	kanssa	minä	esittelin	pehmonorppia	 ja	
kyselin,	 missä	 Saimaan	 alueen	 kaupungeissa	 oppilaat	 ovat	 käyneet.	 Oppilaat	 kuuntelivat	 hienosti	 ja	
kysymyksiäkin	tuli,	ei	tosin	mitään	uutta.	Norppajumpan	pidin	myös	sillä	aikaa,	kun	Juho	sääti	konetta.		

Toinen	tunti	sujui	jo	normaalisti,	kun	vanha	koneemme	suostui	paremmin	pyörittämään	esitystä!	Meillä	siis	
oli	 kyllä	 PowerPoint-esitys	 mukana,	 mutta	 koneen	 kanssa	 aina	 on	 enemmän	 säätöä	 kuin	 tikun	 kanssa.	
Tunnilla	 olivat	 kuuntelemassa	 5-6.-luokkalaiset.	 Aika	 hiljaista	 oli,	 vain	 muutamat	 viittailivat.	 Kiinnostusta	
taisi	 kuitenkin	 löytyä	 �	 Kysymyksiä	 olivat	 muun	 muassa:	 ”Mitäs	 jos	 on	 vaan	 puuterilunta,	 kun	 sehän	 ei	
kinostu?”	 ja	 ”Mitä	 kaloja	norppa	 syö?”	Emonorppa	kuulosti	 yhden	mielestä	 lehmältä	 :D	Kuutti	 siltä,	 kuin	
joku	 olisi	 vessassa	 :D	 Ja	 urosnorppa	 painepöntön	 vetäisyltä	 (kuulemma	 jossakin	 leirikeskuksessa	 oli	 ollut	
sellainen…).	 Luokan	 opettaja	 kyseli	 meiltä	 ruokalassakin	 vielä	 kaikenlaista	 ja	 oli	 tosi	 kiinnostunut.	 Kertoi	
myös	tuntevansa	Koskelan	Jounin.		

Kolmas	tuokio	oli	pääkohderyhmällemme	3.-4.-luokkalaisille.	Lapset	kuvittelivat	Saimaan	ääniä	kuullessaan	
olevansa	 koskiretkellä	 ja	 suolla	 keväällä.	Norpasta	 sanottiin	muun	muassa	 näin:	 ”Sillä	 on	 litteä	 nokka	 tai	
toi..	 eikä	 sillä	 ole	 hiuksia.”	 :D	 Kuutti	 kuulosti	 siltä,	 kuin	 se	 etsisi	 emoa,	 ja	 isänorppa	 muistutti	
maanjäristyksen	ääntä	ja	rikkinäistä	tuuletinta.		

-Jannika	
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To	17.5.2018	Karhunmäen	koulu	

Ja	niin	koitti	viimeinen	kouluvierailupäivä!	Nopeasti	tämä	kevät	meni,	taas.	Pidimme	tänään	kolme	tuntia:	
ensimmäisen	 1.-2.-luokkalaisille,	 joita	 oli	 kuuntelemassa	 noin	 100	 samaan	 aikaan	 :D	 Toisen	 3.-4.-
luokkalaisille,	joita	oli	n.	60	ja	kolmannen	5.-6.-luokkalaisille,	jolloin	palasimme	normaaliin	ryhmäkokoon	eli	
noin	30	oppilaaseen.	Kaikki	tunnit	sujuivat	mukavasti.	

Ensimmäisellä	 ja	 toisella	 tunnilla	 viitattiin	 hyvin,	 ja	 oppilaat	 olivat	 tosi	 kiinnostuneita	 aiheesta.	 Omia	
kokemuksia	 kerrottiin	 innolla,	 ja	 kysymyksiäkin	 tuli	 etenkin	 tunnin	 jälkeen.	 Kysymysten	 aiheet	 sen	 sijaan	
olivat	 samoja,	 kuin	 aiemmissakin	 kouluissa.	 Kolmannella	 tunnilla	 oppilaat	 olivat	 koulun	 vanhimpia,	 mikä	
näkyi	 viittaamisen	 vähyytenä.	 Myöskään	 omia	 kokemuksia	 kukaan	 ei	 halunnut	 kertoa,	 eikä	 myöskään	
vastata	alun	äänimaisemaan	omilla	 tarinoillaan.	Näin	on	käynyt	ennenkin	 :D	Kiinnostusta	silti	 taisi	olla,	 ja	
hyvin	jaksoivat	kuunnella.	Omia	mökkipaikkoja	ja	veneiden	olemassaoloa	kyllä	kommentoitiin.	�	

Oppilailla	 oli	mökkejä	muun	muassa	 Savonlinnassa,	 Rääkkylässä	 ja	 Turkukin	mainittiin	 :D	 Norpan	 naama	
näytti	joidenkin	mielestä	jälleen	pelottavalta.	Norpasta	tiedusteltiin	tunnin	aikana	muun	muassa	sitä,	onko	
se	karvainen	:D	Lisäksi	tuli	kommentti	”Sen	jalat	näyttävät	oudoilta”	:D	Opettaja	suli	myös	norppakuville,	ja	
muutama	äänitehoste	pääsi	suusta	:D	Norppien	äänistä	ei	tullut	tänään	uusia	kommentteja,	paitsi	se,	että	
emo	kuulostaa	tuolin	raahaamiselta.	Yksi	hauskimmista,	muillakin	kouluilla	esiintyneistä,	kommenteista	on	
se,	 että	 isänorppa	 kuulostaa	 isän	 kuorsaukselta	 :D	 Yksi	 oppilas	 kertoi	 nähneensä	 videon,	 jossa	 norppaa	
pelastettiin	verkosta	:o	

Kolmannella	 tunnilla	 sekoilimme	 taas	 vähän	 sanoissa	 :D	 Juho	 kertoi,	 miten	 norppa	 tarttuu	 kaloilla	
hampaisiin!	 Tämä	oli	minullekin	uusi	 tieto	�	Minä	puolestani	 rupesin	kertomaan	aikuisen	norpan	painoa,	
kun	 puhuin	 ihmisvauvan	 painosta:	 ”Kuutti	 painaa	 2kk	 iässä	 jo	 20	 kiloa,	 kun	 taas	 aikuinen	 norppa	 painaa	
vasta…”	Luokassa	oli	tosi	huono	ilma,	vaikutti	keskittymiseen.		

Kaiken	kaikkiaan	ihana	koulu,	oma	suosikkini	Joensuusta	ehdottomasti!	Ja	vaikka	Juho	muuta	väittää,	tähän	
ei	 vaikuta	 se,	 että	 asun	 itse	 koulun	 lähellä	 :D	 Koulu	 on	 uusi	 ja	 sisustettu	 viihtyisästi,	 siellä	 on	 ihania	
oleskelutiloja	 eli	 ”pesiä”,	 joissa	mekin	 pidimme	 kaksi	 ensimmäistä	 tuntia.	 Ruoka	 oli	 tosi	 hyvää	 ja	 koulun	
pihakin	 on	 ihan	mahtava.	 Luokkien	 välissä	 on	 avattavat	 seinät,	mikä	mahdollistaa	 yhteisöllisyyden	 hyvin.	
Opettajat	olivat	kaikki	tosi	mukavia	myös	�	

Vähän	haikein	mielin	taas	koulukiertueesta	luovun,	mutta	aika	aikaansa	kutakin.	�	
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LIITE	5			TIEDOTTEET	12.3.2018	JA	10.4.2018 

Tiedote 12.3.2018 
Suomen luonnonsuojeluliitto 

Norppalähettiläät Pohjois-Karjalaan ja Varkauteen  
Suomen luonnonsuojeluliiton norppalähettiläät saapuvat tänä keväänä Pohjois-Karjalaan ja Varkauteen. He esittelevät 
lapsille saimaannorpan elämää ja Saimaan luontoa. Tärkeänä osana vierailuja on lasten omien norppa- ja 
luontokokemusten kuunteleminen.  

 

"Koulujen kiertäminen ja lasten tapaaminen on unelmatyötä. On tärkeää kuunnella lasten ja nuorten näkemyksiä. He 
ovat Saimaan tulevaisuuden päättäjiä, jotka voivat auttaa norpan säilyttämisessä tulevienkin sukupolvien iloksi", toteaa 
norppalähettiläs Jannika Kemppi. 

Biologiksi Itä-Suomen yliopistosta valmistuvalla Kempillä on aiempaa kokemusta norppalähettilään työstä Etelä-
Karjalassa. Uutena norppalähettiläänä aloittava Juho Iso-Aho on taustaltaan vastavalmistunut nuoriso-ohjaaja. Hän on 
lapsuudesta alkaen liikkunut Saimaan rannoilla. 

 
Norppalähettiläät Juho Iso-Aho ja Jannika Kemppi esittelevät lapsille saimaannorpan elämää ja Saimaan luontoa. 
Kuva: Kaarina Tiainen 
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Saimaannorppa on maailman uhanalaisimpia nisäkkäitä, jonka suojeluvastuu on yksin suomalaisilla. Saimaannorpasta 
kertomisen lisäksi norppalähettiläät innostavat lapsia huomaamaan, kuinka upea Saimaan luonto on kokonaisuutena. 
Samalla he toimivat luonnossa liikkumisen ja sen tarkkailun opastajina ja esikuvina.  

Suomen luonnonsuojeluliiton norppalähettiläät vierailevat 12.3. alkaen seuraavissa kunnissa: Joensuu, Liperi, Rääkkylä, 
Kitee, Tohmajärvi, Kontiolahti ja Varkaus. Norppalähettiläät vierailevat kouluissa erityisesti kolmansilla luokilla. 
Vierailujen yhteydessä he keräävät myös lasten kokemuksia ja ajatuksia Saimaasta ja sen omasta norpasta. Vierailut 
ovat kouluille maksuttomia. Koulut saavat käyttöönsä myös norppa-aiheisia materiaaleja. 

Suomen luonnonsuojeluliiton ympäristökasvatustyön tavoitteena on tuoda lapsille tietoa ja elämyksiä heidän omasta 
lähiluonnostaan. Kouluvierailut ovat osa Euroopan Unionin rahoittamaa Saimaannorppa-LIFE–hanketta. 
Koulunorppalähettiläät ovat kiertäneet aiemmin Etelä-Savon kouluissa vuonna 2016 ja Etelä-Karjalassa vuonna 2017. 

Median edustajilla on halutessaan mahdollisuus lähteä mukaan kouluvierailuille. Lisätietoja suoraan norppalähettiläiltä. 
Norppalähettiläillä on mahdollisuus kevään aikana vielä muutamaan uuteen kouluvierailuun. 

  

 
 
Tiedote 10.4.2018 
Suomen luonnonsuojeluliitto ry 
 
Norppalähettiläät vievät parhaillaan saimaannorppatietoutta Pohjois-Karjalan 
Saimaan alueen sekä Varkauden alakouluihin 
 
Suomen luonnonsuojeluliiton norppalähettiläät kiertävät parhaillaan Pohjois-Karjalan Saimaan alueen sekä 
Varkauden alakouluissa esittelemässä lapsille saimaannorpan elämää ja Saimaan luontoa. Norppatunneilla 
tutustutaan saimaannorpan elämään ja suojeluun monin eri tavoin, esimerkiksi äänten ja kuvien kautta. 
Tärkeänä osana vierailuja on myös lasten omien norppa- ja luontokokemusten kuuntelu. Vierailun päätteeksi 
norppalähettiläät jättävät kouluille materiaalia ja vinkkejä, joiden avulla aihetta voidaan käsitellä vierailujen 
jälkeenkin. 
 
Jo toista vuotta norppalähettiläänä toimivalle Jannika Kempille työ norppalähettiläänä on ollut 
unelmahomma. ”Tunnistin itseni työnhakuilmoituksesta täysin. Valmistun kohta biologiksi ja käytän paljon 
vapaa-aikaa luontoon ja eläimiin liittyvien asioiden parissa, joten saimaannorppa oli minulle ennestään tuttu 
lajina ja myös suojelukohteena. Lisäksi tulen toimeen hyvin lasten kanssa ja haluan olla mukana norpan 
suojelussa”, Jannika kertoo. 
 
Uutena norppalähettiläänä tänä vuonna aloittanut Juho Iso-Aho on koulutukseltaan nuoriso- ja vapaa-
ajanohjaaja. Hänestä norppalähettilään työssä parasta onkin työskentely norpasta innostuvien lasten parissa. 
Saimaan rannalta kotoisin olevalle Juholle norppa ja Saimaa ovat olleet tärkeitä pienestä pitäen, mutta 
norppalähettilään työn kautta suhde norppaan on entisestään syventynyt. 
 
Norppatunnit ovat kouluille maksuttomia, ja ensisijaisesti ne on suunnattu 3.–4.-luokkalaisille, mutta 
pienemmissä kouluissa mukana voi olla myös muita luokkia. Norppalähettiläiden mukaan koululaiset ovat 
olleet hyvin kiinnostuneita norpasta ja sen suojelusta, ja heillä on yllättävän paljon tietoa aiheesta. Välillä 
koululaisten kysymykset ovat kiperiä itse norppalähettiläillekin. Heiltä on kysytty esimerkiksi norppien 
hampaiden lukumäärää, kuuttien karvanvaihtoaikaa ja sitä mistä norpan iän voi tietää.  
 
Norppalähettiläät ovat saaneet työstään paljon kiitosta, ja palautteen mukaan vastaaville vierailuille olisi 
kysyntää enemmänkin. ”Yli 90% vastanneista opettajista toivoisi enemmän koulujen ulkopuolista tarjontaa 
ympäristökasvatuksen osalta”, norppalähettiläät kertovat. Ei olekaan ihme, että norppalähettiläiden kalenteri 
on täyttynyt hyvin nopeasti, vaikka vielä on tilaa myös muutamille uusille vierailuille. 
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Norppalähettiläiden työ on tärkeä osa norpansuojelutyötä, sillä nykyiset koululaiset ratkaisevat norppien 
kohtalon tulevina vuosikymmeninä. Saimaannorppa on erittäin uhanalainen nisäkäs, jota esiintyy vain 
Saimaalla. Suojeluvastuu on siis yksin suomalaisilla. Suojelutoimien ansiosta norppakanta on kasvanut 
tasaisesti viime vuosina, mutta suojelutoimien jatkuminen myös tulevaisuudessa on norpan selviytymisen 
kannalta välttämätöntä. 
 
Aiempina vuosina norppalähettiläät ovat kiertäneet kouluja mm. Etelä-Savossa ja Etelä-Karjalassa. 
Kouluvierailut ovat osa Saimaannorppa-LIFE-hanketta. Saimaannorppa-LIFE on vuosina 2013–2018 
käynnissä oleva EU-rahoitteinen saimaannorpan suojelua edistävä hanke, johon kuuluu yhtenä osana 
ympäristökasvatus- ja valistustyö. 
 
Lisätietoja: 
Jannika Kemppi ja Juho Iso-Aho 
Norppalähettiläät 
p. 044 9894725, norppalahettilaat@sll.fi 
Kaarina Tiainen 
Saimaannorppakoordinaattori 
p. 050 530 3270, kaarina.tiainen@sll.fi 
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LIITE 6   UUTISIA LÄHETTILÄSTYÖSTÄ 
 
Luonnonsuojeluliiton verkkouutinen kesäkuu 2018 

Norppalähettilästyö toi kiitosta ja kimurantteja kysymyksiä  
Suomen	luonnonsuojeluliitto	on	vienyt	alkuvuoden	aikana	norppatietoutta	ja	-elämyksiä	kymmeniin	
kouluihin	ja	päiväkoteihin.	Koulu-	ja	päiväkotivierailut	ovat	osa	Saimaannorppa-LIFE-hanketta.		

 
Norppalähettiläät Jannika Kemppi ja Juho Iso-Aho 

Luonnonsuojeluliiton norppalähettiläät Jannika Kemppi ja Juho Iso-Aho ovat vierailleet Pohjois-Karjalan ja 
Varkauden alakouluissa. Lisäksi saimaannorppakoordinaattori Kaarina Tiainen Etelä-Karjalan päiväkodeissa ja 
muutamassa alakoulussa. Koulu- ja päiväkotivierailut ovat osa Saimaannorppa-LIFE -hanketta. 

Suomen luonnonsuojeluliiton norppalähettiläät ovat kiertäneet jo useina keväinä Saimaan alueen alakouluja. LIFE-
hankkeen osalta Etelä-Savon kouluissa vierailtiin vuonna 2016, Etelä-Karjalan kouluissa vuonna 2017 ja tänä vuonna 
vuorossa oli Pohjois-Karjalan Saimaan alueen alakoulut sekä Varkaus Pohjois-Savon puolelta. 

Juuri kiertueensa päättäneet norppalähettiläät Jannika Kemppi ja Juho Iso-Aho vierailivat maalis-toukokuun aikana 37 
koulussa ja tavoittivat lähes 1600 lasta. Norppaoppitunnit olivat kouluille maksuttomia ja niitä pidettiin ensi sijassa 3.-
4.-luokkalaisille, mutta joissain tapauksissa norppatietoa sai laajempikin yleisö aina eskareista kuutosluokkalaisiin. 

Norppalähettiläiden koulukiertueen ohessa Luonnonsuojeluliiton saimaannorppakoordinaattori Kaarina Tiainen on 
vieraillut pyydettäessä erityisesti Etelä-Karjalan päiväkodeissa ja joissakin alakouluissa. Vierailuja tuli alkuvuoden 
aikana 18 kappaletta, ja niissä tavoitettiin noin 900 lasta. Yhteensä siis kevään aikana saimaannorppa on tullut tutuksi 
noin 2500:lle lapselle. 

Norppalähettilään saappaissa on ilo työskennellä 

	
Saimaannorppakoordinaattori Kaarina Tiaisen valmistama pienoismalli norpan pesästä 
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Mukanaan norppatunneille lähettiläät veivät kuvia, videoita ja rekvisiittaa, joiden avulla lapset perehtyivät norpan 
elämään.  Vastaanotto oli innostunut ja kiinnostunut. ”Lapset kyselivät paljon ja halusimme antaa heille siihen aikaa ja 
mahdollisuuden. Heiltä tuli välillä myös aika kimurantteja kysymyksiä kuten montako hammasta norpalla on, milloin 
kuutit vaihtavat karvansa ja mistä norpan iän voi tietää,” norppalähettiläät kertovat. 

Vaikka Pohjois-Karjala ei ole kaikkein keskeisintä norppa-aluetta, lapsilla oli jonkin verran omakohtaisia kokemuksia 
norpista. Erityisesti Rääkkylässä ja Varkaudessa, missä norppa pesii, lapsilla oli havaintoja norpista. 

Jo toista vuotta norppalähettiläänä toimivalle Jannika Kempille työ norppalähettiläänä on ollut unelmahomma. 
”Valmistuin juuri biologiksi ja käytän paljon vapaa-aikaa luontoon ja eläimiin liittyvien asioiden parissa, joten 
saimaannorppa oli minulle ennestään tuttu lajina ja myös suojelukohteena”, Jannika kertoo. 

 

Uutena norppalähettiläänä tänä vuonna työskennellyt Juho Iso-Aho on koulutukseltaan nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja. 
Hänestä norppalähettilään työssä parasta oli työskentely norpasta innostuvien lasten parissa.  Saimaan rannalta kotoisin 
olevalle Juholle norppa ja Saimaa ovat olleet tärkeitä pienestä pitäen, mutta norppalähettilään työn kautta suhde 
norppaan syventyi entisestään. 

Norppalähettiläiden työ koostui kouluvierailujen lisäksi viestinnällisistä töistä, kuten päiväkirjan kirjoittamisesta, 
raportoinnista ja videoblogista, jonka videot löytyvät Suomen luonnonsuojeluliiton YouTube-kanavalta. ”Useimmiten 
vierailimme yhtenä päivänä yhdellä koululla, jossa pidimme tavallisesti yhdestä kolmeen tuokiota. Koimme työn hyvin 
palkitsevaksi, sillä saimme kantaa kortemme kekoon ainutlaatuisen norpan hyväksi. Pikku erikoisuus oli se, että 
videopuhelinyhteydellä vierailimme myös Espoon Saunalahden koululla, josta lapset saivat kysellä meiltä 
saimaannorppaan ja Saimaaseen liittyviä kysymyksiä.”, norppalähettiläät sanovat. 

Norppatunneille riittää kysyntää 

Opettajille tehtiin vierailujen jälkeen palautekysely. Palautteessa kiiteltiin norppalähettiläiden tapaa tuoda 
norppatietoutta lapsille sekä ylipäätään sitä, että kouluilla oli mahdollisuus saada asiantuntevat vieraat kertomaan 
saimaannorpan elämästä lapsille. Opettajilta tuli myös selkeä viesti, että tällaisia asiantuntijavierailuja kaivattaisiin 
enemmän. 

”Yli 90% vastanneista opettajista toivoi enemmän koulujen ulkopuolista tarjontaa ympäristökasvatuksen osalta”, 
norppalähettiläät kertovat. 

Norppalähettiläiden työ on tärkeä osa norpansuojelutyötä, sillä nykyiset koululaiset ratkaisevat norppien kohtalon 
tulevina vuosikymmeninä. Saimaannorppa on erittäin uhanalainen nisäkäs, jota esiintyy vain Saimaalla. Suojeluvastuu 
on siis yksin suomalaisilla. Suojelutoimien ansiosta norppakanta on kasvanut tasaisesti viime vuosina, mutta niiden 
jatkuminen tulevaisuudessa on norpan selviytymisen kannalta välttämätöntä. Norppalähettiläiden toiveissa onkin, että 
suojelumyönteisyys norppaa kohtaan yhteiskunnassa lisääntyisi ja suojelutoimia laajennettaisiin. 
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Karjalan Heili 

 

 
Kotiseutu-uutiset 11.4.2018 
Koti  »  Kuvat • Uutiset   »   Norppatietoutta koululaisille 
Norppatietoutta koululaisille 

 
Kolmasluokkalaiset tutustuivat innokkaasti myös norpan pesää mallaavaan opetusmateriaaliin. 
 
Julkaistu kategoriassa: Kuvat, Uutiset Kirjoittanut Päivi 11.4.2018 
Ihan hirveästi viiksiä, paljon painoa, jättimäiset silmät ja hassut maastonväriset läikät ovat 
tuntomerkkejä, jotka Rääkkylän koulun kolmasluokkalaiset tietävät Suomen suurimman järven 
asukin olomuodon symboleiksi. 
Suomen luonnonsuojeluliiton norppalähettiläät Jannika Kemppi ja Juho Iso-Aho kiertävät 
alakouluja Pohjois-Karjalan Saimaan alueella sekä Varkaudessa. Tiistaina oli vuorossa Rääkkylän 
koulun eskarit, eka-, toka- ja kolmasluokkalaiset. 
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LIITE	7		PÄIVÄKOTI-	JA	KOULUVIERAILUT	ETELÄ-KARJALASSA	/	KAARINA	TIAINEN	

	

Koulunorppalähettilästoiminnan	ohessa	saimaannorppakoordinaattori	Kaarina	Tiainen	vieraili	
päiväkodeissa	ja	koulussa	Etelä-Karjalan	alueella	kertomassa	saimaannorpasta.	Näitä	vierailuja	ei	
varsinaisesti	tarjottu	päiväkodeille	ja	kouluille,	mutta	aiempien	vuosien	ja	kiirineen	tiedon	perusteella	
monista	paikoista	pyydettiin	vierailulle.	Kaikki	toivotut	vierailut	pystyttiin	järjestämään.	

Päiväkotivierailut	olivat	samantyyppisiä	kuin	kouluvierailut,	mutta	pienempien	lasten	kyseessä	ollessa	
norppatuokiot	olivat	lyhyempiä	ja	toiminnallisempia.	Myös	leikkimiseen	varattiin	aikaa.	Yleensä	pienten	
ryhmässä	vierailu	kesti	noin	15-20	min,	isompien	ryhmässä	noin	30	min.	Pääsääntöisesti	lapset	osallistuivat	
aktiivisesti	ja	kyselivät	paljon.		

Henkilökunnalta	saatu	palaute	oli	poikkeuksetta	kiittävää.	Varsinaista	palautekyselyä	ei	tehty.	Myös	näihin	
päiväkoteihin	ja	kouluihin	jätettiin	samaa	materiaalia	kuin	lähettiläiden	kouluvierailuissa.	

Alkuvuoden	2018	aikana	norppa-	ja	Saimaa-tietoutta	vietiin	9	alakouluun	ja	11	päiväkotiin.	Yhteensä	ryhmiä	
oli	40	ja	niissä	tavoitettiin	lähes	900	lasta	

Päiväkoti(+	koulu-)vierailut	tammikuu	–	toukokuu	2018	Etelä-Karjala	

	

2018	 Paikkakunta	 Paikka	 Ikä	
		Ryhmät							
lkm	 			Henkilö	lkm	

9.1.	 Lappeenranta	 Voisalmen	esikoulu	 n.	6	 2	 50	
	16.1.	 Lappeenranta	 Voisalmen	kolulu,	harjaantumisluokka	 	7	-	8	 1	 10	
	22.1.	 Lappeenranta	 Ls-keskus,	Kimpisen	koulu	 	13	-15	 1	 10	
	23.1.	 Lappeenranta	 Voisalmen	koulu	 	n.	7	 2	 50	
	31.1.	 Taipalsaari	 Vehkataipaleen	pk	ja	koulu	 	2-8	 2	 50	
	15.2.	 Imatra	 Imatrankosken	päiväkoti	 	1-5	 2	 55	
	19.2.	 Imatra	 Kosken	eskarit	 n.	6	 2	 30	
	20.2.	 Imatra	 Rajapatsaan	päiväkoti	 	1-5	 3	 80	
	21.2.	 Taipalsaari	 Päiväkoti	Satulaiva	 	1-7	 4	 110	
	20.3.	 Lappeenranta	 Touhula,	Tirikka	 	9	kk	-	7	v	 3	 55	
	21.3.	 Lappeenranta	 Touhula,	Tirikka	 	3-5	 3	 50	
	28.3.	 Taipalsaari	 Liljan	päiväkoti	+	eka	luokka,	kk	 	1-7	 4	 80	
	17.4.	 Imatra	 Kosken	koulu	 	7-8	 2	 40	
	19.4.	 Lappeenranta	 Lönnrotin		koulu	(ls-keskus)	 	8-9	 2	 30	
	25.4.	 Luumäki	 Jurvalan	päiväkoti	 	1-6	 3	 50	
	26.4.		 Luumäki	 Taavetin	päiväkoti	 	4-6	 2	 90	
	15.5.	 Lappeenranta	 Myllymäen	koulu	 	9-10	 1	 25	
	16.5.	 Lappeenranta	 Lönnrotin	koulu	(ls-keskus)	 	9-10	 1	 30	
	

	 	 	 	
40	 895	
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