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Saimaannorppa-LIFE 
 

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

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

kestää viisi vuotta alkaen elokuusta 2013 ja siinä on mukana Metsähallituksen lisäksi Etelä-Savon ELY-

keskus, Itä-Suomen yliopisto, 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. 

Koulunorppalähettilästoiminta 

Suomen luonnonsuojeluliiton osa 5,26 miljoonan euron Saimaannorppa-LIFE -hankkeesta on noin 

puoli miljoonaa euroa. Osa Suomen luonnonsuojeluliiton hankkeeseen liittyvää toimintaa on 

koulunorppalähettilästoiminta, joka on Saimaan alueen kouluissa tapahtuvaa ympäristökasvatusta 

saimaannorpasta ja lajin suojelusta. Koulunorppalähettilästoiminta kohdistui keväällä 2013 Pohjois-

Karjalaan, mutta tuolloin Suomen luonnonsuojeluliiton koulunorppalähettilästoiminta ei vielä ollut 

osa Saimaannorppa-LIFE -hanketta. Keväällä 2016 toteutettu Koulunorppalähettiläskiertue 

kohdistettiin Etelä-Savon alueen kouluihin. Etelä-Savon lähettilästoiminta oli siitynyt osaksi 

Saimaannorppa-LIFE -hankketta. Koulunorppalähettilästoiminta vastaa hankkeen tavoitteisiin 

erityisesti tiedon jakamisen tavoitteen näkökulmasta, kun tiedon jakaminen on kohdistettu lapsiin 

yhtenä tavoitteiden mukaisena kohderyhmänä. Koulunorppalähettiläiden vierailut ovat kouluille 

maksuttomia. Vuoden 2017 keväällä koulunorppalähettilästoiminta toteutetaan Etelä-Karjalan 

alueella.  

Koulunorppalähettiläät 2016 – Etelä-Savo 
Koulunorppalähettilästyöhön palkattiin keväällä 2016 kolmeksi kuukaudeksi (1.3.2016-31.5.2016) 

määräaikaiseen työsuhteeseen kaksi henkilöä 80%:n työajalla. Työsuhteeseen valittiin Susanna 

Hagman (FM) ja Mia Silvennoinen (sirkustaiteilija AMK).  Ennen varsinaisia kouluvierailuja 
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koulunorppalähettiläät aloittivat työnsä viikon kestäneellä orientaatio- ja opettelujaksolla. 

Orientaatio- ja opettelujaksoon kuului myös käytännön vierailujen valmistelua kahden työpäivän 

verran.   

Orientaatioviikon tärkein sisältö oli perehdyttää norppalähettiläät 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. Pääasiallisena perehdyttäjänä oli SLL:n saimaannorppakoordinaattori 

Kaarina Tiainen, mutta orientaatiojakson aikana koulunorppalähettiläät kävivät tutustumassa myös 

Metsähallituksen toimintaan Saimaannorppa-LIFE -hankkeen parissa sekä saivat lyhyet perehdytykset 

ryhmätyöskentelyyn ja viestintään.  

Molemmilla norppalähettiläillä oli aiempaa 

kokemusta lasten kanssa työskentelystä sekä 

opetustyöstä, joten varsinaiseen 

vierailutilanteeseen valmennusta ei koettu 

tarpeelliseksi. Tämän sijaan norppalähettiläät 

saivat kaksi päivää aikaa valmistella 

itsenäisesti/parityönä kouluvierailuaan. 

Varsinaiseen vierailun suunnitteluun 

lähettiläille annettiin vapaat kädet.  

Orientaatiojakson jälkeen koulunorppalähettiläät aloittivat kouluvierailunsa. Kouluvierailujen lisäksi 

lähettiläiden työhön kuului yhteydenpito kohdealueen kouluihin sekä vierailujen tarjoaminen 

kouluille, viestintä video-blogin muodossa sekä opettajille suunnatun kyselyn toteuttaminen, jonka 

tarkoituksena oli seurata ja kehittää koulunorppatoimintaa pidemällä tähtäimellä. Video-blog, eli 

vlog, julkaistiin YouTube palvelussa Luonnonsuojeluliiton käyttäjätilillä. Kysely toteutettiin sähköisesti 

Survey Monkey -kyselypalvelussa Internetissä. 

 

  

Kuva 1: Koulunorppalähettiläät Susanna ja Mia 
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Kouluvierailut 
 

Etelä-Savon koulunorppalähettiläät aloittivat koulukiertueensa vuoden 2016 viikolla 101. Tiistaina 

8.3.2016 norppalähettiläät tekivät ensimmäisen vierailunsa Savonlinnan Mertalan kouluun. 

Lähettiläät pitivät esityksensä kaikkiaan neljälle ryhmälle, jotka kaikki koostuivat 3. ja 4. luokan 

oppilaista. 3. ja 4. -luokkalaiset olivatkin norppalähettiläiden vierailujen kohderyhmä. Mukana tunnilla 

olivat myös luokkien opettajat2.  

Alustava palaute kouluilta oli positiivista ja esityksen sisältö tuntui soveltuvan hyvin kohderyhmälle. 

Ainoa ongelma oli ajanhallinta, sillä esitys oli hieman liian pitkä yhteen oppituntiin (45 min). Tähän 

ongelmaan puututtiin keskiviikkona 9.3., joka oli tarkoituksella varattu esityksen muokkaamista 

varten ensimmäisen vierailupäivän jälkeen. Esitystä lyhennettiin seuraavia vierailuja varten ja 

vieraillessa Kulennoisten koulussa torstaina 10.3., esitys oli  sopivan pituinen. Myöhemmin kuitenkin 

huomattiin, että muutokset vierailun olosuhteissa vaikuttivat paljon esityksen pituuteen. Näihin 

muutoksiin paneudutaan raportin osiossa Haasteet vierailuilla. 

Vierailujen kohdealueet ja koulut  
 

Koska Etelä-Savon alueella kouluja on runsaasti, koulunorppalähettiläsvierailut kohdistettiin niiden 

paikkakuntien kouluihin, jotka ovat Saimaan välittömässä läheisyydessä. Tietyt paikkakunnat 

päätettiin myös jättää pois kiertueen aikataulusta, sillä ne sijaitsivat kohtuuttoman kaukana 

koulunorppalähettiläiden toimistosta Savonlinnassa. Tällöin matkat kyseisiin kouluihin olisivat 

muodostuneet hyvin pitkiksi. Lisäksi kolmen kuukauden määräaikaisuus vaati sitä, että osa kouluista 

jätetään kiertueelta pois.  

Suurimmat paikkakunnat koulunorppalähettiläskiertueella olivat Savonlinna ja Mikkeli. Savonlinnassa 

norppalähettiläät vierailivat kaikissa kouluissa yhtä lukuunottamatta. Savonrannan koulu kieltäytyi 

ystävällisesti vierailusta, sillä heidän koulussaan oli juuri toteutettu laajempi 

saimaannorppatyöpajakokonaisuus. Mikkelissä lähettiläät kävivät 16 koulussa 20:stä. Suurimpaan 

                                                           
1 Liite 1 sisältää kouluvierailujen eritellyn aikataulun. 
2 Kouluille lähetetyssä kirjeessä opettajia on kehotettu olemaan läsnä norppalähettiläiden tunnilla, sillä heille kuuluu 
vastuu luokasta. Kirje raportin liitteenä 2. 
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osaan kouluista otettiin sähköpostitse yhteyttä 

tarvittaessa useaan kertaan, mutta osa kouluista 

ei reagoinut vierailutarjoukseen. Savonrannan 

koulun lisäksi Kuosmalan koulu Juvalla ilmoitti 

suoraan, ettei heillä ole tarvetta saimaannorppa-

aiheiselle vierailulle. Myös Kuosmalan 

tapauksessa kohtelias kieltäytyminen johtui siitä, 

että heillä on koulun oman toiminnan parissa 

käsitelty jo saimaannorppaa. Niissä kouluissa, 

joissa lähettiläät vierailivat, oltiin poikkeuksetta 

innostuneita vierailusta. Tämä käy ilmi myös 

norppalähettiläiden toteuttaman kyselyn 

tuloksista3. 

Norppalähettiläät käviät kaikkiaan 41 koulussa. Kahdessa koulussa  vierailtiin kahdesti: Kellarpellon 

koulu toivoi erillistä vierailua 2. -luokkalaisille ja Sulkava pyysi norppalähettiläitä osallistumaan 

Saimaa-aiheiseen koulun työpajaan varsinaisen norppalähettiläsvierailun jälkeen.  

                                                           
3 Kysely on kokonaisuudessaan raportin liitteenä 3.  

Taulukko 1: Etelä-Savon alakoulut ja toteutuneet kouluvierailut. 

Kuva 2: Susanna Hagman rakentaa Sulkavan työpajapäivänä 
oppilaiden kanssa norpan pesää muovailuvahasta.     

Kuva: Mia Silvennoinen 
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Vierailujen kohderyhmä sekä ryhmät todellisuudessa 
 

Koulunorppalähettiläsvierailujen kohderyhmäksi oli valikkoitunut ala-asteiden 3. ja 4. luokat, sillä 

kyseisten luokkien oppilailla on yhtenä opetussuunnitelmansa teemoista lähiympäristö. 

Todellisuudessa vierailuja pidettiin koulujen toiveiden mukaan esikoululaisista 

seitsemäsluokkalaisille. Mikäli vierailujen ryhmät poikkesivat kohderyhmästä, esityksen sisältöjä 

muokattiin ikäluokalle sopiviksi: vanhemmille oppilaille puhuttiin enemmän saimaannorppien 

suojelusta ja nuorempien kanssa esitys oli toiminnallisempi4. Vanhempien ryhmien kanssa erilaisten 

toiminnallisten sisältöjen sijaan keskityttiin koristeltelemaan paperikaloja, joihin oppilaat saivat jättää 

terveisiään saimaannorpalle. Kouluvierailujen ryhmissä oli myös ajoittain erityisryhmien oppilaita. 

Kaikki vierailut ja niille osallistuneiden ryhmien vuosiluokat on nähtävissä liitteessä 1. 

 

 

                                                           
4 Nuorempien oppilaiden kanssa painotettiin esim. norppajumppaa ja tehtiin Saimaa-aiheinen ilmaisutaitoharjoitus, 
tai keskityttiin tarinallisuuteen käyttäen apuna sll:n Veeti-kuutin vuosi -vihkosta.  

Kuva 3: Puumalan koululaisten koristelemia kaloja.  

Kuva: Mia Silvennoinen 
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Kouluvierailujen sisältö 
 

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. 

 

Esityksen kulku: 

 

 

MS PowerPoint –esitys 

Vierailun selkärankana toimi norppalähettläiden valmistama PowerPoint –esitys.  Esityksessä 

painotettiin tekstien sijaan kuvia, ääniä ja videota, joiden pohjalta norppalähettiläät kertoivat 

Äänimaisema: 

•Kuunnellaan ääniä Saimaan 
rannalta ja veden alta

•Kysytään oppilailta 
millaisia mielikuvia heille 
syntyy äänistä

Saimaa:

•Tunnistetaan 
järvimaisemakuvasta 
Saimaa

•Tutustutaan Saimaan 
karttaan ja katsotaan, 
missä oma paikkakunta 
sijaitsee

•Huomataan kuinka isolle 
alueelle Saimaa levittäytyy

Saimaannorppa:

•Etsitään yhdessä 
oppilaiden kanssa kuvan ja 
nuken avulla yhtäläisyyksiä 
ja eroavaisuuksia ihmisen 
ja norpan ulkonäössä ja 
ominaisuuksissa

•Etsitään norpan 
tunnuspiirteitä

•Kerrotaan lajin taustasta

Vuodenajat ja 
norppa:

•Käydään läpi, mitä norppa 
tekee eri vuodenaikoina

•Oleellista oppia esim. 
talven pesimäajasta, 
ruokavaliosta, 
karvanvaihdosta sekä 
muista norpan 
käyttäytymiseen liittyvistä 
seikoista

•Kuunnellaan norppien 
ääntelyä ja tarkastellaan 
pesän pienoismallia

Norppajumppa:

•Tehdään oppilaiden kanssa 
mukaelma Norppatouhuja-
kirjan norppajumpasta

•Vanhempien ryhmien 
kohdalla ja tiukan 
aikataulun tilanteissa 
norppajumppa on jätetty 
tekemättä

Uhat:

•Kerrotaan oppilaille 
saimaannorppaa 
uhkaavista asioista sekä 
siitä, miten ihminen voi 
auttaa

•Kolme pääasiaa: 

•Leudot talvet ja pesien 
kolaus

•Ihmisen häirintä esim. 
pesimäaikaan / 
luonnonsuojelu-alueiden 
merkitys

•Verkkokalastuksen vaarat 
sekä norppaturvallinen 
katiska
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Saimaasta ja norpasta. Kuvat olivat Suomen 

luonnonsuojeluliiton käyttöön tarkoitettuja kuvia 

saimaannorpasta ja Saimaasta. Ääninauhoissa 

kuultiin veden ääntä Saimaan rannalta ja veden 

pinnan alta. Lisäksi kuunneltiin norppien ääntelyä. 

Esityksen lopussa esitettiin kevennykseksi lyhyt 

Juha Taskisen kuvaama video Veeti-kuutin 

vesileikit.  

 

Havainnoillistamisvläineet 

Norppalähettiläät saivat käyttöönsä Kaarina Tiaisen valmistamat norpppa- ja kuuttinuket, jotka oli 

tehty aikuisen saimaannorpan ja kuutin näköisiksi ja kokoisiksi. Kouluvierailuilla oppilaat antoivat 

saimaannorppanukelle nimeksi Maisa, kun kuutti puolestaan sai nimekseen Nuutti. Myös mukana 

olleet kolme pienempää norppalelua saivat nimet Suola, Pippuri ja Sokeri. Lelut olivat erittäin 

pidettyjä sekä oppilaiden että opettajien keskuudessa. Nukkejen lisäksi mukana oli myös Kaarina 

Tiaisen tekemä pienoismalli norpan pesästä. Myös pesä sai paljon kehuja vierailuilla ja  usea opettaja 

mainitsi harkitsevansa samanlaisen pienoismallin rakentamista. Oppilaille pyrittiin aina jättämään 

vierailun lopuksi aikaa tutustua leuluihin tutustumiseen ja leikkimiseen, mutta toisinaan ajan 

puutteen vuoksi tähän ei ollut mahdollisuutta.  

Kuva 5: Sulkavan koulun 
oppilaat poseeraavat 
Maisa-norpan ja Nuutti-
kuutin kanssa 

Kuva: Maiju Puranen 

 

Kuva 4: MS PowerPoint -dia, jossa norppalähettiläät 
esittäytyvät.    

Dian kuva: Susanna Hagman 



Koulunorppalähettiläät 2016 - Loppuraportti 

 

9 
 

Norppajumppa 

Esityksen puolessa välissä oppilaiden kanssa tehtiin norpppajumppa, jonka norppalähettiläs Mia 

Silvennoinen muokkasi vierailuhin sopivaksi Norppatouhuja -puuhakirjan ohjeiden mukaan. 

Oppilaiden innostus jumppaan riippui paljon ryhmän oppilaiden iästä, mutta myös yksittäisten 

samanikäisten ryhmien ja yksilöiden välillä oli suuria eroja. Jumppa pyrittiin kuitenkin tekemään 

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

oppitunnnin loppuun asti. Aina norppajumppaa ei ollut mahdollista tehdä, sillä toisinaan aikataulu oli 

liian tiukka. Norppajumppa olikin tällaisissa tapauksissa helpoin esityksen osio uhrattavaksi, vaikkakin 

toisinaan myös äänimaisemaosio aivan esityksen alussa jouduttiin jättämään välistä. Näin tehtiin, sillä 

varsinaisesta norppatiedosta ei haluttu jättää olennaisia asioita käsittelemättä.  

Haasteet vierailuilla  
 

Raportin aikana on useaan otteeseen mainittu aikatauluongelmat. Aikatauluongelmiin ajauduttiin 

erityisesti silloin, kun oppitunnin (45 min) mittaiseksi räätälöityä esitystä varten ei oltu koulujen 

taholta varattu kokonaista oppituntia aikaa. Tähän vaikuttivat esimerkiksi ryhmien/pienryhmien 

myöhästyminen, aamunavaukset tai yleisesti käytännön järjestelyt, kuten tietotekniikkaan tai 

tilajärjestelyihin liittyvät seikat. Myös oppilaiden aktiivisuus vaikutti paljon esityksen kestoon: 

ajoittain lähettiläiden oli jätettävä mentävä esityksessä eteenpäin, vaikka oppilailla olisi ollut todella 

paljon kysyttävää. Kysymykset pyrittiin tällöin siirtämään esityksen loppuun. Tapauksissa, joissa aikaa 

oli suunniteltua vähemmän, esityksestä uhrattiin osioita, joilla ei ole merkitystä varsinaisen 

norppatietouden levittämiseen (äänimaisema, norppajumppa). Esitys ehdittiinkin vetää aina loppuun 

oppitunnin aikana, vaikkakin mukaillun version muodossa. Muutamien minuuttien ylitykset esityksen 

pituudessa ymmärrettiin hyvin opettajien puolelta.  

Aikataulujen lisäksi norppalähettiläät törmäsivät usein ongelmaan tietotekniikan yhteensopivuuksien 

kanssa. Norppalähettiläillä oli käytössään Windows -käyttöjärjestelmällä varustettu kannettava 

tietokone, jolla myös MS PowerPoint -esitys tehtiin. Hyvin monella koululla oli kuitenkin käytössään 

Linux -pohjainen Opinsys -käyttöjärjestelmä tai vanhempi versio Windowsista, jolloin esitys ei 

toiminut odotetulla tavalla. Jokaisella kerralla esitys saatiin kuitenkin toimimaan vähintään 

kohtuullisessa ajassa, ja vierailun edetessä myös Linux -käyttöjärjestelmään opittiin varautumaan 

omalla esitysversiolla.  
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Kolmas usein esiintynyt haaste vierailuilla oli ryhmien hyvin laaja ikäjakauma. Varsinkin pienten 

kyläkoulujen tapauksissa norppavierailulle saattoi osallistua yhdessä koko koulu ensimmäisen luokan 

opiskelijoista kuudeluokkalaisiin, jolloin oli haastavaa huomioida ryhmän ikätaso. Pienille lapsille ei 

haluttu kertoa liian pelottelevaan sävyyn esim. verkkokalastuksen vaaroista, eikä vanhemmille 

oppilaille haluttu esittää norppa-asioita liian lapselliseen sävyyn.  Vaikka norppalähettiläät kokivat 

tällaiset tilanteet ajoittain haasteellisiksi, palaute norppavierailuista on ollut poikkeuksetta 

positiivista5. Tästä voidaan päätellä, että opettajien taholla laajaa ikäjakaumaa ei ole koettu 

ongelmalliseksi. 

Vlog ja kysely  
 

Osana koulunorppalähettilästoimintaan kuuluvaa tiedotustyötä norppalähettiläät päivittivät 

vuorotellen norppa-vlogia Suomen luonnonsuojeluliiton YouTube-kanavalle. Susanna Hagman kävi 

vlogissaan läpi Norppatouhuja -kirjaa ja Mia Silvennoinen kertoi kouluvierailuista luomansa 

Norppalähettiläs Silivennoinen -hahmon välityksellä. Silvennoisen vlogi-päivityksissä esiityy myös 

kouluvierailuilla paikalla olleita oppilaita. Ensimmäistä vlogi-päivitystä on katsottu YouTubessa 

23.5.2016 yli 200 kertaa. Uusinta vlogi-

päivitystä oli katsottu samana päivänä n. 40 

kertaa. Suurta eroa katselukerroissa 

selittää osaltaan se, että ensimmäinen 

vlogi-päivitys on ollut katsottavissa jo 18.3. 

lähtien, kun taas uusin video on ladattu 

palveluun vasta 19.5. 

Kuva 6: Norppalähettiläs Silivennoinen kuvasi vlogiaan myös Puumalassa.    

Kuva: Mia Silvennoinen 

Norppalähettiläät lähettivät jokaiselle vieraillulle koululle vierailun jälkeen kyselyn, jossa pyydettiin 

vastaamaan kuuteen kysymykseen. Kyselyjen määräksi valikoitu kuusi sen vuoksi, että 

vastaamiskynnys haluttiin pitää mahdollisimman matalana. Kyselystä haluttiin tästä syystä myös 

luoda hyvin helposti vastattava, joten lähettiläät päätyivät käyttämään apunaan Internetissä toimivaa 

Survey Monkey -sivustoa. Kyselyn luominen sivustolle on maksutonta. Välillä  4.3.2016 - 23.3.2016 

                                                           
5 Palautteella tässä yhteydessä tarkoitetaan sekä lähettiläiden saamaa suullista palautetta että kyselyssä annettua 
palautetta. Kysely luettavissa liitteessä 3. 
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vastauksia kyselyyn oli saapunut 36:lta opettajalta. Osa kysymyksistä oli monivalintakysymyksiä, osa 

avoimia kysymyksiä. Kyselyn tekemisessä avusti Suomen luonnonsuojeluliiton harjoittelija Maiju 

Puranen. Kyselyjen tuloksista voidaan päätellä, että koulut olivat poikkeuksetta tyytyväisiä 

norppavierailuun. Vierailuille annettiin kyselyissä paljon positiivista palautetta, mutta 

kehittämisehdotukseksi joissakin kommenteissa mainittiin vierailun työstäminen vielä 

osallistavampaan suuntaan. Kyselyn tulokset voi kokonaisuudessaan lukea liitteestä 3.  

Vierailuilla 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 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 ja aivan nuorimpia lukuunottamatta. 

Näiden oheismateriaalien lisäksi opettajille jätettiin kolmea eri esitettä: Metsähallituksen 

Kalakaverina saimaannorppa -esite, Metsähallituksen Uhanalainen saimaannorppa -esite, Suomen 

luonnonsuojeluliiton Saimaannorppa -esite sekä Suomen luonnonsuojeluliiton Kalasta oikein 

katiskalla -esite6. Toteutetussa kyselyssä tiedusteltiin opettajilta mielipiteitä ja kokemuksia jaetusta 

materiaalista. Tuloksista voi lukea liitteestä 3.  

Pohdintaa koulunorppatoiminnasta sekä tulevaisuuden näkymät 
 

Norppalähettiläiden vierailu huomioitiin Itä-Savo ja Länsi-Savo lehdissä lehdistötiedotteen 

perusteella. Puumala-lehti oli mukana vierailulla Puumalan koululla ja teki vierailusta jutun 

paikallislehteen.  Puumala-lehden uutisesta ei tullut sähköistä versiota, mutta Itä-Savon ja Länsi-

Savon nettiuutiseen reagoivat kommentit olivat osa sävyltään hyvin negatiivisia. Onkin selvää, että 

yhä tänä päivänä saimaannorpan suojelu herättää voimakkaita tunteita puolesta ja vastaan. Myös 

kouluvierailuillamme kohtasimme oppilaita kalastajaperheistä, eivätkä näiden lasten mielipiteet aina 

olleet kovin norppaystävällisiä.  

                                                           
6 Jaettujen esitteiden lukumäärät löytyvät liitteen 1 lopusta.  
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Pääasiassa kuitenkin oli lohduttavaa 

huomata, että ylivoimaisesti suurin osa 

suullisesti lähettiläiden saamasta ja 

kohtaamasta palautteesta oli 

positiivista. Kouluista löytyi paljon 

kiinnostusta saimaannorppaa kohtaan 

ja opettajat kiittelivät paljon lähettiläitä 

tärkeän asian edustamisesta. Lapset 

olivat kiinnostuneita norpasta, 

vaikkakin ryhmistä ja kouluista riippuen 

oppilaat tiesivät eläimestä ennestään 

vaihtelevasti paljon tai vähän. Monet oppilaat olivat erityisen otettuja saimaannorpan suloisesta 

ulkonäöstä ja olivat huolissaan saimaannorppaa uhkaavista asioista ja ilmiöistä. Oppilaat myös 

kyselivät hyvin paljon tunneilla ja kertoivat omista kokemuksistaan Saimaata ja saimaannorppaa 

koskien. Oppilaiden ilmaisemat asenteet tukevat myös orientaatioviikolla opittua faktaa, että tulevat 

sukupolvet suhtautuvat kriittisemmin esimerkiksi verkkokalastukseen.  

Tulevan toiminnan kehittämiseksi on monta eri osa-aluetta, joita on mahdollista työstää kevään 2016 

koulunorppalähettilästyön pohjalta. Esimerkiksi YouTubea voisi tulevaisuudessakin käyttää hyväksi 

tekemällä vaikkapa lyhyen nettisarjan, jossa opitaan ja kerrotaan saimaannorpasta. Pohjana voisikin 

käyttää näytellijäkoulutuksen saaneen Mia Silvennoisen vlogi-päivityksiä. Myös Pohjois-Karjalan 

koulunorppalähettiläiden käyttämä saimaannorppa-aiheinen lautapeli oli hyvä idea, ja parhaillaan on 

kehitteillä uusi norppalautapeli, joka voisi joko osallistaa oppilaita enemmän 

koulunnorppalähettiläsvierailulla tai toimia hyvin oheismateriaalina aiheen jatkokäsittelyyn. Myös 

musiikkia voisi hyödyntää koulunorppalähettilästoiminnassa esimerkiksi norppa-aiheisen rap-laulun 

muodossa. Laulua olisi helppo levittää norppa-aiheen yhteydessä monella tapaa, mutta se sopisi 

myös koulunorppavierailuille. 

Norppalähettiläiden kehitysehdotusten mukaan suositellaan, että tulevaisuudessa 

koulunorppalähettiläsvierailuja kehitetään niin, että kouluille tarjotaan myös pidempiä 

norppakokonaisuuksia, kuin yhden oppitunnin pituinen norppavierailu. Tällöin oppilaiden 

osallistaminen on helpompaa, kun saimaannorppa-aiheisen tiedon voi välittää esim. sanataiteen, 

draamakasvatuksen tai muunlaisen taidekasvatuksen välityksellä käytännön toiminnassa. Mikäli 

Kuva 7: Sulkavan koulun oppilaat haastattelevat norppalähettiläitä omaa 
saimaannorppa-projektiaan varten.    

Kuva: Maiju Puranen 
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kiinnostusta löytyy, koulunorppalähettilästoimintaa voi kehittää myös vastaamaan syksyllä 2016 

uudistuvat opetussuunnitelman perusteita. Käytännön koulunorppalähettiläsvierailuihin liittyen 

Susanna Hagman jatkaa kehitystyötä osana kasvatustieteen opinnäytetyötään syksyllä 2016. 

Kehitettäviä asioita voi löytää myös tutustumalla Mia Silvennoisen koulunorppalähettilästoiminnan 

aikana pitämään päiväkirjaan7.  

Kaiken kaikkiaan sekä kysely että kouluilta saatu suullinen palaute osoittaa, että koulun ulkopuolelta 

tulevalle ympäristökasvatukselle on paljon kysyntää. Opettajat kokevat ympäristökasvatuksen 

piristäväksi ja tarpeelliseksi, mutta usein tällaisten ulkopuolisten palveluiden hankkimisen esteenä 

ovat vierailujen mahdolliset  kustannukset. Koska kouluorppalähettiläsvierailut ovat ilmaisia, jokainen 

koulu pystyy tasavertaisesti halutessaan saamaan saman ympäristökasvatuskokonaisuuden 

vierailulle luokkiinsa. Kevään 2016 koulunorppalähettiläät toivovat, että ennen kaikkea tästä syystä 

koulunorppalähettilästoiminta jatkuu mahdollisimman pitkään myös tulevaisuudessa.  

  

                                                           
7 Päiväkirja löytyy liitteestä 4.  
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Liite 1: Kouluvierailuseuranta 
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Liite 2: Kirje opettajille 
 

2.2.2016 

 

Lämmin tervehdys Sinulle eteläsavolaisen 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 joitakin 

vierailuajankohtia on jo sovittu. Tässä on hieman lisätietoa vierailuista.  

 

SLL:n palkkaamat kaksi norppalähettilästä kiertävät Etelä-Savossa Saimaan alueen kuntien alakouluja 

(kohderyhmänä ensisijassa kolmasluokkalaiset) kevään aikana. 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 Etelä-Savon Saimaan alueen 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. 

 

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, ja kouluihin ollaan vähitellen vierailuajankohdan sopimiseksi yhteydessä. 

Halutessasi voit myös ottaa minuun yhteyttä, erityisesti jos haluat vierailun johonkin tiettyyn aikaan 

/päivään. Luonnollisesti on toivottavaa, että saman koulun eri ryhmävierailut keskitetään samalle päivälle ja 

että pienien koulujen tapauksessa pari naapurikoulua voisivat sopia vierailuajankohdan samalle päivälle.  

Pääsääntöisesti yritämme keskittää vierailut ensin Savonlinnan alueelle ja myöhemmin keväällä (huhtikuun 

loppu-toukokuun alku) Mikkelin seudulle. 

 

Annan mielelläni lisätietoja norppalähettiläshankkeesta. 
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Kunhan koululähettiläät aloittavat työnsä maaliskuussa, he jatkavat kalenterin kokoamista ja ovat kouluihin 

vielä yhteydessä hieman ennen vierailua. 

 

Lisätietoja saimaannorpasta:  www.sll.fi/saimaannorppa.  

 

 

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 

  

mailto:kaarina.tiainen@sll.fi
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Liite 3: Kysely 
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Liite 4: Mia Silvennoisen päiväkirja 
 

SLL -koulunorppalähettiläät 2016      

    

  

”Päiväkirja” 

 

Ti. 8.3.2016 Mertalan yhtenäiskoulu, Savonlinna 

 

Aloitimme norppalähettiläs työmme viikko sitten 1.3.2016. Ensimmäinen viikko oli varattu niin 

työhön perehdyttämiseen kuin asiaan perehtymiseen eli opiskelimme muun muassa norppatietoutta, 

sekä saimme kuulla Saimaannorppa Life- hankkeesta. Pari viimeistä perehdytyspäivää valmistimme 

sitten omaa norppa”esitystämme”, jolla kierrämme Etelä-Savon alueen alakouluilla maalis-toukuun 

2016 aikana. 

 

Kaarina olikin jo ehtinyt sopia meille kouluvierailuja valmiiksi, joten pääsimme heti viikon 

mittaisen valmistelun jälkeen tositoimiin. Hiukan tuo kahden päivän valmisteluaika itse esitykseen 

tuntui lyhyeltä ja kyllähän siinä melko kiirus tulikin, mutta onneksi voidaan muokata esitystämme 

kevään kuluessa ja hioa sitä timanttiseen muotoon. 

 

Ensimmäinen vierailupäivä alkoi pienellä jännityksellä, miten saisimme kaiken tiedon käytyä läpi 

45 minuutin aikana vai jäisikö jopa luppoaikaa loppuun? Millaisia oppilaat ja opettajat olisivat ja 

millainen olisi vastaanotto kouluilla? Niissä tunnelmissa siis suuntasimme aamulla Mertalan 

koululle. Meille oli sovittu heti ensimmäiselle päivälle jopa neljä eri ryhmää peräkkäin, toki 

ruokatauko välissä. Oppilaat olivat 3.-4. luokkalaisia, eli juuri sitä kohderyhmää jolle vierailumme 

on ensisijaisesti suunnattu. Mertalan koulu on iso koulu ja siinä oli todella hieno uusi puoli. 

 

Jo ennen ensimmäisen tunnin alkua, päätimme vähän soveltaa alkuperäistä suunnitelmaa: oltiin 

ajateltu, että saataisiin laitella luokkahuone valmiiksi ja sitten oppilaat tulisivat tilaan, mutta koska 

luokassa olikin jo valmiina opettaja ja joitain oppilaita niin vaihdettiin lennosta suunitelmaan b.   

Tunti vierähti nopeasti. Ja tuli heti selväksi, että 45 minuuttia menee todella nopsaan ja ei ainakaan 

tarvitse pelätä, että luppoaikaa jäisi. Päin vastoin. 

 

Koko päivä meni mukavasti ja saimme positiivista palautetta kysyessämme oppilailta oliko ollut 

kivaa ja olivatko oppineet uutta tietoa saimaannorpasta. Myös opettajat kiittelivät vierailustamme. 

Lähetämme vielä myöhemmin kyselyn opettajille, jolla toivomme saavamme enemmänkin 

palautetta ja kehitysehdotuksia. 

 

Oma kokemukseni oli, että hyvä mieli jäi, mutta hiukan kaaosmaiset tunnelmat vielä kuitenkin pään 

sisällä on. Hyvä on, että meillä on aikaa vielä muokata esitystämme ja testailla mikä toimii ja mikä 

ei. Nyt 3.-4. luokkalaisille esim. pitämäni norppajumppa vielä toimii, mutta vanhemmille se voi olla 

jo vähän liian lapsellinen, joten joudun miettimään mitä teen sitten norppajumpalle kun oppilaat 

ovatkin 6. luokkalaisia. Vielä varmasti hioutuu ja kehittyy tiedoista ne tärkeimmät ja saamme sillä 

tavoin tiivistettyä esitystä. Myös jo heti huomenna muokkaamme muutamaa pikkujuttua joilla 

saamme esitystä tiiviimpään muotoon. 

 

Emme juurikaan ehtineet kerätä oppilailta kommenteja tunnin jälkeen. Ryhmät olivat hyvin 

erilaisia: toisilla tuli paljon kysymyksiä ja toiset taas olivat hiljaisempia. Toivottavasti saamme 

myös oppilaiden kommentteja lähettämämme kyselyn avulla. 
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Pari kysymystä tuli, joihin emme suoraltaan osanneet vastata. Ne olivat: ”norppia on usein nähty 

laivojen ja veneiden perässä uiskentelemassa, niin miksi ne niiden perässä uiskentelevat” ja ”mikä 

on norpan uintinopeus?” Koitanpa selvittää ne. 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------         

To. 10.3.2016 Kulennoisten koulu, Savonlinna 

 

Toinen kouluvierailumme suuntautui Kulennoisten koululle, jonne ajelimme aamutuimaan. 

Ryhmiä oli sovittu kolme: ensin 5.-6.lk, sitten 2.-4.lk ja lopuksi vielä nuorimmat eli 1.lk. 

Mukava pienehkö kyläkoulu oli kyseessä. Luokkakootkin olivat mielyttävän pienet, keskimäärin 17 

oppilasta/ryhmä. 

 

Ensimmäinen tunti pidettiin siis 5.-6. luokkalaisille ja koska olimme miettineet esityksemme 

lähinnä 3. luokkalaisille, niin päätimme jo alussa, että jätämme norppajumppan pois välistä (se on 

ehkä hiukan liian lapsellinen jo vähän vanhemmille oppilaille). Kun jumppa jätettiin pois niin 

meille jäi lopuksi aikaa antaa lasten värittää ja kirjoitella norppaterveisiään Susannan askartelemille 

pahvikaloille joista tuli tosi hienoja! Tämä luokka oli hyvin hiljainen ja rauhallinen, oppilaat 

tykkäsivät selvästi lopun piirrustustehtävästä. 

 

Seuraavakin luokka oli rauhallinen, oppilaita oli enemmän kuin edellisessä ryhmä ja he olivat 2.-3. 

luokkalaisia eli juuri sitä ”kohderyhmää” jolle esityksen olimme suunnitelleet. Tämä ryhmä oli 

minulle tunnin vetäjänä kaikkein helpoin, koska esityksemme oli suoraan suunnattu heille ja meillä 

oli jo tiistailta kokemusta sen ikäisille norppaesityksemme pitämisestä. Oppilaat olivat hyvin 

mukana. Teimme norppajumpankin väliin ja meille jäi kuitenkin aikaa myös lopun 

pahvikalapiirrustuksille, joten olimme jotenkin saaneet esitystämme tiivistettyä tiistailta, hyvä me! 

 

Viimeinen ryhmä olivat sitten 1. luokkalaiset ”pikkuiset”. Heidän kanssaan päätin kokeilla nyt 

ensimmäistä kertaa alkuun ilmaisutaidollista harjoitusta. Muiden ryhmien kanssa olen tehnyt sen 

pelkästään mielikuvaharjoituksena (siinä kuunnellaan äänimaisemaa Saimaalta ja oppilaat saavat 

mielessään matkustaa maisemiin joissa sellaisia ääniä kuuluu), nyt samat äänimaisemat pyörivät 

taustalla, aloitimme myöskin silmät kiinni mielikuvaharjoituksella, mutta siirryimme 

sitten ”leikkimään” eläimiä tai ihmisiä joita heille äänimaisemasta mieleen tuli. Oppilaat tuntuivat 

innostuvan kovasti harjoituksesta, jopa niinkin paljon, että joku sai toisen oppilaan jalasta 

naamaansa heidän möngerrellessään lattialla, onneksi ei sattunut pahasti! Tällä ryhmällä oli paljon 

asiaa. Opettaja varoittikin jo välitunnin aikana, että hänen oppilaansa ovat todella kovia kyselemään 

ja kertomaan omia tarinoitaan ja näin tosiaan oli. Saimme kuitenkin tunnin kulkemaan hyvin 

aikataulussa, tosin tälle ryhmälle emme tehneet piirrustustehtävää vaan he saivat leikkiä 

lelunorpillamme tunnin lopuksi. 

 



Koulunorppalähettiläät 2016 - Loppuraportti 

 

33 
 

Päivä meni mukavasti ja oli kiva huomata, että olimme saaneet tiivistettyä esitystämme niin että 

loppuunkin jäi aikaa piirrustuksille ja terveisille. Varmasti kun vierailupäiviä tulee lisää niin esitys 

rutinoituu ja alkaa rullamaan omalla painollaan. Pääasiat tulevat sieltä esille ja jää aikaa lasten ja 

opettajien kyselyillekin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe. 11.3. Nätkin koulu, Savonlinna 

 

Tänään olimme Nätkin koululla, jossa meillä oli tunnit klo.10:00  10:45 ja 11:15  12:00. 

Ensimmäinen ryhmä oli 3.A luokkan 17 oppilasta sekä pienryhmä jossa oli noin 10 oppilasta eli 

yhteensä 26 oppilasta sekä 3 opettajaa osallistuivat norppatunnillemme. 

Aloitimme taas tutulla mielikuvaharjoituksella, eikä tällä kertaa lähdetty liikkumaan luokassa, 

koska oppilaita oli sen verran paljon ja tilaa vähän. Tältä ryhmältä tuli taas reippaasti kysymyksiä 

ja muutama oppilas oli tosi innokas viittaamaan ja pyytämään puheenvuoroa. Iloinen tunnelma. 

 

Toisena oli 3.-4.A luokka vuorossa, siinä oli oppilaita vain 17 paikalla ja ryhmä oli huomattavasti 

hiljaisempi kuin edellinen. Heidän kanssaan eläydyttiin taas alussa mielikuvien johdattelemana 

Saimaan asukkaiksi (eläimiksi tai ihmisiksi). Tällä luokalla oli yksi oppilas joka viittaili innokkaasti 

ja jolla oli paljon asiaa, muuten luokka oli kovin hiljainen. Tuntuu siltä, että vanhemmille oppilaille 

ehkä aihe on jo tutumpi ja/tai meidän esitystyyli on enemmän nuoremmille suunnattu, koska tuntuu, 

että vanhemmat oppilaat eivät ole niin innostuneita... Mitäköhän keksisi esim. norppajumpan tilalle 

vanhemille, jossa he joutuisivat hiukan liikkumaan, mutta ei olisi niin lapsellista kuin 

norppajumppa? 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Ma. 14.3. Anttolan koulu, Savonlinna 

 

Vähän nihkeetä... Selkeästi maanantai! Meillä oli hiukan haasteita matkassa tänään. Olimme 

unohtaneet ottaa muistitikun sekä työläppärin mukaan. Meillä kuitenkin oli meidän molempien 

mukana olevissa koneissa meidän norppaesityksemme, mutta minun koneella on hiukan eri ohjelma 

joka avaa powerpoint tiedostot ja sillä esityksemme ääni- ja videotiedostot eivät avaudu ja 

Susannan koneen kanssa oli myös vähän jotain ongelmia. 

 

Vastaanottokaan koululla aamulla ei ollut mikään maan mainioin, vaan saapuessamme jouduimme 

ensin odottelemaan käytävässä, kun edellinen tunti oli vielä luokassa menossa ja jatkui myös jonkin 

aikaa välitunnin jo alkaessa. Meinasi jo alkaa hiukan huolestuttaa, että kuinkakohan ehdimme 

laittaa kaiken valmiiksi tuntia varten, kun luokkaan pääseminen viivästyi. 
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Opettaja vaikutti myös vähän siltä, että ei ollut niin innostunut meidän saapumisestamme. Ehkä se 

johtui siitä, että heillä oli venynyt se edellinen tunti liian pitkäksi? Mene ja tiedä? Ensin pidimme 

siis tunnin 1.-3. luokalle, joiden opettaja vaikutti tosiaan ei niin kiinnostuneelta ja oli vähän 

tylsistyneen näköinen myös tuntimme aikana. Oppilaat olivat sen sijaan kyllä innostuneita ja olisi 

tullut varmasti paljon kysymyksiä ja tarinoitakin, jos niihin olisi ollut enemmän aikaa ja 

mahdollisuutta. 

 

Seuraavana 4.-6.lk. Oli tosi hiljainen luokka ja monet oppilaista olivat tosi tylsistyneen oloisia tai 

sellaisia ”ei kiinnosta” tyylisiä. Osa nuoremmista oli innokkaina mukana ja viittaili ja vastaili 

kysymyksiin, vanhemmista oppilaista ei tainnut juuri kukaan viitata kertaakaan tunnin aikana.   

 

Ensimmäinen tunti hoidettiin minun koneella ja jouduttiin säätämään ja toinen tunti Susannan 

koneella eikä sekään toiminu yhtä hyvin kun mitä tikun kautta on homma toiminu. Samoin 

pahvikalat oli unohtuneet (ne olisi varmaan jälkimmäiselle ryhmälle olleet hyvät!) No huomenna en 

muistitikkua ja työkonetta unohda!!! Oli siis todellinen maanantai! 

Oppilailta tuli muutama hyvä kysymys: mm. missä ja miten norpat nukkuvat (varsinkinkin kesällä 

kun nillä ei ole pesää)? Ja missä ne kesällä asuvat kun niillä ei ole pesää? 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ti. 15.3. Pihlajaniemen koulu, Savonlinna 

 

Tänään päivä alkoi toimistolta ja siitä ajelimme kymmeneksi Pihljaniemen koululle, jossa pidimme 

norppatunnin 3.A luokalle. Luokassa on 19 oppilasta, mutta vain 17 oli koulussa tänään. 

Heidän jo vähän iäkkäämpi mies opettajansa oli tosi mukava, avulias ja lämmin vastaanotto oli siis 

koululla. Luokka oli myös mukava vaikka siellä muutamalla ”ei kiinnosta” -asenne olikin, varsinkin 

norppajumpan aikana. Muuten meni oikein hyvin ja jäi hyvä fiilis. Opettajakin vielä lähtiessämme 

kiitteli meitä käynnistä. 

 

Mietiskelin, että jos vanhemmille oppilaille keksisi norppajumpan tilalle vaikka 

norppabreakdancen, mutta se vaatisi aika paljon tilaa... Ehkä joku norpparäp voisi olla hauska, tai 

joku norppatanssi. Mietin sellaista norpparisteily-tanssia, jossa olisi helppoja yksinkertaisia 

miimisiä liikeitä/liikesarjoja: kivutaan venee kyytiin, vilkutetaan satamaan jääneille, ohjataan 

venettä, ongitaan/virvelöidään, tähystellään norppaa, norppa ui vastaan-sukeltelee, nostaa päätään. 

Jos tähän löytäisi jonkun sopivan musiikin niin ideaa voisi testailla/kehittää. 

 

Sitten mentiin vielä toimistolle, jossa Susanna laittoi meidän ensimmäisen vlogin menemään 

tarkatukseen ja sitä kautta luonnonsujeluliiton YouTube-tilille. Vlog löytyy täältä: 

https://youtu.be/Bvsl9wWlEHA. Sähköpostien läpi käyntiä ja vastailua,  askartelutarvikkeiden 

hankintaa ja pahvikalojen askartelua. Mukava päivä. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ke. 16.3. Sulkavan yhtenäiskoulu, Sulkava 

 

Aamusella ajelin Sulkavalle, johon Susanna tuli suoraan Puumalasta. Maiju (vuoden 2015 

kesänorppalähettiläs) joka oli meillä apulaisena peryhdytysjaksollamme, tuli myös Sulkavan 

koululle, seuraamaan tuntiamme ja videokuvaamaan. 

 

Ensin oli 3.lk, oppilaita oli paikalla 11. Maiju kuvasi koko esityksemme videolle. Luokka oli 

https://youtu.be/Bvsl9wWlEHA
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hiljaisin kuin mitä meillä on kertaakaan aiemmin ollut ja he eivät vastanneet tai viitanneet 

ollenkaan. Oli meiko jännä pitää tuntia kun oppilaat olivat niin ujoja/hiljaisia. Oli myös hiukan 

ironista, että juuri tämä kerta kuvattiin videolle. Seuraava ryhmä oli nimittäin 4.lk, oppilaita oli 23 

ja he olivat todella aktiivisia. Kysymyksiä tuli paljon. Olisi ollut kivempi saada videolle tämä tunti, 

mutta aina ei mene kaikki niin kuin toivoisi menevän. Maiju kuvasi kuitenkin tauolla myös joitain 

tämän luokan oppilaita ja saikin aika hauskaa videomateriaalia. Tämän luokan muutama oppilas 

myös kyseli meiltä joitain norppa-aiheisia kysymyksiä ja videoivat itse sen haastattelun, tekevät 

ilmeisesti jotain videoblogia koulun nettisivuille. Kysymyksinä oli mm. mitkä sairaudet kuutteja 

uhkaa tai mitä sairauksia niillä voi olla? 

 

Sitten olimme jo lähtemässä pois kun vielä 2. luokan opettaja tuli kysymään, että voisimmeko pitää 

myös heidän luokalleen norppatunnin kun heillä on norppa juuri käsittelyssä. Ja mehän suostuttiin. 

Pidettiin sitten vielä kolmaskin tunti, tosiaan 2. luokkalaisille. Heitä oli 9 oppilasta paikalla ja olivat 

aktiivisia pirpanoita. 

 

Meidän kuutti sai muuten nimen Sulkavalla,  4. luokkalaiset antoivat sille nimen Nuutti-kuutti. 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

To. 17.3. Kellarpellon koulu, Savonlinna 

 

Päivä alkoi taas toimistolle pyöräilyllä, josta läksimme Susannan autolla Kellarpellon koululle. 

Meillä oli siellä kaksi tuntia, ensin 3.lk jossa 18 oppilasta. Mukava luokka, oppilaat vastailivat 

kysymyksiin ja heiltä tuli myös kysymyksiä meille, aika meni nopeasti, mutta meillä jäi kuitenkin 

vielä aikaa myös pahvikalojen koristeluun. Äitinorppa sai nimen Maisa. 

 

Sitten käytiin välissä syömässä ja sen jälkeen pidettiin toiselle 3. luokalle tunti. Myös tässä luokassa 

oli 18 oppilasta. Aika meni taaskin tosi nopeaan ja oppilailla oli vieläkin enemmän kysymyksiä kuin 

edellisellä luokalla, joten pahvikaloille ei tämän ryhmän kanssa jäänyt enää aikaa. Oikein mukava 

ryhmä oli tämäkin. Kysymyksinä tuli mm. voiko norppa synnyttää poikasen veteen? 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Pe. 18.3. Puumalan yhtenäiskoulu, Puumala 
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Tänään oli ajomatka Puumalaan. Ajelin itsekseni Savonlinnasta Puumalaan, kun Susanna oli siellä 

jo valmiina. Myös Puumala-lehden toimittaja tuli koululle tekemään juttua vierailustamme. Meillä 

oli tunnit kahdelle eri luokalle: 3. luokalle, jossa oli 14 oppilasta, (tätä tuntia myös toimittaja oli 

seuraamassa ja haastatteli hiukan meitä ja sitten myös oppilaita ja otettiin muutamat valokuvat) sekä 

2.lk jossa oli 10 oppilasta. Tuntien jälkeen minä ajelin vielä satamaan ja kävin vähän kuvailemassa 

siellä, josko siitä saisi jotain materiaalia vlogia varten. Kovin oli kylmä ja kova tuuli, joten ainakaan 

niitä pätkiä joissa on puhetta ei voi käyttää, kun tuuli piti niin kovaa ääntä. Sitten ajelin takaisin 

Savonlinnaan. Ajokeliksi oli kyllä hyvä keli ja tiet olivat sulina ja kuivina ja aurinkokin paistoi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------

-------------------------------

---------------------------------------------- 

 

Ma. 21.3. Louhen koulu, Savonlinna 

 

Louhen pienellä kyläkoululla pidimmekin ensimmäistä kertaa norppatunnin koko koululle eli 1.-6. 

luokkalaisille. Oli hiukan jännitäävää se, että kaikki eri ikäryhmät olivat samassa. Luokkatila ei 

ollut kovin iso ja se tuli melkoisen täyteen kun kaikki 33 oppilasta ja ainakin 4 opettajaa tulivat 

samaan tilaan. Tunti meni kuitenkin mukavasti ja oli oikeastaan aika kiva, että oli eri ikäisiä 

oppilaita samassa. Kyllähän siinä norppajumpan aikana 6. luokkalaiset vähän katselivat, että pitääkö 

heidänkin tosiaan tehdä tälläistä, mutta aika hyvin he kuitenkin sitten olivat mukana. 

Eräältä opettajalta tuli meillekin vaikeita kysymyksiä mm. tänä vuonna syntyneidän kuuttien tilanne 

(no siihen meillä ei vielä ole vastausta, paitsi, että kevät on ollut nyt hyvä kun tuli pakkasta ja 

hanget kantaviksi vielä näin ennen pääsiäistä, että ei ainakaan pitäisi pesien romahtaa ennen 
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aikojaan) ja sitten hän myös kyseli, että onko luonnonsuojeluliitto saanut nyt minkälaisia avustuksia 

norppatyöhön? 

 

Sitten ajeltiin toimistolle, toimistohommiin loppupäiväksi. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ti. 22.3. Kallislahden koulu, Savonlinnaan 

 

Kallislahteen ajeltiin vuorostaan minun autolla. Siellä meillä oli kaksi tuntia. Ensin pidimme 5.-6. 

luokkalaisille, joita oli 15 oppilasta. Tämä oli ensimmäinen luokka jossa oli vähän levottomia 

oppilaita. Loppuen lopuksi oppilaat olivat kuitenkin ihan hyvin mukana. Hyviä kysymyksiä heiltä 

tuli mm. mitä jos kuutti kiintyisi ihmiseen ja hylkäisi emonsa ja voiko norpan kesyttää tai laittaa 

akvaarioon? Kehoitimme antamaan norppien olla ihan siellä saimaalla vaan kun ne kerta uivatkin 

noin 10 000km vuodessa niin voisi niille aika tylsää siellä akvaariossa tulla. 

Toinen tunti oli 0.-4. luokkalaisille ja se oli mukava ryhmä. Yksi varmaan 4. luokan oppilas tuli 

tunnin jälkeen antamaan meille palautetta: ” luulin et tää olis ollu tylsää, mut olikin ihan kivaa.” 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ke. 23.3. Enonkosken koulu, Enonkoski 

 

Aamu alkoi taas sillä, että Susanna nappasi minut kyytiin bussipysäkiltä ja ajelimme Enonkoskelle. 

Koululla oli hyvä vastaanotto. Pidimme yhden tunnin 3. ja 4. luokkalaisille yhdessä. Eturiviin tuli 

istumaan hiukan levottomia poikia, jotka eivät oikein jaksaneet viittailla vaan huutelivat vastauksia. 

Koitimme kuitenkin saada annettua puheenvuoroja myös muillekin oppilaille. Mukavia poikia ne 

kuitenkin oli. Norppajumppakin meni yllättävän hyvin. Oppilailta tuli myös hyviä kysymyksiä, 

kommentteja ja tarinoita. Muista uhanalaisista eläimistä joku mainitsi liito-oravan ja kysyi, että 

paljonko niitä on? Opettaja muisteli kuutin unisukellusvideota, mutta me ei sitä siihen hätään sitten 

löydetty (myöhemmin huomasin, että se unisukellus pätkä löytyy pidemmältä videolta). Joku kertoi 

kuinka norppa oli noussut ihan veneen laidalle/laitaa vasten ja toinen kertoi nähneensä norppan 

monta kertaa, eri vuodenaikoina. 

 

Tunnin jälkeen saimme vielä kutsun syömään koululle ja toinen opettajista tuli meidän kanssamme 

syömään ja juttelemaan ruokailun ajaksi. Jäi todella hyvä fiilis vierailusta. 

 

Sen jälkeen ajelimme vielä toimistolle ja luimme läpi kyselyymme tulleita vastauksia. Oli kiva 

nähdä mitä opettajat olivat vierailuistamme tykänneet ja millaista palautetta saatiin. Palaute oli 

hyvää ja suurin osa vastanneista toivoisi, että vastaavaa tarjontaa olisi kouluille enemmänkin 

tarjolla. 

 

Susannan kanssa myös tuumailtiin ja ideoitiin, että kouluvierailut voisivat olla pidempiäkin kuin 

vain 45min. jolloin niitä voisi kehitellä työpaja-tyylisiksi, esim. 2 x 45 min. Silloin aihetta pystyisi 

lähestymään vaikka draamatyöskentelynkin kautta ja saisi siihen enemmän mukaan tekemistä 

luennoinin lisäksi. 

 

Tämän jälkeen tapasimmekin Juha Taskisen kun hän tuli käymään toimistolla, heillä oli joku 

palaveri Timon kanssa. Sain kysyttyä häneltä muutamia kysymyksiä, joita lapsilta on tullut mm. 

miten hän on kuvannut Veeti-kuutin vesileikit videon. Oli hienoa tavata Juha, arvostan kovasti 

hänen työtään norppien parissa ja oli toki hienoa saada kuulla suoraan häneltä itseltään kuinka hän 
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on videota ollut kuvaamassa ja mitä kaikkea siihen on liittynyt. 

 

Sitten vielä suunnittelin vlogia ja lähettelin sähköposteja tuleville kouluille, josko sieltä löytyisi 

oppilaita esiintymään tulevissa vlogeissa. Oli hyvä päivä. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

To. 24.3. Juvolan koulu, Savonlinna 

 

Juvolan koulu on pieni kyläkoulu Enonkosken suunnalla, sinne suuntasimme tänään. 

Meillä oli yksi tunti 3.-4. luokkalaisille. Opettaja varoitteli meitä etukäteen, että osa oppilaista on 

kalastajien lapsia ja, että he ovat välillä koululla käyneet läpi norppa asioita ja oppilailta on tullut 

aika kärkeviä kommentteja ja selviä asenteita norppien suojelua kohtaan. 

Yllätykseksemme oppilailta ei tullutkaan yhtään kärkevää kommenttia tai kysymyksiä (olimme 

ehkä jopa vähän pettyneitäkin, kun tuumailtiin, että nyt meitä ehkä jopa haastettaisiin ja/tai 

saataisiin hyvää keskustelua aikaiseksi). Oppilaat olivat aika hiljaisia, kritiikkiä ei tosiaan tullut. 

Kysymyksiä kuitenkin tuli mm. hylkääkö norppa pesän jos haistaa siellä ihmisen hajun tai miten 

muuten reagoivat ihmisen hajuun? Mitä jos 20 minuuttia tulee täyteen ennenkun norppa ehtii kaivaa 

hengitysavannon itselleen? Tunti meni oikein mukavasti. Sitten lähdettiinkin pääsiäisen viettoon. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ti. 29.3. Nojanmaan koulu, Savonlinna 

 

Tänä aamuna pääsin polkemaan pyörällä koululle, koska olimme Nojanmaan koululla. 

Meillä oli kaksi tuntia 3.a ja 3.b luokille. Kysymyksiä oppilaita tuli mukavasti mm. mistä tietää 

norpan iän, mitä norppa juo, pureeko norpat, minkä rangasituksen saa jos tappaa norpan? 

 

Tuntien jälkeen jäin koululle kuvaamaan joidenkin oppilaiden haastatteluja. Oppilaat olivat 

mahtavia! Tulee kyllä hyvät videot, oikein innostuin. Oli hyvät tunnit ja kuvauksesta jäi tosi hyvä 

mieli. Aurinkokin paistaa ja on keväistä. Kotona kuvattiin vielä miesystäväni avustuksella vlogin 

Silivennoisen seikkailut-osiota. 

 

–----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ke. 30.3. Kerimäen kirkonkylän koulu, Kerimäki 

 

Kerimäellä pidimme kolmelle ryhmälle norppatunnit. Oppilaat olivat 3.  ja 4. luokkalaisia sekä 

pienryhmäläisiä. Tunnit menivät ihan hyvin, joillekin ryhmille pidin norppajumpan ja joiltakin jätin 

sen pois välistä ajan puutteen tai fiiliksen mukaan. Tuntien jälkeen kuvasin vielä oppilaiden 

haastatteluja, jotka olivat taas hienoja. Täytyy vaan keksiä lisää kysymyksiä seuraaviin kuvauksiin. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

To. 31.3.  ja pe. 1.4. toimistopäivät 

 

Susanna poissa, joten toimistopäiviä. Torstaina ensin videokuvausta toimistolla Mikon avustuksella 

ja sitten Kolomosen palaveri johon osallistuin ja sen jälkeen vielä toimistohommia, laitoin 

muunmuassa ensimmäisen matkalaskuni postiin sekä tunti-ilmoituksemme Kaarinalle. 

Perjantaina tein sitten lähinnä videoiden editointia kotona sekä kävin läpi sähköposteja. 

Susannan tekemä toinen norppa-vlogimmekin oli julkaistu youtubeen ja se lötyy täältä: 
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https://youtu.be/uJU4nzH59PM. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ma. 4.4. Punkasalmen koulu, Punkaharju 

 

Ajeltiin aamulla Punkaharjulle, jossa meillä oli Punkasalmen koululla kaksi ryhmää, ensin 

4.luokkalaiset ja pienryhmäläisiä ja sitten 3. luokka. Tällä koululla oppilaat saivat hienoja 

mielikuvia äänimaisemista mm. avaruusmaisema tuli jollekin mieleen ja toiselle Savonlinnan tori. 

Kysymyksiä saatiin myös mukavasti mm. pureeko norpat, kuinka video on kuvattu, voiko norppa 

hyökätä ihmisen kimppuun, paljonko urosnorppa painaa ja kuinka norpat välillä menee niin lähelle 

ihmistä? 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ti. 5.4. Kaitaisten koulu, Joroinen 

 

Aamu alkoi aikaiseen, kun ajelin Juvalle josta jatkettiin Susannan autolla Joroisiin Kaitaisten 

kyläkoululle. Olipa taas ihana pieni kyläkoulu. Koululla oli 24 oppilasta 1.-6.luokkalaisia ja 

pidimme siis koko koululle norppatunnin yhdellä kertaa. He olivatkin käyneet koko koulun voimin 

norpparisteilyllä Linnasaaren kansallispuistossa Rantasalmella joten siinä mielessä norppa oli jo 

aikalailla tuttu ja melkein kaikki olivat norpan luonnossa nähneetkin silloin. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ke. 6.4. Kellarpellon koulu, Savonlinnaan 

 

Suuntasimme jo toiseen kertaan Kellarpellon koululle, tällä kertaa menimme pitämään norppatunnit 

2. luokkalaisille (3. luokkalaisille olimmekin jo käyneet pitämässä norppatunnit aikaisemmin 

maaliskuussa). Tänään saimme myös ensimmäiselle tunnille vierailijan, kun norppakordinaattori 

Kaarina saapui seuraamaan tuntia ja katsomaan kuinka meillä työt sujuu. Kaarina oliki hyvä apu, 

kun eräs oppilas kysyi, että mistä norppa tietää, että sen pesä alkaa keväällä romahtaa? Kaarina 

osasi kertoa, että se alkaa ensin pikkuhiljaa painua kasaan, joten norppa siitä tietää, että on aika 

lähteä pesästä muille maille ennenkun pesä romahtaa kokonaan. 

 

Kellarpellossa norppa-asiat tuntuvat olevan oppilaillakin todella hyvin hallussa ja opettaja 

innostunut myös niin, että heillä on paljon muunmuassa norppa-aiheisia lauluja ym. Niinpä oppilaat 

esittivätkin meille ihanan norppalaulun opettajan säestyksellä, jonka saimme nauhoitettua videolle 

ja sen laitan sitten kevään viimeiseen vlogiin esille. Kyllä siinä melkein tippa tuli linssiin kun 

oppilaat lauloivat ja esittivät meille laulun koreografioineen. Tunnit meni hyvin ja niiden jälkeen oli 

taas aika vielä videoida oppilaiden haastatteluja ja näin saada taas lisää materiaalia vlogeja varten. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

To. 7.4. Kuvansin koulu, Joroinen 

 

Tänä aamuna ajeltiin Kuvansin koululle, jonne saavuttiinkin molemmat omilla autoillamme, koska 

sijainti oli vähän hankala tehdä treffejä mihinkään puoliväliin, tulimme niin eri suunnista. Susanna 

oli luullut, että olemme Joroisten koululla ja niinpä odottelin Kuvansissa häntä ja aloittelin jo tuntia 

siinä jutustelemalla oppilaiden kanssa. Sitten saatiin Susannakin oikealle koululle ja päästiin meidän 

powerpoint esityksen pariin. Meillä oli ensin tunti 4.luokalle ja heiltä tulikin paljon hyviä 

https://youtu.be/uJU4nzH59PM
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kysymyksiä meille mm. miksi norppa on uhanalainen/vaarassa kuolla sukupuuttoon ja mistä tietää 

elävän norpan iän? Toinen tunti pidettiin 3. luokkalaisille ja hyvin meni sekin tunti, heillä ei ihan 

niin paljon ollut kysymyksiä kuin edellisellä ryhmällä. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Pe. 8.4. Sulkava 

 

 

 

Tänään 

meillä 

piti 

ensin 

olla 

toimistopäivä, mutta edellisenä päivänä saatiinkin viestiä Sulkavan yhtenäiskoulun 2. luokan 

opettajalta, joka toivotti meidät tervetulleeksi heidän koulun Meidän Saimaa- pajapäivään, jossa 

olisi myös eläinpajassa aiheena saimaannorppa. Koska meillä ei ollut sovittuna kouluvierailua, eikä 

muitakaan sovittuja menoja, niin päätimme mennä koululle pistäytymään. Niinpä ajelimme 

Sulkavalle katsomaan mitä kaikkea norppa-aiheista siellä työpajoissa puuhailtiin. Ja 

yllätykseksemme siellä oli myös muissakin pajoissa kuin vain eläinpajassa saimaannorppa 

seikkailemassa. Me tosiaan auttelimme aluksi eläinpajan saimaannorppa-ryhmäläisiä, kertoilemalla 

tietoa norpista ja olemalla avuksi jos heillä oli jotain kysymyksiä tai vastaavaa. Sitten kävimme 

kiertelemässä ja katselemassa myös muissa pajoissa ja tosiaan mm. pelipajassa jotkut tekivät 

videopeliä jossa kuutti seikkaili pääosassa saimaan sokkeloissa ja kuvataidepajassa oppilaat 

valmistivat saimaannorppa-aiheista animaatioelokuvaa. Saimme tutustua käsikirjoitukseen ja 

näimme maalattuja taustamaisemia, olipa tosia hienoa! 

 

  

 

 

Norppa-ryhmäläisten piirrustustaiteilua. 
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Sulkavan koululla on myös täytetty norppa tai niinkuin me sen pienestä koosta päättelimme, että 

ehkä se on vielä kuutti tai tosi nuori norppa ainakin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ma. 11.4. Koikkalan koulu, Juva 

 

Uusi viikko alkoi Juvalle ajelemalla, jossa meillä oli vuorossa Koikkalan koululla vierailu. Siellä 

pidimme kaksi norppatuntia, ensin 3.-6. luokkalaisille, jotka olivatkin tosi hiljainen ryhmä ja sitten 

0.-2. luokkalaisille, joilla taas oli päinvastoin sitäkin enemmän asiaa ja norppatarinoita kerrottavina. 

Sen jälkeen ajelinkin taas Savonlinnaan toimistolle, tekemään vielä toimistohommia. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ti. 12.4. Rantasalon peruskoulu ja Tuusmäen koulu, Rantasalmi 

 

Tänään vuorossa oli Rantasalmi, jossa odottaa saattoikin olevan melko asiantuntevaa porukkaa, 

koska siellä lähivesillä mm. Linnasaaren kansallispuiston alueella norppia asusteleekin melkolailla. 

Ensin pidimme Rantasalon peruskoululla 3. luokkalaisille ja 4. luokkalaisille omat norppatunnit. 

Siellä tosiaan oppilaat olivat norppia nähneet ja muutama hyvä norppatarinakin saatiin kuulla mm. 

erään oppilaan isoisällä oli ollut norpannahkasaappaat ja toisen setä on palomies ja liikkuu paljon 

vesillä ja näkee norppia aina jollain samalla lepokivellä loikoilemassa. 

 

Sen jälkeen ajelimme Tuusmäen koululle, joka on pieni kyläkoulu, siellä me pidettiin yksi tunti 

koko koululle eli 0.-6. luokkalaisille joita oli 23 oppilasta paikalla. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ke. 13.4. Kirkonkylän koulu  / Kukkokoulu, Juva 

 

Aamulla ajomatka Juvalle, jossa olimme keskustan kirkonkylän koululla, toiselta nimeltään 

kukkokoululla. Tänne oltiinkin sovittu jopa 4 ryhmää, joten pidempi päivä oli tiedossa. 3. ja 4. 

luokkalaisille vedimme norppatunnit. Yhden ryhmän kanssa ehdittiin vähän koristella kalojakin 

tunnin päätteeksi. Kysymyksiä tuli mm. onko meidän Nuutti-kuuttinukkemme ihan oikean kuutin 

kokoinen? Ja kyllähän se on, ihan niin kuin Maisa-norppanukkemmekin on aikuisen norpan 

kokoinen. Todella hyvät ja havainnollistavat ovat kyllä nämä meidän kaikki nuket ja muu 

materiaali, jotka meillä on kouluvierailuillamme mukana ja paljon hyvää palautetta ne saavatkin, 

niin oppilaat kuin opettajat niitä aina ihailevat. 

 

Sain ladattua ensimmäisen oman vlogini eli kolmannen norppa-vlogin youtubeen ja sen voi katsoa 

täältä: https://youtu.be/QB7varqBlmg. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

To. 14.4. Päämajakoulu, Mikkeli 

 

Taas oli aika aikainen herätys, koska piti ajellakin ihan Mikkeliin asti. Minä ajoin Juvalle ja siitä 

hyppäsin Susannan kyytiin. Päämajakoululla meillä oli kolme tuntia sovittuna 3. luokkalaisille. 

Täällä oli aktiivisia oppilaita ja paljon kysymyksiä. Jotkut olivat luonnonsuojelijoiden lapsia ja 

tiesivätkin jo paljon norpan suojelusta, isä oli ollut mukana apukinoksia tekemässä tai 

pesälaskennoissa jne. 

Joku kysyi, että mitä voi tehdä jos norppa jää jumiin vaikka kahden kiven väliin? Toinen kysyi 

leikkiikö norpat? Ja tokihan ne leikkii, kun ovat niin uteliaita ja viisaita. Joku kertoi myös 

katsovansa luontodokumentteja ja että Netflixistäkin löytyisi jopa 3 norppa-aiheista sarjaa/elokuvaa, 

täytyypä joskus tutustua Netflixin norppatarjontaan. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Pe. 15.4. Riihisaari, Savonlinna 

 

Tänään meillä ei ollut kouluvierailua, mutta olimme sopineet vierailun Savonlinnan 

Maakuntamuseoon Riihisaareen, jossa Metsähallituksen luontopalveluiden opas Miia Tolvanen, 

meille esitteli heidän norppa-aiheisen näytelynsä ja millaisia norppatyöpajoja ym. toimintaa he 

tahollaan järjestävät. Kylläpä olikin antoisa vierailu! Saimme paljon vielä lisätietoa norpista ja sain 

https://youtu.be/QB7varqBlmg
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myös oppilaiden meille esittämiin kysymyksiin vastauksia oppaaltamme. Heidän näyttely on hieno 

ja tietopitoinen vaikkei mikään kovin suuri olekkaan. Kartoista näkyi hienosti tarkemmin 

vesistöalueet ja muut meille ei niin tutut asiat. Täysin uunituorettakin tietoa saimme, kun 

pesälaskentojen tulokset olivat juuri aamulla saapuneet. Kuuteja oli syntynyt ennätysmäärä: 79 kpl, 

joista valitettavasti 4 oli löydetty kuolleina. Kuitenkin huiman hieno määrä on 75 uutta kuuttia 

uiskentelemassa Saimaalla! Nyt vaan toivotaan, että niistä suurin osa säilyisi hengissä, eivätkä 

joutuisi verkkoihin. Itse arvioisin, että norppakanta voisi olla näiden syntyneiden kuuttien ansiosta 

ehkä noususuhdanteessa edellisen vuoden arvioituun noin 320 nähden ja sekös on hieno uutinen! 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ma. 18.4. Normaalikoulu, Savonlinna 

 

Pitkästä aikaa ei tarvinnutkaan lähteä kauemmas ajelemaan vaan pidimme tunnin ihan 

Savonlinnassa Normaali koululla. Meillä oli sovittu yksi norppatunti kahdelle 3. luokalle. 3.a ja 3.b 

luokat tulivat sitten kuuntelemaan tuntiamme, yhteensä 47 oppilasta survoutui pienen luokan 

lattialle istumaan. Jouduimme alussa hyvän tovin odottelemaan toisen luokan oppilaita saapuviksi, 

joten olimme aikataulusta aikalailla myöhässä aloittaessamme. Tilaa oli myös niin vähän, että piti 

norppajumppakin jättää välistä. Saimme jotenkuten käytyä norppa-asiat läpi, mutta aika kyllä 

loppui melkolailla kesken. Muutenkin asetelmamme oli hyvin erilainen kun luokan läpi ei mahtunut 

kulkemaan niin Susanna oli luokan perällä käyttämässä tietokonetta ja minä luokan edessä esittelin 

mm. norppanuket jne. Kyllä huomasi hyvin, miten on tärkeä koittaa päästä aloittamaan ajoissa tai 

sitten osata jättää jotain pois välistä. Oppilaat olivat myös aika levottomia ja varsinkin kun ei 

pystytty tekemään edes mitään liikunnallista kuten norppajumppaa vaan joutuivat istumaan lattialla 

koko ajan, niin huomasi, että olisi ollut hyvä jos oltaisiin pystytty jotain muutakin tekemään kuin 

vain luennoimaan vauhdilla. Heillä oli luokissaan omatkin norppanuket, opettajaharjoittelijat olivat 

sellaiset hienot norppanuket heille tehneet. 

 

Tämä oli myös viimeinen Savonlinnan alueen kouluista, joten enää meillä on jäljellä lähinnä 

Mikkelin alueen kouluja kierrettävinä. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ti. 19.4. Moision ja Vanhalan koulut,  Mikkeli 

 

Aamulla taas autolla ajelin Juvalle, jossa hyppäsin Susannan kyytiin ja ajoimme Mikkeliin Moision 

koululle. Siellä meillä oli tunnit kolmelle ryhmälle: 3.a:lle, 3.b:lle ja 4. luokalle. Osassa ryhmistä oli 

hiukan levotonta, ehkäpä puhuimme vähän liian pitkään ja paljon ilman norppajumppaa. Sen kyllä 

huomaa kuinka oppilaat kaipaavat muutakin aktiviteettia kuin vain luentomaista puhumista ja 

powerpoint esityksen läpi käyntiä. Olisi tosiaan hyvä saada kehitettyä tätä enemmän 

työpajatyyppiseksi kokonaisuudeksi. Fiksuja oppilaita ja paljon hyviä kysymyksiä tuli täällä 

koululla mm. onko norppa värisokea? 

 

Sitten jatkoimme matkaamme Vanhalan koululle, jossa pidimme yhden norppatunnin 3. luokalle. 

Oppilaita oli vain 16 eli aika pieni ryhmä. Sitten olikin jo kotiin lähdön aika. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ke. 20.4. Hatsolan koulu, Juva 
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Taas piti heräillä aikaisin ja ajella Juvalle Hatsolan koululle. Tämä kyläkoulu ja sen oppilaat 

olivatkin Susannalle erityisen tuttuja, koska hän oli ollut täällä sijaisopettajana 5.-6. luokkaisille. 

Ensin pidimme tunnin 0.-2. luokkalaisille ja Susanna olikin miettinyt tuntia hiukan erilailla, 

sanataidetta hyödyntäen. Niinpä kävimme tunnilla läpi Veeti-Kuutin vuosi-tarinaa yhdistäen siihen 

asiapainotteisia osioitamme. Tunti sujui hienosti näin ja päätimme, että voisimme hyödyntää tätä 

kaavaa tulevissakin 0.-2. luokkalaisten tunneissa. 

 

Sitten oli vielä toinen tunti 3.-6. luokkalaisille. Heille pidimme ihan vanhan kaavan mukaan tunnin 

ja norppajumppakin tehtiin vaikka 5.-6. luokkalaiset mukana olivatkin. Oppilailta tuli muutamia 

kysymyksiä meille mm. ollemmeko itse nähneet norppia ja onko joku luonnonsuojelija silittänyt 

norppia? 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

To. 21.4. Paatelan ja Vuorenmaan koulut, Juva   

 

Juvalle matka kävi jälleen, tällä kertaa ensin aamulla Paatelan koululle, jossa pidimme kaksi 

norppatuntia. Ensin 3.-6. luokkalaisille ja sen jälkeen 0.-2. luokkalaisille. Nämä tunnit tehtiin saman 

kaavan mukaan kuin eilen Hatsolan koululla, koska ryhmät oli sopivasti samoin ikäluokin jaoiteltu. 

 

Sitten ajelimme Vuorenmaan koululle. Siellä meillä oli yksi norppatunti 0.-4. luokkalaisille. 

Vuorenmaakin on pieni kyläkoulu, yksi niistä jonka kohtalo on vaakalaudalla, kun tälläisiä pieniä 

kyläkouluja melkolailla lakkautetaan. Toivotaan, että koulu saisi vielä jatkaa, eikä oppilaiden 

tarvitsisi lähteä ensi vuonna paljon pidemälle koulumatkalle isompaan kouluun Joroisiin tai Juvalle. 

 

Huomenna ja ensi maanantaina onkin taas toimistopäivät. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ti. 26.4. Lähemäen koulu, Mikkeli 

 

Tänään lähdinkin ison repun kanssa aamulla aikaiseen bussilla Savonlinnasta Mikkeliin. Meillä oli 

norppatunnit Lähemäen koululla ja bussiaikataulut meni kerrankin sopivasti ja pysäkkikin oli 

lähellä koulua, joten pääsin bussilla ihan koulun läheisyyteen. Vedimme kolme norppatuntia 

koululla: ensin 4.c luokalle, sitten 4.a+b luokille ja lopuksi vielä 3.c luokalle. Tunnit meni hyvin, 

kaikissa ryhmissä oli reilut 20 oppilasta. Kysymyksinä tuli mm. onko kuutti sokea kun se syntyy? 

 

Sen jälkeen pääsin Susannan kyydillä Mikkelin keskustaan, kävin syömässä ja vähän kirjastolla 

viettämässä aikaa, jotta voisin sitten kirjautua sisään hotelliin jossa viettäisinkin tämän ja ensi 

viikon täällä Mikkelissä. Tulee halvemmaksi yöpyä edullisessa hotellissa, kuin ajaa joka päivä 

Savonlinnasta Mikkeliin ja takaisin. Hotelli Uusikuu on Omenahotelli tyylinen, eli siellä ei ole 

varsinaista vastaanottoa vaan majoittuja saa ovikoodit sähköpostiin ja pääsee sitten niillä sisään 

huoneeseen. Jokaisesta huoneesta löytyy vedenkeitin, mikroaaltouuni ja jääkaappi, sekä hiukan 

jotain kertakäyttöastioita, joten siellä voi alkeellisesti valmistaa itselleen vaikka aamu-tai iltapalaa. 

Ravintolaa tai aamiaista hotelliin ei sisälly. Noilla keinoin hinnat saadaan pidettyä hiukan 

halvempina. Minulle tälläinen ”itsepalvelu” hotelli sopi oikein hyvin. Hotelli oli siisti ja saunakin 

sieltä löytyi jossa oli naisille ja miehille omat saunavuorot arki-iltaisin. Hotellin sijainti on noin 1,8 

km Mikkelin keskustasta eli aivan sopiva kävelymatka ja se sijaitsee Kalevankankaan ulkoilualueen 

välittömässä läheisyydestä. Ikkunastani oli ihanasti näkymä suoraan metsään ja Hanhilammen 

luonnonsuojelualueelle. Mahtavaa ulkoilualuetta. Kyllä tässä passaa viikko asustella. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Ke. 27.4. Anttolan koulu, Mikkeli 

 

Aamulla Susanna tuli hakemaan minut hotellilta ja ajoimme Anttolan koululle. Siellä meillä olikin 

ensin 7. luokalle norppatunti. Tämä oli mielenkiintoista, kun ei oltukkaan vielä näin vanhoille 

oppilaille koskaan pidetty tuntia. Päätimme mennä aikalailla normaalin kaavan mukaan, mutta ottaa 

sitten uhkia ja suojelutoimia vähän tarkemmin esille kuin mitä nuorempien oppilaiden kanssa. 

Yllättäen meidän rekvisiittana olevat norppanuket ja norpanpesäkin toimi ihan hyvin vaikka 

oppilaat näin vanhoja ovatkin. Ne vaan ovat niin hyviä havainnollistamaan norppien koon ja 

millainen se pesä on, että niitä voi aivan hyvin käyttää myös vanhemmille oppilaille tai aikuisille 

norppatietoutta/luentoa pitäessä. Tunti meni hyvin, toki se meni hyvin luentomaisesti, olisi ollut 

kiva jos myös näiden vanhempien oppilaiden kanssa olisi keksitty jotain toiminnallisempaakin 

tekemistä, mutta ongelmana oli, että mitä se olisi voinut olla? Näin lyhyellä ajalla ei ehditty miettiä 

tarkemmin ja siksi nyt mentiin luentomaiseen tyyliin. Jos aikaa olisi enemmän niin voisi myös 

kehitellä vanhemmille oppilaille sopivia toiminnallisia tehtäviä. 

 

Sen jälkeen meillä oli vielä toinen tunti 3.-4. luokkalaisille, joita oli yhteensä noin 30 oppilasta. 

Luokkaan saapuessamme siellä olikin melkoinen hulina päällä, jotku oppilaista leikkivät parkouria, 

eli hyppivät pulpeteilla. Lennokasta porukkaa siis. Melko vilkkaita oppilaita ryhmässä siis riitti, 

mutta yllättäen he jaksoivat kuunnella meidän norppatuntimme oikein hyvin ja norppajumppa 

tietysti sujuikin hienosti liikunnalliselta porukalta. 

 

Sitten oli aika palata takaisin hotellille. Meinaa vähän flunssaa yrittää tulla, joten koitan torjua sitä 

c-vitamiinilla ja lepäilemällä loppupäivän. Onneksi toimistohommia voi tehdä hotellilla lepäillen. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

To. 28.4. Rantakylän yhtenäiskoulu, Mikkeli 

 

Susanna haki minut taas hotellilta ja ajelimme Rantakylän yhtenäiskoululle norppatunteja pitämään. 

Pidimme tunnit kolmelle 3. luokalle: 3.b, 3.c ja 3.a luokille. Jokaisessa luokassa/ryhmässä oli noin 

25 oppilasta. Tunnit meni ihan mukavasti ja niiden jälkeen sain Susannalta kyydin takaisin 

hotellille. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Pe. 29.4. Rämälän koulu, Mikkeli 

 

Vappumeininkiä oli Rämälän koululla, jonne ajoimme tänään aamulla. Meillä oli norppatunti koko 

61 oppilaan koululle eli 1.-6. luokkalaisille. Tunti oltiin sovittu pidettäväksi jumppasalissa ja olin 

ajatellut, että voitaisiin kerrankin pitää alun äänimaisemassa ilmaisutaidollista saimaan elämään 

eläytymistä, mutta jouduin siitä suunnitelmasta valitettavasti luopumaan, koska näin aamutuimaan 

luokilla kesti saliin saapuminen sen verran kauan, että jouduimme aloittelemaan tunnin reilusti 

myöhässä. Vähän harmitti, kun kerrankin olisi ollut tilaa tehdä muutakin kuin pitää luentoa, mutta 

sitten kävi näin, ettei aikaa oikein siihen ollutkaan. Ehkä olisi voinut soveltaa ja tehdä koko tunnin 

hiukan erilailla, mutta koska työskentelemme työparina on hiukan vaikeampaa alkaa sooloilla 

kesken kaiken. Niinpä pidättäydyimme vanhassa luentomallisessa kaavassa. Saliin saapuikin 

kaikenmaailman otuksia, koska koululla oli alkamassa meidän norppatunnin jälkeen vappubileet, 
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joten oppilaat ja opettajat olivat suurin osa pukeutuneet naamiasasuihin. Se oli kivaa. 

 

Saimme tunnin hyvin pidettyä vaikka aloitimme myöhässä. Susannan mielestä tälläinen jumppasali 

ei ollut niin hyvä kuin tavallinen luokkatila tälläiselle norppatunnille, mutta minä itse olen siitä 

hiukan erimieltä. Tykkään itse siitä, että tilaa on paljon jolloin on paremmat mahdollisuudet tehdä 

kaikkea liikunnallista ja vaikkapa juuri ilmaisutaidollisia juttuja. Toki olen samaa mieltä, että 

powerpoint esityksen ja luennollisen esityksen kannalta sali ei ole niin otollinen paikka, mutta 

mielestäni se ei kuitenkaan haitannut vaan toimi ihan mukavasti. Norppajumpalle oli tilaa hyvin, 

norppajumpan taustalla voisi olla joku musiikkikin. 

 

Sitten sainkin Susannalta kyydin takaisin hotellille, jossa minulla oli vielä hetki aikaa ennenkuin 

piti lähteä kohti matkakeskusta ja suunnistaa vapun viettoon viikonlopuksi. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Ma. 2.5. Olkkolan koulu ja Ristiinan yhtenäiskoulu, Mikkeli 

 

Aamuvarhaisella saavuin takaisin Mikkeliin, jossa jouduin jonkin aikaa odottelemaan Susannaa, 

kun junani oli niin aikaisin Mikkelissä. Aika sujui kuitenkin mukavasti juna-asemalla läppärillä 

näitä päiväkirjamerkintöjä kirjoitellen. Tänään meillä oli vuorossa ensin Olkkolan koulu, jossa 

pidimme tunnin koko koululle eli 1.-6. luokkalaisille, joita oli yhteensä 47 oppilasta. Olimme 

jälleen jumppasalissa, mutta täällä kävi sama juttu kun Rämälässä perjantaina, että pääsimme 

aloittamaan tunnin niin myöhässä, etten voinut täälläkään tehdä sitä ilmaisutaidollista aloitusta 

tuntiin. 

 

Olkkolasta ajeltiin Ristiinaan, jossa meillä oli ensin 3.a luokalle ja joillekin pienryhmäläisille 

norppatunti ja sen jälkeen 3.b luokalle. Täällä joku oppilas kertoi meille, että oli kuullut, että norppa 

oli osunut veneen potkuriin ja kuollut. Sitä onkin meiltä jonkun kerran kysytty, että voivatko norpat 

kuolla niin. Kyllähän se varmasti mahdollista on, mutta ei sellaista kyllä kovin usein pääse 

tapahtumaan. Norpilla on niin hyvä kuulo, että kuulevat kyllä moottoriveneet jo kaukaa ja ääni 

varmasti pelottaa niitä myös veneitä väistämään. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ti. 3.5. Peitsarin koulu, Mikkeli 

 

Tänä aamuna pääsinkin kävellen menemään koululle, koska olimme Peitsarin koululla joka sijaitsi 

sopivan kävelymatkan päässä hotelliltani. Siellä meillä oli sovittu kaksi tuntia kahdelle eri 3. 

luokalle. Saavuttuamme koululle kävikin ilmi, että opettajat olivat tuumailleet, että voivat ollakin 

molemmat luokat samassa, joten pitäisimmekin vain yhden tunnin. Tämä sopi toki meille. Niinpä 

3.a ja 3.b luokat tulivat molemmat samaan ja pidimme heille norppatunnin. Tunti meni hyvin. 

Oppilaat kysyivät mm. mitä jos jää pettää norpan tai kuutin alta? Jos jäätä ei tule ollenkaan niin 

mihin norppa tekee pesän? Kysymyksiin he saivatkin vastaukset meidän norppatunnin aikana. 

 

Sitten kävelin takaisin hotellille. Oli todella hieno aurinkoinen ja lämmin ilma, melkein kuin kesä 

jo. Kävin myös myöhemmin päivällä kävelemässä Mikkelissä mm. satamassa ja Naisvuorella, jossa 

en ollutkaan ennen käynyt. Viimeinen yö hotellissa ja huomenna sitten suuntaan takaisin 

Savonlinnaan. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



Koulunorppalähettiläät 2016 - Loppuraportti 

 

47 
 

 

Ke. 4.5. Sairilan koulu, Mikkeli 

 

Susanna haki minut hotellilta ja ajoimme Sairilan koululle. Sarilassa pidimme tunnit 3. luokalle, 2. 

luokalle ja 4. luokalle. 2. luokalle pidimme taas Veeti-Kuutin vuosi tarinan mukaan tunnin ja muille 

ryhmille normaalisti. Meiltä kysyttiin mm. tuoko äitinorppa kuutille kalaa myös pesään, vai 

imettääkö vain? Voiko norpat syödä kuolleita kaloja? Mitä tapahtuu jos norppa on liian pitkään 

kuumassa? 

 

Tuntien jälkeen sain Susannalta kyydin bussille jolla matkustin Savonlinnaan. Huomenna onkin 

vapaa kun on Helatorstai ja perjantaina on toimistopäivä ja se tietänee vlogin tekoa. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Ma. 9.5. Suomenniemen ja Tuppuralan koulut, Mikkeli 

 

Viimeisiä aletaan viemään, kouluvierailuja siis. Jouduinkin aamulla lähtemään aikaisin autolla 

ajamaan Mikkeliin, josta jatkoimme Susannan autolla Suomenniemelle. Pitkä ajomatka oli siis 

tänään. Suomenniemellä meillä oli norppatunti koko koululle 0.-6. luokkalaisille. Täällä eräs 

opettaja kysyi meiltä, että mitä muuta suojelutoimia luonnonsuojeluliitto tekee norppien 

suojelemiseksi kuin nämä tälläiset koulukiertueet? 

 

Sitten ajoimme takaisin Mikkeliin Tuppuralan koululle, jossa meillä oli yksi norppatunti 3.a ja 3.b 

luokille. Eräs oppilas täällä kysyi, että eikö norpilla mene vettä korviin? 

Saimme paljon kiitoksia opettajilta vierailustamme. 

Uusin vlog oli myös julkaistu, se löytyy täältä: https://youtu.be/cKCKp7wW5TM. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

To. 12.5. Kalevankankaan koulu, Mikkeli 

 

Ajelin taas Juvalle josta hyppäsin Susannan kyytiin ja jatkoimme Mikkeliin Kalevankankaan 

koululle. Täällä meiltä olisi haluttu enemmänkin norppatunteja, mutta sovittiin, että pidämme 

kolmas- ja neljäsluokkaisille ja ryhmien mukaan liitetään heidän taituri-oppilaitaan eli 

erityisryhmäläisiä. Ryhmät olivat siis aika isoja 28-34 oppilasta/ryhmä, mutta tunnit sujuivat oikein 

hyvin. Koululla oli muutenkin erittäin lämmin vastaanotto, opettaja oli meitä aamulla vastassa kun 

saavuimme koululle ja esitteli meille kaikki paikat ja vei ruokatauolla meidät syömään. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ma. 16.5. Otavan koulu, Mikkeli 

 

Tänään sattui taas bussiaikataulut menemään yksiin koululle sovitun vierailuajan kanssa, joten 

läksin aamulla bussilla Mikkeliin. Susanna otti minut sieltä kyytiin ja ajelimme Otavan koululle. 

Pidimme tunnin ensin 4.a+b luokille, 35 oppilasta ja sitten 3.a+b luokille, 34 oppilasta. 

Varsinkin kolmasluokkalaisilta tuli ihan hurjan paljon kysymyksiä meille. Varsinkin he olivat 

huolissaan siitä, että voiko norpat kuolla onkiin, uistimiin tai veneidin perämoottoreihin. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

https://youtu.be/cKCKp7wW5TM
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Ti. 17.5. Haukivuoren koulu, Mikkeli 

 

Se olisi kevään viimeinen kouluvierailupäivä. Ajelin aamulla taas Juvalle, josta jatkoimme 

Susannan autolla Haukivuoren koululle. Meillä oli kaksi norppatuntia, ensin 4. luokalle ja sitten 3. 

luokalle. Tunnit sujuivat normaalilla painollaan ja hyvällä meiningillä. Sitten ajo takaisin Juvalle ja 

Savonlinnaan. 

 

Se olisi sitten siinä. Kolme kuukautta norppalähettiläänä vierähtänyt vauhdilla. Vielä meillä on toki 

muutamia toimistopäiviä ja torstaina Kaarina tulee Savonlinnaan meitä tapaamaan ja käymme läpi 

loppuraporttiamme ym. asioita. Kiva on ollut viettää nämä kolme kuukautta norppalähettiläänä. 

Kun aloitimme oli luntamaassa ja kauniita aurinkoisia pakkaspäivä jolloin pystyi käymään jäällä 

hiihtämässä ja nyt on jo ihan kuin kesä. Uusi vlog katsottavissa täältä: 

https://youtu.be/3wHsy1fTK4s. Ja ensi viikolla julkaistaan viimeiset vlogit. 

Hyvää kesää kaikille. 

        
 

https://youtu.be/3wHsy1fTK4s

