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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, 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. Lisäksi 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 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. Koulunorppalähettilästoiminta sijoittui 

keväällä 2013 Pohjois-Karjalaan, mutta tuolloin se ei vielä ollut osa Saimaannorppa-LIFE -

hanketta. Keväällä 2016 toteutettu koulunorppalähettiläskiertue kohdistui Etelä-Savon alueen 

kouluihin. Etelä-Savon lähettilästoiminta oli siirtynyt osaksi Saimaannorppa-LIFE -hanketta. 

Vuonna 2017 norppalähettiläät kiersivät Etelä-Karjalan alakouluilla. Koulunorppalähettilästoiminta 

vastaa hankkeen tavoitteisiin erityisesti tiedon jakamisen tavoitteen näkökulmasta, kun tiedon 

jakaminen on kohdistettu lapsiin yhtenä tavoitteiden mukaisena kohderyhmänä. Lapset ovat 

tulevaisuuden luonnonsuojelijoita, joten kohderyhmänä he ovat erinomainen. 

Koulunorppalähettiläiden vierailut ovat kouluille maksuttomia.  
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Koulunorppalähettiläät 2017 – Etelä-Karjala 

Suomen Luonnonsuojeluliitto palkkasi keväällä 2017 kolmen kuukauden (1.3.2017-31.5.2017) 

määräaikaiseen työsuhteeseen kaksi henkilöä 80 %:n työajalla. Koulunorppalähettiläiksi valittiin 

Jannika Kemppi ja Lauri Tiainen. Ennen kouluvierailujen aloittamista koulunorppalähettiläät 

aloittivat työnsä viikon kestäneellä orientaatio- ja perehdytysjaksolla. Orientaatio- ja 

perehdytysjaksoon 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. Perehdytyksessä auttoi lähettiläiden hyvät taustatiedot aiheesta.  

Pääasiallisena perehdyttäjänä oli SLL:n saimaannorppakoordinaattori Kaarina Tiainen, mutta 

orientaatiojakson aikana koulunorppalähettiläät saivat myös lyhyen perehdytyksen 

ryhmätyöskentelyyn ja viestintään sekä lasten kanssa työskentelyyn Risto Pietiläiseltä Kehitystaito 

Oy:stä. Molemmilla lähettiläillä eli entuudestaan kertynyt paljon esiintymiskokemusta niin taiteen 

näyttämöillä kuin puhumisessakin. Myös saimaannorppa oli lajina molemmille tuttu. Sen sijaan 

lasten kanssa työskentelystä ryhmänopetukseen liittyen ei ollut juurikaan kokemusta. 

Norppalähettiläät saivat myös kaksi päivää aikaa valmistella itsenäisesti/parityönä kouluvierailuaan, 

ja varsinaiseen vierailun suunnitteluun lähettiläille annettiinkin vapaat kädet.   

	

Pieni	apurimme	oli	mukana	esityksen	valmistelussa.	
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Orientaatiojakson jälkeen koulunorppalähettiläät aloittivat kouluvierailunsa. Kouluvierailujen 

lisäksi lähettiläiden työhön kuului yhteydenpito kohdealueen kouluihin ja vierailujen tarjoaminen 

kouluille, viestintätehtävät päiväkirjan, kuvapäivitysten, blogitekstien, video-blogin muodossa sekä 

loppuraportin kirjoittaminen. Lähettiläät laativat myös opettajille suunnatun kyselyn, jonka 

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

vlog, julkaistiin YouTube palvelussa Luonnonsuojeluliiton käyttäjätilillä. Kuvia päivitettiin 

sosiaalisen median kanaviin, kuten Instagramiin ja Facebookiin. Kysely toteutettiin sähköisesti 

Survey Monkey -kyselypalvelussa Internetissä.  

Tiedotteet koulunorppalähettiläistoiminnasta lähetettiin Etelä-Karjalan tiedotusvälineille työn alussa 

maaliskuussa ja työn loputtua kesäkuun alussa (Liite 6).  

 

KOULUVIERAILUT  

Varsinaiset kouluvierailunsa koulunorppalähettiläät aloittivat 8.3.2017 Simolan koululla 

pidettävällä testitunnilla. Norppakoordinaattori Kaarina Tiainen oli tammikuussa käynyt samalla 

koululla pitämässä norppa-aiheisen tuokion, joten oppilailla oli jo hyvä käsitys saimaannorpan 

elämästä. Silti he olivat kiinnostuneita ja hyvin mukana tuokion aikana. Tuokio pidettiin 3.-4.-

luokkalaisille, ja heitä oli kuuntelemassa yhteensä 17. Myös luokan opettaja oli mukana tuokiota 

kuuntelemassa. 

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

hieman muokata tilanteen ja oppilaiden keskittymiskyvyn mukaan esimerkiksi lisäämällä väliin 

enemmän videoita, kuvia tai lasten aktivointia. Jo testitunnilla esitykseemme sisältyi norpan 

elintapoja demonstroiva norppajumppa, josta lapset olivat innoissaan. Torstai 9.3. oli varattu 

esityksen hiomiseen, mutta emme kokeneet tarpeelliseksi muuttaa sisältö sen suuremmin, joten 

hoidimme muita juoksevia asioita. 

 

Vierailujen kohdealueet ja -koulut 

Keväällä 2017 norppalähettiläiden vierailujen kohdealueena oli Etelä-Karjala. Tarkoituksena oli 

käydä pitämässä norppatuokio mahdollisimman monella eri koululla ainakin 3.-4. luokkalaisille. 

Loppujen lopuksi kouluja kertyi yhteensä 38, joista kolmessa lähettiläät kävivät kaksi kertaa. 

Kouluvierailupäiviä oli siis 41. Kalenteri täyttyi huimaa vauhtia. Vielä toukokuussa lähettiläät 

saivat uusia vierailupyyntöjä, jotka he ehtivät tehdä viikon sisällä pyynnön saapumisesta. Kohteet 
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painottuivat pääasiassa siten, että huhtikuun loppuun mennessä oltiin koluttu läpi kaukaisimmat 

kohteet ja jäljellä oli enää Lappeenrannan alueen kouluja sekä yksi Savitaipaleella sijaitseva koulu. 

Kaiken kaikkiaan vierailuja oli Lappeenrannassa, Taipalsaarella, Imatralla, Ruokolahdella, Lemillä, 

Rautjärvellä, Parikkalassa ja Savitaipaleella. Luumäki oli Etelä-Karjalan kunnista ainoa, jossa ei 

käyty. Liitteessä 2 on listattu kaikki koulut, joilla lähettiläät vierailivat sekä oppilaiden vuosiluokat 

ja pidettyjen tuokioiden lukumäärä kullakin koululla.  

 

Vierailujen kohderyhmä 

Kouluvierailujen varsinainen kohderyhmä oli Etelä-Karjalan alueen alakoulujen 3.-4.-luokkalaiset, 

mutta norppatuokioita pidettiin myös 1.-2.-luokkalaisille sekä 5.-6.-luokkalaisille tarvittaessa. 

Lisäksi esikoululaisiakin oli muutamalla tunnilla mukana 1.-2.-luokkalaisten kanssa. Etenkin 

pienemmissä kouluissa oli tyypillistä se, että lapsia oli paikalla monesta eri ikäryhmästä. 

Norppalähettiläiden päiväkirja löytyy liitteestä 5.  

 

NORPPATUOKION SISÄLTÖ 

Kouluille markkinoitu norppalähettiläiden vierailu kesti oppitunnin verran, noin 45 minuuttia. 

Tavoitteena oli luoda esitys, jossa ollaan vuorovaikutuksessa oppilaiden kanssa, kuunnellaan heidän 

kysymyksiään ja kokemuksiaan, kerrotaan Saimaan alueesta, saimaannorpasta, sen elämästä ja 

suojelutoimista ikätasoon sopivalla tavalla.  

Vierailuun sisällytettiin paljon kuvia, kysymyksiä, havainnollistamisvälineitä sekä toiminnallisia 

osioita. Sisältöä ja lähestymistapaa muokattiin aina kunkin ikäryhmän ja oppilaiden 

keskittymiskyvyn mukaan tuokion kuluessa. Pienemmille otettiin mukaan enemmän toiminnallisia 

osioita, kuten norppajumppa, pehmolelujen tarkastelua ja vapaata keskustelua sekä videoiden 

katselua. Vanhempien oppilaiden kanssa sen sijaan keskityttiin vähän enemmän myös faktatietoon 

ja keskusteltiin monesta aiheesta oppilaiden kysymysten ohella. Oppilaista riippuen tehtiin joko 

norppajumppa tai korvattiin se videolla. 

Alla on tiivistetty kuvaus esityksen sisällöistä ja etenemisestä: 

• Saimaa-äänten kuuntelu 

• Kysymyksiä Saimaa-kokemuksista ja esittäytyminen 

• Taustaa Saimaasta ja saimaannorpasta 
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• Tuntomerkit ja pikafaktoja 

• Saimaannorpan vuodenajat 

• Norppajumppa 

• Uhanalaisuus, uhkat ja suojelutoimet 

• Video, materiaalin jako 

Norppatuokio	Saaren	koululla. 

 

MS PowerPoint -esitys  

Vierailun selkärankana toimi norppalähettiläiden tekemä PowerPoint -esitys, jossa painotettiin 

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

norpasta. Kuvat olivat eri kuvaajilta Suomen luonnonsuojeluliiton käyttöön tarkoitettuja kuvia 

saimaannorpasta ja Saimaasta. Ääninauhoissa oli norppien ääntelyä synnytyspesästä ja veden alta. 

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

video tai hieman pidempi Saimaan suurisilmäinen sukeltaja-video.  

 

Havainnollistamisvälineet 

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

oli tehty aikuisen saimaannorpan ja kuutin näköisiksi ja kokoisiksi. Näitä käytettiin esityksen 

alkupuolella, kun vertailtiin ihmisen ja norpan ominaisuuksia. Kouluvierailuilla oppilaat antoivat 
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saimaannorppapehmolelulle nimeksi Irma, kun kuutti puolestaan sai nimekseen Jorma. Myös 

mukana olleet kolme pienempää norppalelua saivat nimet Matti, Teppo ja Seppo. Lelut olivat 

erittäin pidettyjä sekä oppilaiden että opettajien keskuudessa. Niiden lisäksi mukana oli myös 

Kaarina Tiaisen tekemä pienoismalli norpan pesästä. Oppilaille pyrittiin aina jättämään vierailun 

lopuksi aikaa leluihin tutustumiseen ja leikkimiseen, mutta toisinaan ajan puutteen vuoksi tähän ei 

ollut mahdollisuutta.   

Reissunorppamme	Irma	oli	mukana	kaikilla	kouluvierailuilla.	Kuva	Voisalmen	koululta. 

Esityksen puolessa välissä oppilaiden kanssa tehtiin norppajumppa, Norppatouhuja-puuhakirjan 

ohjeiden mukaan tai hieman soveltaen, riippuen oppilaiden iästä, vilkkaudesta ja käytössä olevasta 

tilasta. Jumppa pyrittiin kuitenkin tekemään mahdollisimman usein, sillä sen avulla koettiin 

oppilaiden jaksavan paremmin keskittyä vierailuun oppitunnin loppuun asti.  

 

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 

Juha Taskisen, Daga Ulvin ja Sari Kanalan tekemä kirja, johon on suomeksi ja englanniksi kerrottu 

tarina saimaannorpan ensimmäisestä vuodesta sekä koottu tietoa muista norpan alalajeista. Saippa-

kirjoja annettiin pääsääntöisesti myös yksi jokaista luokanopettajaa kohden. Veeti-kuutin vuosi-
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vihkonen on Kaarina Tiaisen tekemä tarina, jossa kerrotaan niin ikään kuutin ensimmäisestä 

vuodesta. Veeti-vihko jaettiin lähes kaikille oppilaille aivan vanhimpia lukuun ottamatta, elleivät he 

sitä erikseen halunneet.  

Edellä mainittujen oheismateriaalien lisäksi opettajille jätettiin neljä erilaista esitettä: Suomen 

luonnonsuojeluliiton Saimaannorppa-esite, Suomen luonnonsuojeluliiton Kalasta oikein katiskalla –

esite, Metsähallituksen Uhanalainen saimaannorppa-esite, sekä Suomen Vapaa-ajankalastajien 

keskusjärjestön  Kalakaverina saimaannorppa -esite. Toteutetussa kyselyssä tiedusteltiin opettajilta 

mielipiteitä ja kokemuksia jaetusta materiaalista. Tuloksista voi lukea liitteestä 3.   

 

Haasteet vierailuilla 

Pääosin vierailut sujuivat oikein mukavasti, ja oppilaat olivat kiinnostuneita aiheesta. He malttoivat 

useimmiten myös kuunnella hyvin. Muutamia poikkeuksia kuitenkin oli, jolloin yleinen hälinä 

haittasi esityksen pitämistä. Tällöin lähettiläät yrittivät luovia ja muuttaa hieman lähestymistapaa 

esimerkiksi ottamalla toiminnallisuutta esiin jo aiemmin kuin oli suunniteltu. Lisäksi ajankäytössä 

saattoi ilmetä poikkeuksia, jos lapset kyselivät hyvin paljon. Tätä kompensoitiin pitämällä 

faktaosiot hieman tavallista tiiviimpinä, sillä oppilaiden aktiivisuus ja omat pohdinnat ovat aina 

hyvästä. Eniten ongelmia aiheutti tekniikan toimimattomuus – etenkin pienemmillä kouluilla 

tietokoneet olivat hyvin hitaita. Lähettiläillä oli kuitenkin aina oma kannettava tietokone ja 

videotykki mukana tällaisten tapauksien varalle. 

 

VLOG 

Lähettiläät tekivät neljä vlog-päivitystä luonnon-

suojeluliiton Youtube-kanavalle. Videot kuvattiin 

erilaisissa paikoissa, ja ne sisälsivät kaksi eri tee-

maa: Seikkalijan Saimaa ja Elämää norppalähetti-

läänä. Ensimmäisessä keskityttiin retkeilyyn ja 

luonnossa liikkumiseen sekä norpan elämään, kun 

taas jälkimmäisessä kuvattiin lähettiläiden arkea 

humoristisesti ja totuudenmukaisesti. Videot editoi-

tiin Movavi- ja Adobe Premiere Pro-ohjelmilla. 
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Elämää	norppalähettiläänä	osa	2. 

 

PALAUTEKYSELY 

Norppalähettiläät lähettivät jokaiselle vieraillulle koululle vierailun jälkeen 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. 

 

NORPPAKYSYMYKSIÄ LAPSILTA 

Tänä vuonna lähettiläät toteuttivat myös Korvenkylän koulun 1.-2.-luokkalaisten toiveen ja sopivat 

kouluvierailun yhteydessä vastaavansa lasten kysymyksiin sähköpostin sekä puhelimen välityksellä. 

Aiheet liittyivät Saimaaseen ja saimaannorppaan. Lapset harjoittelivat samalla yhteydenottamista 

asiantuntijoihin sekä viestintäkäytäntöjä. Sähköpostikysymykset on listattu liitteessä 3. Puhelimen 

välityksellä hauskin ja yllättävin kysymys oli: ”Mitä norpan sisällä on?” 
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TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ JA POHDINTAA 

Kaiken kaikkiaan oppilaat olivat hyvin kiinnostuneita norpista ja Saimaaseen liittyvistä asioista, ja 

heillä oli myös hyvin tietoa aiheesta ennalta. Vierailut herättivät myös paljon kysymyksiä. Lapsista 

oli nähtävissä suoraan tuokioiden aikana mielenkiinto ja innostus Saimaata ja saimaannorppaa 

kohtaan, ja lisäksi palautteista ilmeni, että työllämme oli ollut positiivinen vaikutus. Lapset ovat 

kohderyhmänä oivallinen tällaiselle aiheelle, sillä he ovat tulevaisuuden vaikuttajia, päättäjiä ja 

luonnonsuojelijoita.  

Myös opettajilta saatu palaute oli loistavaa – monesti he kaipasivat myös lisää vastaavanlaista 

koulun ulkopuolelta tulevaa toimintaa kouluihin ja kertoivat sen lisäävän lasten kiinnostusta 

erilaisia aiheita kohtaan. Myös kouluilla jaettu materiaali ja lähettiläiden toiminta sai paljon kehuja. 

Lähettiläät kokivatkin työnsä hyvin mielekkääksi ja tärkeäksi niin aiheen kuin kohderyhmänkin 

osalta. Ympäristökasvatuksen voi siis todeta olevan hyvä osa-alue LIFE-hankkeessa.  

 

Kaunis	keväinen	päivä	ja	ihana	Norpparetki	Saimaalla	16.5.2017.	
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KAARINA TIAISEN PÄIVÄKOTI- JA MUUT VIERAILUT (Kaarina Tiainen) 

Koulunorppalähettiläiden kouluvierailujen lisäksi Kaarina Tiainen vieraili eteläkarjalaisissa 

päiväkodeissa ja eskareissa kertomassa norpasta. Näitä norppatuokioita ei aktiivisesti tarjottu 

päiväkodeille vaan niissä vierailtiin kysynnän mukaan. Keväällä 2017 kysyntä olikin melko suurta, 

mutta kaikki halutut vierailut kyettiin hoitamaan.  

Tammi-toukokuun aikana vierailtiin 19 päiväkodissa ja norppatuokio vedettiin 48 ryhmälle. 

Ryhmissä oli yhteensä noin 1220 kuulijaa (sis. ryhmien aikuiset). Tarkemmin tiedot löytyvät 

liitteestä 5.  

Veeti-kuutin vuosi –vihkonenjaettiin kaikille kuulijoille eli noin 1220 kpl. Saimaannorppa-esitettä 

ja Kalasta oikein esitettä jätettiin keskimäärin 3 kpl/ryhmä (150 kpl), Norppatouhuja-kirjaa 

keskimäärin 2 kpl/ryhmä (100 kpl) ja Saippa-kirjoja 1 kpl/päiväkoti (19 kpl). Metsähallituksen 

saimaannorppaesitettä ja Suomen Vapaa-ajankalastajien keskusjärjestön Kalakaverina 

saimaannorppa –esitettä vietiin myös päiväkoteihin kumpaakin noin 100 kpl. 

Ikähaarukka oli 1-7-vuotiaat ja kuulijoina oli myös lastentarhaopettajat, lastenhoitajat ja muut lasten 

kanssa toimijat. Materiaali ja norppatuokiot olivat samantyyppisiä kuin koulunorppalähettiläillä, 

mutta tietysti ikäryhmä huomioon ottaen. 1-vuotiaiden kanssa katsottiin muutama kuva ja leikittiin 

norpilla kun taas isompien kanssa tuli jo hieman keskustelua ja asiaa - leikkiä ja jumppaa 

unohtamatta.  

Päiväkoteihin ei tehty varsinaista palautekyselyä, mutta suullinen palaute oli kiittävää niin 

norppatuokion toteuttamisen kuin materiaalienkin osalta. 

 
Ylämaan päiväkodissa oli perehdytty norppaan jo ennen Kaarinan vierailua. Lapset esittelivät 

aiheeseen liittyviä töitään.  
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Lisäksi pyyntöjä tulla kertomaan norpasta tuli myös kehitysvammaisten päivätoimintakeskuksiin (3 

kpl) ja muutamiin muihin paikkoihin (4 kpl). Liite 5. Näissä tilaisuuksissa on jaettu Veeti-kuutin 

vuosi –esitettä noin 50 kpl, Norppatouhuja-kirjaa noin 100 kpl, Saippa-kirjaa 3 kpl, Saimaannorppa-

esitettä noin 150 kpl, Kalasta oikein katiskalla –esitettä noin 150 kpl sekä Metsähallituksen 

saimaannorppaesitettä ja Suomen Vapaa-ajankalastajien keskusjärjestön Kalakaverina 

saimaannorppa –esitettä kumpaakin noin 50 kpl. 
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LIITTEET 

Liite 1: Kirjeet kouluihin joulukuu 2016 ja helmikuu 2017 

8.12.2016	

Tervehdys	Sinulle	alakoulun	rehtori	ja/tai	opettaja,	

Tässä	tulee	alustavaa	tietoa	Saimaannorppa-LIFE-hankkeen	norppalähettilästoiminnasta	Etelä-Karjalassa	
vuonna	2017.	

Suomen	luonnonsuojeluliitto	(SLL)	on	tehnyt	kouluihin	suunnattua	saimaannorppalähettilästoimintaa	
Saimaan	alueella	vuosina	2010-11,	2013	ja	2016.	Vuonna	2016-18	koululähettiläät	kiertävät	
osana	Saimaannorppa-LIFE-hanketta.	Kierros	alkoi	Etelä-Savosta	vuonna	2016	ja	jatkuu	nyt	siis	Etelä-
Karjalassa	keväällä	2017.		

SLL:n	palkkaamat	kaksi	norppalähettilästä	kiertävät	Etelä-Karjalan	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,	tapahtumat	tai	tavat	tuoda	saimaannorppatietoa	kouluunne	voivat	olla	
mahdollisia,	mikäli	aikataulut	antavat	myöten.	

Lähettilästoiminta	lähtee	siitä,	että	kaikilla	Saimaan	alueen	alakouluilla	on	mahdollisuus	saada	norp-
palähettiläät	vierailemaan	koulullaan.	Valitettavasti	ihan	kaikille	ikäryhmille	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	saimaan-
norppa	on	uhanalainen,	ja	mitä	voisimme	sen	hyväksi	tehdä.	

Norppalähettiläät	kiertävät	Etelä-Karjalassa	alakouluja	vuonna	2017	maaliskuun	alkupuolelta	toukokuun	
puoliväliin	asti	koulujen	kutsumana	yhdessä	sovittuna	ajankohtana.	Kouluille	tästä	ei	koidu	minkään-
laisia	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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3.2.2017 
 
Lämmin tervehdys Sinulle eteläkarjalaisen 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 muutamia 
vierailuajankohtiakin on jo sovittu. Tässä on hieman lisätietoa vierailuista.  
 
SLL:n palkkaamat kaksi norppalähettilästä kiertävät Etelä-Karjalan 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-Karjalan 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 siis 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.   
 
Annan mielelläni lisätietoja norppalähettiläshankkeesta. 
 
Kunhan koululähettiläät aloittavat työnsä maaliskuussa, he jatkavat kalenterin kokoamista ja ovat kouluihin 
vielä yhteydessä hieman ennen vierailua. 
 
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 2017 

KOULU TUOKIOITA OPPILAITA NORPPA- 
TOUHUJA 

SAIPPA VEETI 

Simolan koulu 
 

3.-4.lk 1t 17 1 1 5 

Ylämaan koulu  
 

3.-4.lk 1t 20 2 1 20 

Lemin 
koulukeskus 

3a, b, c 3t 16 + 16 + 22 
=  54 

3 1 54 

Lappeen koulu  3.lk + 
muutama 
erityisopp.3t 

26 + 22 + 19 
= 67 

3 2 67 

Taipalsaari 
(Vehkat.) 

1.-2.lk ja 3.-
4.lk 2t 

40 + 18 = 58 2 2 53 

Taipalsaari 
 

3. ja 4.lk 2t 24 + 22 = 46 2 2 46 

Joutseno 
(Parjala) 

1t koko koulu 42 1 1 38 

Joutseno 
(Kesola) 

3.lk 3t 20 + 16 + 16 
= 52 

3 3 0   

Saimaanharjun 
koulukeskus 

3.-4.lk 3t 19+19+16 = 
54 

3 3 57 

Nuijamaa 3.-6.lk 2t (1.-
2.lk?) 

14 + 25 = 39 2 2 40 

Itä-Suomi Lpr 
 

3.lk 1t 21 1 1 22 

Voisalmi 
 

3a ja b 2t 15 + 13 = 28 2 2 30 

Lavolan koulu 
 

3.lk 2t 18 + 16 = 34 2 2 35 

Kimpisen koulu 3b,m,a 3t 20 + 20 + 23 
= 63 

3 3 67 

Imatrankosken 
koulu 

3.lk 2t 12 + 13 = 25 2 2 27 

Meltolan koulu 
 

3. ja 4.lk 2t 15 + 25 = 40 2 2 45 

Huhtasenkylän 
koulu 

2t koko koulu 27 + 17 = 44 2 2 46 

ISK Imatra 
 

3.lk 1t 21 1 1 21 

Kanavansuun 
koulu 

3.-4.lk 1t 22 1 1 23 

Kirjolan koulu 3.lk x2 4a ja b 
2t 

22 + 19 = 41 2 2 50 

Simpeleen koulu 
 

3a 1t 13 1 1 16 

Aseman koulu, 
Rautjärvi 

3.-4.lk 1t 14 1 1 15 

Tainionkosken 3.lk x2 ja 4.lk 19 + 24 + 35 3 3 80 
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koulu 3t = 78 
Kesämäen koulu 3a,d ja 4a 3t 19 + 13 + 17 

= 49 
3 3 52 

Virmutjoen 
koulu 

1.-2.lk ja 3.-
4.lk ja 5.-6.lk 
3t  

20 + 15 + 17 
= 52 

3 3 55 

Ravattilan koulu koko koulu 1t 
 

35 1 1 38? 

Kesämäen koulu 
(u) 

4.lk x2 ja 3e 
3t 

21 + 19 + 17 
= 57 

3 3 60 

Pulpin koulu 
 

3.-4.lk 1t 27 1 1 31 

Korvenkylän 
koulu 

1.-2.lk ja 3.-
4.lk ja 5.-6.lk 
3t 

43 + 37 + 36 
= 116 

3 3 120 

Vaittilan koulu 
 

1.-3.lk 1t 29 1 1 33 

Linnalan koulu  
 

3.lk x2 2t 17 + 22 = 39 2 2 41 

Saaren koulu 1.-2.lk ja 3.-
4.lk ja 5.-6.lk 
3t 

23 + 18 + 19 
= 60 

3 3 68 

Skinnarilan 
koulu 
 

3.lk 1t 15 1 1 16 

Lauritsalan 
koulu 
 

5.lk 1t  23 1 1 24 

Myllymäen 
koulu 
 

3.lk 3t 20+16+16 = 
52 

3 3 57 

Kaukaan koulu 3lk x2 ja 4lk 
x2 3t 

21+24+22=67 3 3 71 

Kanavansuu (u) 
 

1.-2.lk 1t 44 1 1 47 

Taipalsaaren 
koulu (u) 

2.lk ja 5.lk 1t 20 + 16 = 36 1 1 38 

Kasukkalan 
koulu 

eskari+ 1.-2.lk 
ja 3.-4.lk 2t 

37 + 20 = 57 2 2 62 

Europaeuksen 
koulu 

3.lk 1t 22 1 1 28 

Steiner Lpr 
 

1.-2.lk, 4 ja 
7.lk (+9. lk) 3t 

24 + 14 + 21 
+ 3 = 62 

3 3 43 

Steiner Lpr (u) 
 

5-, 3-. ja 6.lk 
3t 

18 + 16 + 17 
= 51 

3 3 38 

YHTEENSÄ TUOKIOITA 
 
83 

OPPILAITA 
 
1786 

NORPPA- 
TOUHUJA 
83 

SAIPPOJA 
 
80 

VEETEJÄ 
 
1741 
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Liite 3: Norppakysymyksiä lapsilta  

 

Hei norpaläheettiläät! 

Kiitos eilisestä vierailusta.Se oli kivaa. 

Miten norppa kuulee reijillä? 

Miten paljon norppa voi syödä? 

 

terveisin:Helmi,Aino ja Neea 

 

Hyvää päivänjatkoa ja kiitos! 

 

Hei norppalähetiläät! 
 
Kiitos eilisestä vierailusta.se oli kivaa. 
 
Kysymme kysymyksiä norpista. 
 
Mitä Saimaasa on? Väsyykö norppa? Mitä norppa tekee eniiten? Onkonorppa 
vahva?Mistä norppa tykkää? 
 
Hyvää pävänjatkoa. 
 
Terveisin Jona ja Jimi. 
 
 

Hei norppalähettiläät! 
 
Kiitos eilisestä vierailusta. Se oli kivaa.Kysymme kysymyksiä norpista. 
 
 
Miksi norpat uivat? 
 
Elävätkö norpat ihan kuivalla maalla? 
 
Miten kauan norpat elävät? 
 
Terveisin Viivi V., Rebecka ja Leevi 
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Hei norppalahettiäät! 

kiitos eilisestä vierailusta se oli kivaa. 

 
Meillä on vielä kysymyksiä norpasta: 
 
Kun norppa on ollut maksimi ajan veden alla nukku massa miten se herää 
hengittämään? 
 
Milloin norppa tekee pesän? 
 
Terveisin Milja,Riku ja Onni 
 
 
Hei norppalähettiläät kiitos eilisestä vierailusta.se oli kivaa. Kysymme 

kysymyksiä norpasta Väsyykö norppan kun se kalastaa? Hyvää päivänjatkoa! 

 

Terveisin Joonas Jerry. 

 
 
Hei norppalähettiläät. 

Kiitos eilisestä. 

kysymme teiltä norpasta. 

Mitä norppa tekee Samaassa? 

Miksi norpassa on kuvioita? 

miksi norppa on kivillä? 

Miksi kuutti on valkoinen ja norppa harmaa? 

 

hyvää päivänjatkoa. 

Terveisin Arttu ja Eetu. 

 
Hei 
 
eilen oli kivaa! 
 
Paljonko norppa syö päivässä? 
 
terveisin.Lukas,Sami 
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Liite 4: Palautekysely 
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Liite 5: Norppalähettiläiden päiväkirja 

 

Keskiviikko 8.3.2017 Simolan koulu 

Ensimmäinen kouluvierailu alkoi melko varmoissa tunnelmissa. Olimme ehtineet jo edellisenä 
päivänä harjoitella ja viilata esityksen rakenteen kuntoon, joten tunsimme olevamme valmiita. Toki 
pientä jännitystä oli ilmassa, kun olimme kumpikin ensimmäistä kertaa menossa esiintymään 
alakouluikäiselle yleisölle. Onneksi lähdimme hyvissä ajoin liikenteeseen, sillä onnistuimmepa 
ajamaan korven keskellä olevan koulun ohi… 

Vastaanotto oli lämmin. Pienellä kyläkoululla oli kaikkien kesken mukava ja tuttavallinen meininki. 
Varsinaista valmisteluaikaa luokassa jäi melko vähän, koska jäimme suustamme kiinni 
opettajanhuoneeseen. Sen verran ehdittiin todeta, että kaikki äänet ja videot eivät esityksessä 
toimineet. Onneksi olimme varautuneet ja pystyimme esittelemään videot erikseen kansiosta!  

Esitelmän rytmi oli sopiva, vaikka itselläni jokainen mietintätauko tuntui moninkertaisesti 
pidemmältä kuin todellisuudessa oli. Ajankäyttö toteutui mainiosti, asiaa oli siis aivan sopivasti. 
Ehkä joitain asioita oppii vielä painottamaan tehokkaammin rutinoitumisen kautta ja 
epäolennaisuuksia karsiutuu. Kaiken kaikkiaan jäi hyvä fiilis – itselleni sekä nähtävästi myös 
lapsille, jotka lopuksi innokkaasti leikkivät pehmonorpilla! Pikkukuuteille keksittiin jo nimetkin: 
Pute (butterflyn eli perhoskuvion mukaan), Namu ja Natu J 

- Lauri  
 

Perjantai 10.3.2017 Ylämaan koulu 

Tänään kävimme pitämässä norppatuokion Ylämaan koulun 3.-4.-luokkalaisille. Oppilaat olivat 
ihania ja innokkaita, samoin kuin opettajakin (Joensuussa opiskellut biologiaa)! Vierailusta jäi tosi 
hyvä mieli J Lapset jaksoivat hyvin kuunnella, ja norppajumppa sai meidän lisäksi hymyn huulille 
niin oppilailla kuin opettajallakin. Lopuksi katselimme videon Veeti-kuutin uinnista, jonka aikana 
jaoimme jokaiselle Veeti-kuutin vuosi-vihkoset. Sen jälkeen lapset saivat vielä tulla leikkimään 
pehmonorpilla ja norppakäsinukeilla, sekä tutkailemaan synnytyspesän pienoismallia. 
Käsinukkenorpat saivat nimet Matti ja Teppo, ja pienten kuutti-pehmojen seasta taisi löytyä Ismo ja 
Seppokin :D Oppilaat kyselivät myös paljon, mikä oli positiivista. Mieltä askarrutti muun muassa 
se, voisiko norpan ottaa lemmikiksi ja purevatko norpat ihmistä. Moni oppilas viittasi, kun 
kysyimme, ovatko he kalastaneet Saimaalla. Kaiken kaikkiaan oikein mukava vierailu! Ensi viikolla 
onkin sitten kalenteri ihan täynnä, monena päivänä kolme ryhmää. 

- Jannika 
 

Maanantai 13.3.2017 Lemin koulukeskus 

Lähdettiin aikaisin aamusta liikenteeseen, ensimmäinen tuokio oli jo klo 8.25 Lemillä. Opettajat 
ottivat meidät ilomielin vastaan ja opastivat valmisteluissa. Saatiin järjesteltyä kaikki tuokiot 
samaan luokkaan, mikä helpotti tavaroiden kanssa touhuilua.  

Ensimmäinen tuokio lennähti sulavasti ja ajallisesti taas täydellisesti. Jotkut oppilaista olivat 
kuulleet jo aiemmin norpasta ja tuntuivat tietävän enemmän kuin me! Saatiin levähtää 10 min. 
ennen seuraavaa tuokiota, joka sekin sujui mallikkaasti. Oppilaat olivat ehkä hieman ujompia, mutta 
selkeästi kiinnostuneita. Toisella tauolla pääsimme maistelemaan kouluruokaa, jes! Viimeisen 
tuokion oppilaat hyökkäsivät kimppuumme jo ruokalassa (josta minua vielä myöhemmin ivailtiin, 
kun kaadoin vesilasin) ja piirittivät meitä myös käytävällä! (Joitakin ylivilkkaita lapsia taisi 
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ryhmään kuulua..) Esitelmän aikana kysymyksiä lenteli jatkuvasti ja mölinä meinasi kasvaa 
liialliseksi. Silloin auttoi, kun muistutin ”räpylällä” viittaamisesta tai pulleista poskista (silloin on 
hankala mölistä �). Tunnin lopuksi jaoimme vielä kaikille yleisön pyynnöstä nimmareita, haleja ja 
ylävitosia! 

Kysymyksiä tuli jokaiselta ryhmältä paljon, myös opettajilta! Esim. ”mistä norppa tietää missä on 
lumikinoksia?”, ”Pureeko norppa ihmistä?” ja ”Jos norpalle heittää kalakeittoa/meetvurstia, niin 
syökö se sitä?” Jääkausi ja lähialueen maantieto olivat juuri oppitunneilla käytyjä asioita, joten 
kaikki tiesivät jo hyvinkin paljon taustatietoja Saimaasta.  Ensimmäiset kolme oppituntia putkeen 
meille sekä kaikista vilkkain meininki, joten kyllä oli pää pyörällä lähtiessä! Iltapäivä-aika varmasti 
vaikutti keskittymiseen. Mutta hyvä mieli jäi ja pitkät naurut! 

- Lauri 
 

Tiistai 14.3.2017 Lappeen koulu 

Lappeen koululla norppatuokiot painottuivat keskipäivään ja sen jälkeisille tunneille. Pidimme 
yhteensä kolme tuokiota 3. luokkalaisille, joista kahdessa mukana oli myös maahanmuuttajia ja 
erityisoppilaita. Tämä vaati sen, että joitakin asioita selitettiin hieman tarkemmin niin, että kaikki 
ymmärtävät hyvin. Kaksi ensimmäistä tuokiota oli ihan putkeen, huh! Mutta hyvin menivät silti � 
Oppilaat olivat jälleen kerran todella aktiivisia, ehkä aktiivisimpia tähän saakka. Viittauksia ja myös 
päälle pulisemista välillä tapahtui niin usein, että meinasi tulla jopa kiire saada tuokio loppuun 
ajallaan. Keskimmäinen ryhmä oli tavallinen 3. luokka, ja oppilaat hieman rauhallisempia kuin 
kahdessa muussa ryhmässä.  

Hyviä kysymyksiä sateli paljon ja usein:  ”Paistaako norppa kaloja paistinpannulla rasvassa vai 
mistä se saa sitä rasvaa?” ”Mistä erottaa tyttö- ja poika-norpan?” ”Kuinka syvälle norppa voi 
sukeltaa?” Myös norpan nukkuminen veden alla herätti paljon kiinnostusta lapsien keskuudessa: 
”Miten se osaa herätä oikeaan aikaan ja mennä hengittämään pinnalle?” Osa pohti myös, että onko 
norppa väsynyt, kun se nukkuu vain 20 minuuttia putkeen.  

- Jannika 
 

Keskiviikko 15.3.2017 Vehkataipaleen koulu 

Saavuimme aamusta Vehkataipaleen koulun idyllisiin maisemiin. Vesi virtasi vuolaana – on se vaan 
upealla paikalla se koulu! Kuulemma saukkojakin uiskentelee aivan koulun edustalla. Koululla on 
myös oma nimikkonorppa: Loiske. Yllätyksenä meille ilmoitettiin, että myös 5.-6. luokkalaiset 
olivat halukkaita kuulemaan norpasta. Esiinnyimmekin siis koko koululle kahdessa tuokiossa. 

3.-6. luokkalaiset kuuntelivat maltillisesti, vanhemmat oppilaat eivät juurikaan viittailleet – ”vähäks 
noloo”. Pienemmiltä kuitenkin kysymyksiä riitti. Oli hauskaa huomata, että kaikki osallistuivat 
norppajumppaan innokkaasti! Pilke silmäkulmassa kun tehdään, niin vähän kypsemmätkin 
heittäytyvät mukaan. 

Muokkasimme esityksen sisältöä enemmän videopainotteiseksi 1.-2. luokkalaisia varten. 
Uhrasimme myös enemmän aikaa norppapehmojen halailuun ja silittelyyn. Hauskin osuus oli 
norppajumppa, jossa tällä kertaa pystyttiin hyödyntämään koko salin tilaa! Mielenkiintoisia 
kysymyksiä nousi esiin: ”Mikä on maailman suurin järvi?” ”Miksi norppajulisteen norpalla ei ole 
viiksiä?!” ”Onko norppia siellä missä Titanic upposi?” 

- Lauri 
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Torstai 16.3.2017 Taipalsaaren kirkonkylän koulu 

Tänään oli vuorossa Taipalsaaren kirkonkylän koulu, jonne ajoimmekin heti aamusta. Pidimme 
siellä ensin tuokion 3.luokkalaisille, ja sen jälkeen 4. luokkalaisille sekä muutamalle 
erityisoppilaalle. Molemmat tuokiot sujuivat mainiosti, ja oppilaat viittailivat jonkin verran. Tällä 
kertaa oli helppo pysyä aikataulussa, kun kysymyksiä sateli sopivasti. Nelosluokkalaisilla oli 
meneillään projekti, jossa käytiin läpi kolmea eläintä: karhua, pöllöä ja norppaa. Sen tiimoilta 
meille esitettiinkin muutama kiperä kysymys: ”Kuinka nopeasti norppa sukeltaa?” 
”Kommunikoivatko norpat keskenään jotenkin?” ” Mikä on Taipalsaaren vanhin norppa?” 
Keskimmäiseen osasimme vastata heti, kahta muuta lupasimme selvitellä.  

- Jannika 
 

Perjantai 17.3.2017 Joutsenon Parjalan koulu 

Kävimme taas pienessä kyläkoulussa, jonka olemassaolosta en edes ollut tietoinen! Hiekkatien 
varresta löysimme sympaattisen pienen koulurakennuksen. Pidimme tuokion kerralla koko koululle, 
eli 42 oppilaalle. Oppilailla oli jo jonkun verran tietoa norpasta, koska osa heistä oli aiemmin 
käynyt jollain norppatyöpajalla. Kysymykset olivat osin taas hyvinkin kiperiä, esim. ”Kauanko 
norppa voi olla veden pinnalla esimerkiksi kiven päällä?” ”Minkä ikäisenä kuutti itsenäistyy?” 
”Kuinka paljon kuutteja on tällä hetkellä Saimaalla?”. Vähän ahdasta oli normaalin kokoisessa 
luokassa, mutta hyvin onnistuttiin silti jumppaamaankin. Pehmolelut herättivät kiinnostusta 
kaikkein eniten, ja niitä oppilaat silittelivät tuokion päätteeksi.  

-Lauri  
 

20.3.2017 Kesolan koulu (Joutseno) 

Tänään oli vuorossa Kesolan koulun 3-luokkalaisten tunnit, yhteensä 3.ryhmää. Oppilaat olivat 
jälleen hyvin mukana ja kysymyksiä sateli todella paljon niin tunnin aikana kuin sen jälkeenkin. 
Minut piiritettiin tyttöjen toimesta ensimmäisen tunnin jälkeen kyselytuokioon � Selvisin kunnialla, 
hih. Viimeisessä ryhmässä oli mukana erityisoppilaita, mutta hekin jaksoivat oikein nätisti 
kuunnella ja olivat innoissaan aiheesta. Myös tietämystä norpista oli oppilailla entuudestaan aika 
hyvin, ja moni oli norpan myös nähnyt joskus veneillessä tai mökkeillessä � Unohdettiin ottaa 
Veeti-kuutin vuosi-vihkoset mukaan � Ehkä viedään ne erillisellä reissulla kevään aikana vaikka 
opettajainhuoneeseen…. 

- Jannika 

 

21.3. Saimaanharjun yhtenäiskoulu 

Pidimme tuokiomme koulun kuvataideluokassa. Tilaratkaisu aiheutti pähkäilyä, mutta myös kivaa 
vaihtelua. Tietokone oli luokan takana ja screeni edessä, joten poukkoilimme luokassa edestakaisin. 
Oppilaiden selän takana istuminen saattoi tosin aiheuttaa joillekin varauksellisuutta, ainakin 
ensimmäisessä ryhmässä oli melko ujoa vastailua. Iltapäivällä tunnelma oli kyllä jo paljon 
levottomampi – oppilaat raahasivat tuolinsa innoissaan aivan eturiviin! Ja kysymyksiä tuli niin 
paljon, että esitys venähti hieman välitunninkin päälle. 

- Lauri  
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22.3 Nuijamaan koulu 

Tänään lähdimme jo 7.30 ajelemaan Nuijamaalle, jossa meidän oli tarkoitus pitää yksi tunti. Se 
kuitenkin vaihtui kahteen tuntiin, sillä meillä oli aikaa ja koululle se oli helpompi, kun oppilaita oli 
niin monelta luokka-asteelta. Ensimmäinen tunti meni alussa vähän soveltamiseksi, kun koulun 
kone ei suostunut lataamaan meidän esitystä kokonaan ja omaakaan ei heti saatu viritettyä. Siinä 
esiteltiin sitten norppapehmoja ja käytiin tuntomerkkejä ja kaupunkeja muun muassa läpi ilman 
PowerPointia. No, ainakin tuli vaihtelua meillekin! Oppilaat olivat myös kirjoittaneet meille 
kysymyksiä valmiiksi! Niitä olivat muun muassa: ”Mikä on norpan lempipuuhaa?” ”Oletteko 
koskaan koskettaneet norppaa ja jos olette, miltä se tuntui?” ”Mitä norppa syö?” ”Miten norppa 
pärjää talvella?” Ensimmäinen ryhmä oli 3.-6.-luokkalaiset ja toinen esikoululaisista 
tokaluokkalaisiin. Molemmat ryhmät olivat todella kiinnostuneita ja osallistuivat 
norppajumppaankin aktiivisesti! � Myös ”Uiiiii!” ja ”Oiiiii!”-huudahduksia kuului lähes jokaisen 
norppakuvan kohdalla. Yhteensä oppilaita oli seuraamassa esitystämme 39. 

- Jannika 

 
23.3.2017 Itä-Suomen koulu 

Itä-Suomen koululla vastaanotto oli oikein lämmin � Oppilailla oli hirmuisesti hyviä kysymyksiä, ja 
opettajakin oli innoissaan. Pidimme vain yhden tunnin kolmasluokkalaisille. Lapsilla lähti selvästi 
myös mielikuvitus liikkeelle tuokion aikana, ja uusia norppakertomuksia alkoi muodostua kuin 
itsestään :D Kysymykset käsittelivät muun muassa seuraavia aiheita: ”Syökö norppa salakoita?” 
”Tarvitseeko emonorppa urosnorppaa, jotta se voi saada poikasen?” ”Mitä jos jää romahtaa norpan 
alta?” ”Kauanko norpalla kestää kaivaa hengitysavanto?” ”Juovatko norpat jotakin?” Yhdelle 
pojalle tuli kuulema norpasta mieleen moottorisaha, kun se kuulostaa samalta ja poraa reiän järven 
jäälle � 

- Jannika 

 
24.3.2017 Voisalmen koulu 

Tänään pidimme kaksi tuokiota Voisalmen koulun 3.-luokkalaisille. Ekalla tunnilla oppilaat olivat 
aika hiljaisia, mutta saatiin kyllä muutamia kysymyksiä ja vastauksia oppilailta. Me molemmat 
olimme vähän perjantai-moodissa ja puhuimme välillä sekavia/meinasi ajatus jumittua. Kuitenkin 
selvittiin kunnialla! Lauri muun muassa puhui emokuutista ja siitä, kuinka norpalla on pitkä päivä 
ollut edessä niin se köllöttelee kivellä � Aikaa jäi melkein 10 minuuttia yli tuokion päätteeksi!  

Välillä käytiin syömässä, ja sen jälkeen oli vuorossa aktiivisempi luokka, jossa etenkin eturivin pari 
tyttöä oli koko ajan viittaamassa/äänessä � Meitä piinattiin jo ennen tuokion alkua keksimällä 
meille nimet jne. Saatiin jälleen kerran hyviä kysymyksiä: ”Kauanko norpan synnytys kestää?” 
”Kuinka pitkä norppa on?” ”Kauanko norppa voi nukkua veden alla?” ”Paleleeko norppaa 
talvella?” ”Onko sen turkki lyhytkarvaista?” ”Mitä tapahtuu, jos hauki puree norppaa?” 
Hassuimpana kommenttina jäi mieleen erään tytön kommentti, kun hän kutsui diassa näkyvää 
sumatranorankia satsumatronkiksi � Hänkin nauroi sille, ja lisäsi, että ”Missä nuo satsumatyypit 
elävät?” 

- Jannika 
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27.3.2017 Uus-Lavolan koulu 

Kotoisa oli olo, kun saavuimme Uus-Lavolan koululle – minun omalle alakoululle! Taina-ope tuli 
käytävällä vastaan ja uteli hirveästi kuulumisia (entinen luokanopettajani). � Itse tuokiot sujuivat 
hyvin kivuttomasti, vaikka maanantai-aamu tuntui kellojen siirron jäljiltä entistä väsyttävämmältä! 
Ensimmäisen ryhmän oppilaat olivat melko hiljaisia, mutta kiinnostuneita. Toisessa ryhmässä oli 
muutama näsäviisasta ja nokkelaa poikaa. Heiltä tuli olennaisia asioita, kuten ”Saimaannorpalla on 
pää”. Ei kummempia, tasaisen hyvin tuli taas vedettyä! 

- Lauri 
 

28.3.2017 Kimpisen koulu (Ainola ja Peltola) 

Kimpisessä meno oli päätä huimaavaa! Oppilaat olivat todella äänekkäitä ja innoissaan, eikä 
meinannut välillä saada edes omaa ääntä kuuluviin varsinkaan ensimmäisen ryhmän kohdalla. Joka 
juttuun tuli kovaäänisiä kommentteja ja vinkumista ja ulvomista � Selvittiin kuitenkin hengissä! 
Hyvähän se on, että lapsia kiinnostaa norppa ja Saimaa… � 

Toka tunti pidettiin vastapäisessä luokassa, ja meno oli jo vähän rauhallisempi. Lopussa tuli 
aikamoinen hoppu, kun tuntimme loppui samaan aikaan kun seuraavan piti jo alkaa toisessa 
rakennuksessa! Peltolaan päästyämme luokka oli tyhjillään, sillä oppilaat ja opettaja olivat lähteneet 
juoksemaan meitä vastaan, menimme siis ristiin � Lopulta pääsimme aloittamaan ja oppilaat 
malttoivat hyvin kuunnella. Ehkä pieni happihyppely auttoi � Viimeinen tunti olikin näistä se 
rauhallisin. Olimme molemmat aika väsyneitä tänään jo valmiiksi, osittain kesäaikaan siirtymisen 
takia, mutta hyvin myö silti vedettiin � Kysymyksiä tuli tosi paljon, kuten myös muita olennaisia ja 
epäolennaisiakin kommentteja. 

- Jannika 

 
29.3.2017 Imatrankosken koulu 

Imatrankosken koululla meillä oli kaksi tuntia. Tykki oli todella kökkö, ja kuvaa ei kunnolla 
näkynyt Smart Boardilta. Näytettiin sitten tehosteena diat tietokoneen näytöltä. Opettajana oli 
minun entinen opiskelukaveri � Pieni maailma… Ekalla tunnilla oli taas aikamoinen hulabaloo, 
kovaäänisiä oppilaita ja viittaaminen unohtui tuon tuosta. Jo ennen tunnin alkua oppilaat meinasivat 
rynniä lukossa olevan oven läpi �  

Toinen tunti sujui rauhallisemmin, mutta siinäkin oppilaat olivat hyvin aktiivisia ja kiinnostuneita � 
Myös tällä koululla tuli paljon hyviä kysymyksiä: ”Mistä erottaa tyttö- ja poikanorpan?” ”Mitä jos 
norppa hyökkää päälle?” ”Pelkääkö norppa asetta?” ”Kuinka nopeasti norpat uivat?” 

- Jannika 
 

3.4.2017 Meltolan koulu, Imatra 

Taas ajeltiin Imatralle! Hauskaa sinänsä tuo ajelu, mutta puuduttaa jo valmiiksi kun tiedetään, että 
tällä viikolla tullaan joka päivä ajamaan samaa väliä…  

Ensimmäinen tunti lähti rullaamaan pienen alkukankeuden jälkeen. Oppilaat kuuntelivat 
maltillisesti ja kyselivät sopivasti. Toisen tuokion oppilaat olivatkin jo vähän villimpiä tapauksia, 
kaikki eivät muistaneet enää viittaillakaan. Homma pysyi kuitenkin mallikkaasti kasassa ja kaikilla 
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oli hauskaa � Päivän polttavat kysymykset: ”Tekeekö norppa talon veden alle?” ”Syökö hauki 
norpan vai norppa hauen?” ”Kuoleeko hauki, jos norppa istuu sen päälle?”  

Ps. Kehruuhuoneen selleri-päärynäkeitto oli hämmentävä kokemus..! 

- Lauri 

 
4.4.2017 Huhtasenkylän koulu (Ruokolahti) 

Tänään olimme Huhtasenkylän koululla. Melkein koko koulu oli kuuntelemassa kahdessa osassa, 
ensin  eskarilaisista kolmosluokkalaisiin ja sitten nelosista kutosiin. Ensimmäisen tuokion alussa 
meni noin vartti teknisin ongelmiin (koulun kone oli äärimmäisen hidas ja lopulta laitoimme oman 
läppärin kautta esityksen pyörimään). Kuitenkin pienimmätkin lapset jaksoivat hienosti istua ja 
kuunnella koko tuokion ajan! Norppajumppa näytti myös naurattavan monia � 

Toisella oppitunnilla korvasimme norppajumpan videolla, sillä oppilaat vaikuttivat sen verran 
kypsemmiltä, ettei jumppa ehkä olisi saanut suurta kannatusta. Kuitenkin kaikki vaikuttivat 
kiinnostuneilta aiheesta ja kysymyksiäkin tuli jonkin verran, vaikka viittailemaan piti hieman 
patistaa aluksi. Kun kysyttiin, miltä norppa näyttää, tuli vastaukseksi ”iso möllikkä” ja opettajalta 
”lyllerö”� Totta joka sana. Meiltä myös tiedusteltiin, milloin kuutti pärjää jo omillaan. Tunnin 
lopussa oppilaatkin kiittelivät käynnistä � Kaiken kaikkiaan koulu oli todella sympaattinen ja söpö 
� Oppilaita siis koko koulussa on 47 + eskarilaiset. 

- Jannika 

 

5.4.2017 Imatran Itä-Suomen koulu 

Pientä eksymistä aamusta, mentiin väärään rakennukseen ja odoteltiin henkilökuntaa. Rehtori opasti 
sitten menemään oikeaan paikkaan. Opettaja odotteli meitä jo innolla ja auttoi valmisteluissa.  

Luokkatila oli hyvin vanhahtavan tyylinen. Open pöytä oli korokkeella, opettaja itsekin näytti 
stereotyyppiseltä mammalta! Oppilaat toivottivat huomenet suomeksi, venäjäksi ja englanniksi. 
Muutenkin olivat hyvin koulutettuja, nousivat seisomaan omalla puheenvuorollaan ja kuuntelivat 
kiltisti. Paljon tuli vastauksia sekä kysymyksiä �  

Lähes jokaisella koululla oppilaille on ollut tärkeää päästä sanomaan, milloin he ovat syntyneet � 
(Kysymme tätä yleensä talven yhteydessä, mutta he viittaavat varta vasten muidenkin 
vuodenaikojen kohdalla kertoakseen tämän.) Lisäksi tyypillisin vastaus kysymykseen ”Missä olette 
nähneet saimaannorpan?” on: ”Saimaalla.” � Ihan loogista. Norpan olemuksesta tiedusteltaessa 
vastaus on yleensä spontaani: ”Läski!”. Tätä pehmennämme hieman kutsumalla norppaa 
”pullukaksi”.  

- Lauri 

 

6.4.2017 Kanavansuun koulu osa 1 

Tänään meillä oli vain yksi tunti Kanavansuun koululla. Olimme molemmat ihan ähkyssä runsaasta 
Kasinon lounaasta � Vastaanotto oli oikein positiivinen ja opettaja meinasi suorastaan lähteä 
lentoon, kun saavuimme paikalle! Tuokion edetessä oppilaat muuttuivat koko ajan vain villimmiksi 
ja levottomammiksi, eikä puhumisesta meinannut tulla välillä mitään, kun tuntui, ettei kukaan 
kuunnellut… Opettajatkin yrittivät saada oppilaita hiljenemään, mutta hiljaisuutta kesti noin 
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minuutin ennen kuin taas alkoi mölinä � Kiinnostusta kuitenkin riitti, ja sain tunnin lopuksi 
halauksen kolmelta tytöltä �  

Pehmolelut tuntuivat kiinnostavan eniten lapsia tässä ryhmässä. Kysymyksiä ei tullut nyt niin 
paljon, mutta muita kommentteja kylläkin! Esimerkiksi yksi poika vastasi kysymykseen ”Mitä 
norpan naamassa on?” sanoilla ”Jäätävät mulkosilmät!” � Buukkasimme myös 1.-2.-luokkalaisille 
norppatuokion toukokuulle! Kuulemma ovat villejä � Huomenna onkin taas aikainen lähtö, noin klo 
7, sillä suuntana on Parikkala. 

- Jannika 

 
7.4.2017 Kirjolan koulu (Parikkala) 

Tänään olimme Parikkalan Kirjolan koululla � Tunnit pidimme auditoriossa! Aika hulppeat puitteet 
ja kivaa vaihtelua � Päivän kysymyksiä ja kommentteja olivat muun muassa: ”Miten norppa 
nukkuu?”, ”Itkevätkö norpat?”, ”Melkoinen makkara”  sekä ”Kuulostaa norsulta, jolla on nenä 
tukossa (kuutti)” � Ensimmäisen ryhmän oppilaatolivat rauhallisia ja lähinnä samat pojat viittaili, 
kaikki olivat kiinnostuneita kylläkin. Saimme opettajalta paljon kehuja � Toinen ryhmä oli villimpi, 
hyvin innokkaita oppilaita ja paljon hassuja ja hyviä kysymyksiä. Uteliaita lapsia! Opettaja sanoi 
meitä ”tiedenaisiksi ja -miehiksi” sekä ”norppaprofessoreiksi” � Aikamoinen ylennys! 

 
 

10.4.2017 Simpele ja Rautjärven aseman koulu 

Hoidimme kaksi kärpästä yhdellä iskulla! Eli Simpeleen koululla sekä Rautjärven aseman koululla 
kävimme. (Ihan hyvä näin – tarpeeksi ollaan jo tuota tieosuutta suhattu…) Aamu oli aikainen ja 
oppilaatkin melko unisia vielä. Tai ujoja. Kysymyksiä ei tullut hirveästi, olivat aika hiljaisia. 
Kuitenkin selvästi kiinnostuneita. Opettajat esittivät jonkun verran kysymyksiä. 

Seuraavaksi ajoimme Rautjärvelle. Koulu oli pienikokoinen, kuten Simpeleenkin. 3.-4. luokkalaiset 
kuuntelivat hyvin ja kyselivät innokkaasti. Tarinoita norpanbongauksestakin oli muutamia ja 
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opettaja oli myös hyvin mielenkiinnolla mukana keskusteluissa ja kyseli paljon! Saatiinpahan vielä 
kouluruokaakin tuokion päätteeksi � Hyvä kommentti oli yhdeltä pojalta se, että norpalla on 
”murhaushampaat” � 

- Lauri 
 

11.4.2017 Tainionkosken koulu 

Tainionkoskella Imatralla pidimme yhteensä kolme oppituntia. Oppilaat olivat kiinnostuneita, mutta 
etenkin kahdessa viimeisessä ryhmässä meno oli välillä aika villiä ja jutut sen mukaisia. Selvittiin 
kuitenkin ja saatiin tuokiot kunnialla loppuun. Uutena kysymyksenä tuli: ”Kauanko norppa voi olla 
syömättä?” 

 

12.4.2017 Kesämäen koulu osa 1 

Kesämäen koululla pidämme yhteensä kuusi norppatuokiota, joista kolme oli tänään ja kolme ensi 
viikolla. Kuuntelemassa ovat kaikki koulun 3.-4.-luokkalaiset. Ensimmäinen tunti sujui tänään aika 
mukavissa merkeissä, aikataulussa pysyttiin, mutta kysymyksiä ja kommentteja oli paljon ja 
oppilaat olivat tosi innostuneita aiheesta. Hyviä kysymyksiä sateli jälleen kerran: ”Onko norppa 
helpompi nähdä talvella vai keväällä/kesällä?” ”Onko norppa suomen harvalukuisin nisäkäs?” 

Toisella tunnilla meno alkoi olla villimpi, eikä oppilaat malttaneet aina pyytää puheenvuoroa. 
Kuitenkin paketti pysyi hyvin kasassa ja saatiin tuokio loppuun kunnialla. Norppaa kommentoitiin 
sanoilla ”fiksu jätkä”, kun näytimme kuvaa laiturilla makaavasta kuutista ja kerroimme sen olevan 
notkea ja ketterä kiivetessään � Eräs tyttö kertoi myös mökkilaiturilla köllöttelevästä norpasta, jota 
varten he ovat pystyttäneet kyltin mökkinsä läheisyyteen. Norppaa he sanovat Salli Saalistajaksi. 
Kuulemma ovat norppaa ruokkineet kaloilla… 

Kolmannella tunnilla meno oli kaikista rauhattomin, välillä piti muistuttaa oppilaita kuuntelemaan. 
Kommentit alkoivat mennä vähän sivuraiteille, ja opettajakin tästä huomautti monta kertaa. Poikia 
kiinnosti norpan metsästyksen historia ja se, mihin norpan osia on käytetty ja miltä liha maistuu… 
Painotimme kuitenkin nykytilannetta, että norppia ei onneksi ole saanut metsästää enää kymmeniin 
vuosiin � Heti alkuun tuli useimmin kysytyt kysymykset ”Kauanko norppa elää?” ja ” Miten pitkän 
aikaa norppa voi sukeltaa kerrallaan?” ja myöhemmin tiedusteltiin muun muassa sitä, miten norpan 
pesä pysyy kasassa.  

- Jannika 

 

13.4.2017 Virmutjoen koulu 

Olimme sopineet jälleen ensimmäisen tuokiomme hyvin aikaiseksi aamusta. Oma vika � Ongelmia 
ilmeni heti laitteiden kanssa, koulun koneesta opettajat sanoivat, että on ylipäänsä ihme että se 
menee päälle! Ja lisäksi oma koneemme jumahti juuri sillä hetkellä… Pienen odottelun jälkeen 
saimme homman pyörimään pienemmällä näytöllä.  

Ensimmäisen tuokion oppilaat – 3.-4. luokkalaiset – olivat melko hiljaisia, mutta viittailivat 
ahkerasti. Toisessa tuokiossa oli 1.-2. luokkalaiset. Heidän kanssaan meno oli villimpää ja 
mielikuvituksellisempaa! ”Mitä jos.. Entä jos…” jne. ”Norpan kivi näyttää ihan sohvalta!” 
Viimeisimpänä tulivat 5.-6. luokkalaiset. Muutamat pojista olivat levottomia, mutta kiinnostuksesta 
kuuntelivat tarkkaan meitä. Norppajumppakin toimi heidän kanssaan, hieman kieli poskella -
meiningillä! 
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Tämän päivän jälkeen alkaakin pääsiäisvapaat eli meille tulee muutaman päivän tauko jo rutiinin 
omaiseen tuokion pitämiseen. Saa nähdä mitä siitä seuraa � 

- Lauri 
 

18.4.2017 Ravattilan koulu 

Nyt on pääsiäinen vietetty ja paluu arkeen taas tänään. Se sujuikin oikein mukavasti, meillä oli yksi 
oppitunti tänään ihanassa pienessä maalaiskoulussa Ravattilassa! Kuuntelemassa oli koko koulu (35 
oppilasta) ja ikkuinoista avautui hulppea peltomaisema � Harmillista, että tuokin koulu lakkautetaan 
neljän vuoden päästä � Oppilaat kuuntelivat oikein keskittyneinä, ja viittaamaan rohkeni vain 
muutama. Pienen rohkaisun ja avustuksen myötä käsiä nousi muutama lisää. Vaikutti kuitenkin 
siltä, että aihe sai hyvän vastaanoton! 

- Jannika 
 

19.4.2017 Kesämäen koulu osa 2 

Aamu meinasi alkaa fiaskolla, kun norppamatskumme oli jäänyt väärään autoon edellisenä päivänä! 
Ajoimme siis pitkän mutkan kautta Kesämäen koululle, juuri ja juuri ajoissa.  

Ensimmäisen tuokion oppilaat olivat pelottavan hiljaisia… Hyvin kuitenkin olivat mukana, räpylää 
oli koko ajan pystyssä. Etenkin norppajumpan aikana vallitsi omituinen hiljaisuus. Joka tapauksessa 
kaikki tuntuivat viihtyvän. ”Ihana luokka!” – Jannika 

Toinenkin tunti sujui melko rauhaisasti. Emonorppa kuulosti tikkasaurukselta. Viimeinen tuokio 
olikin jo hieman levottomampi, viittailu pääsi unohtumaan. Tälläkin kertaa, kuten useasti 
aiemminkin, lapset hiljenivät norppien uhkista puhuttaessa.  

Kaiken kaikkiaan kolme mallikasta tuokiota sujuivat leppoisasti � 

- Lauri 
 

20.4.2017 Pulpin koulu 

Tänään kävimme pitämässä yhden tuokion Pulpin koulun 3.-4.-luokkalaisille � Oppilaat kuuntelivat 
hyvin ja viittailivat sopivasti. Norppajumppa sujui taas yllättävän rauhallisesti � Kysymyksiäkin 
tuli, muun muassa: ”Mitä jos ihminen tallaa norpan pesän päälle?”  

- Jannika 
 

24.4.2017 Korvenkylän koulu 

Korvenkylän koululla oli Saimaa-aiheinen viikkoprojekti, joten menimme paikalle hyvin 
latautuneina ja valmiina kinkkisiin kysymyksiin. Vaikeustaso nousikin sopivasti, kun aloitimme 
pienempien ryhmästä kohti vanhimpien tuokiota.  

1.-2.-luokkalaisten kanssa kuunneltiin alussa Saimaan ääniä ja leikittiin välissä norppia. Hyvin 
kuuntelivat ja hassut kuvat naurattivat paljon!  

Toiselle tuokiolle tuli sitten kiire vaihto, sillä luokan kello oli 5min. jäljessä. Aloitimme siis samaan 
hengenvetoon 3.-4. luokkalaisten kanssa. Stressitasoa nosti lisäksi eturivin 3. luokkalaisten holtiton 
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mölinä, joka selkeästi häiritsi myös hiljaisia 4.luokkalaisia. Opettajat joutuivat useaan otteeseen 
ärähtämään kolmosille, mutta saatiin koko homma vedettyä, vaikkakin vähän typistetyllä sisällöllä.  

Saimme vielä välissä kouluruokaa, jes! Pitkä tauko tuli tarpeeseen, ja viimeinen tuokio sujuikin 
rennon oloisesti. 5.-6.-luokkalaiset olivat mallikkaita – heillä oli valmiiksi mietittyjä kysymyksiä ja 
opetkin kyselivät. Tunnista kehkeytyikin mukava juttelutuokio. Eikä haitannut, vaikka meni hieman 
yliaikaa, saimme vastattua kaikkiin askarruttaviin kysymyksiin, kuten ”Miten vedenlaatu vaikuttaa 
saimaannorppaan” ja ”Miten saalistavat, elävätkö yksin” ja ”vaikuttaako mökkeily Saimaaseen”. 
Kovasti kiittelivät vielä hyvästä Saimaa-viikon aloituksesta!! � 

 

25.4.2017 Vaittilan koulu 

Tänään huristeltiin aamusta Ruokalahdelle Salosaareen, jossa meitä odotti 1.-3.-luokkalaiset. 
Tämäkin koulu sijaitsi idyllisissä maisemissa Saimaan rannalla! Harmillista kyllä, tämä Suomen 
vanhin koulurakennus (kuulemma 140-vuotisjuhlat on jo vietetty) lakkautetaan vuoden päästä ja 
toiminta siirtyy keskuskoululle � Oppilaat olivat todella kiinnostuneita ja tietäväisiä eilen 
katsomansa norpanbongausdokumentin jäljiltä � Tarkkaa tietoutta tuli jopa kalan syönnin määrästä 
per vuosi! Kaikki kuuntelivat hyvin ja muistivat viittailla, asiaa oli PALJON. Tuokio venyikin yli 
45 min, mutta se ei kyläkoululla haitannut kun kellojakin soitetaan opettajien toimesta. 
Päällimmäisinä kysymyksinä jäivät mieleen: ”Onko norpalla iso suu? Voisiko se ottaa kuutin sinne 
suojaan?” sekä yllättävä ”Osaatko englantia?” kesken esityksen � Norppahavaintoja oli jälleen 
monella lapsella. 

- Jannika 
 

26.4.2017 Linnalan koulu 

Tänään kävimme Linnalan koululla pitämässä kaksi norppatuokiota kolmosluokkalaisille. 
Ensimmäisessä ryhmässä oli suurin osa poikia ja toisessa taas puolestaan tyttöjä – emme tiedä miksi 
� Ensimmäisen tuokion parasta antia oli kysymys esityksemme lopussa olevasta kuvasta, jossa mies 
kelluu uimapatjalla norpan vieressä: ”Voiko norppa tulla ja puhkaista kynsillä tuon patjan?” � 
Lapset kuuntelivat molemmissa ryhmissä hyvin ja olivat kiinnostuneita � Toisen tuokion alussa 
emme ehtineet edes piilottaa rekvisiittaamme, kun lapset jo saapuivat paikalle. He asettautuivat 
luokan eteen halailemaan norppia, mutta malttoivat silti keskittyä tosi hyvin � Toisen tuokion kesto 
oli vain noin 30 min siitäkin huolimatta, että lapset viittailivat ja kerroimme kaiken ja vähän 
enemmänkin � Norpan päiväohjelmasta ja kivillä köllöttelystä tuli myös kommentteja: ”Sillä ei oo 
ees puhelinta, miten se kestää!” ”Eikä töitä tai koulua, epistä!” Siinäpä muillekin malli kesäloman 
viettoon � 

- Jannika 
 

27.4.2017 Saaren koulu 

Saaren koululla oli oikein kiva vierailla! Pidettiin kolme tuntia, 1.-2.-luokkalaisille, 3.-4.-
luokkalaisille sekä 5.-6.-luokkalaisille, vähän vaihtelua siis meillekin � Saatiin myös hyvää 
lohikeittoa ja oikein jälkkäriäkin keittiöstä kahvin kanssa, nam! Oppilaat olivat oikein 
kiinnostuneita ja mukavia, samoin opettajat � Kuvattiin automatkojen aikana (117 km suuntaansa) 
myös vlogia arjestamme �  

- Jannika  
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2.5.2017 

Niin se vain alkoi toukokuu! Tänään meillä oli toimistopäivä, jonka vietimme osittain pihalla 
auringosta nauttien, ihanaa � 

 

3.5.2017 Skinnarilan koulu ja Lauritsalan koulu 

Tänään käytiin Skinnarilan koululla heti aamusta, jossa meitä odotti yksi 3.luokka. Oppilaat 
kuuntelivat hyvin ja tuokio sujui ihan mallikkaasti. Tämän jälkeen ajoimme pienen 
rekvisiitanhakureissun kautta Lauritsalan koululle pitämään toista tuokiota 5.-luokkalaisille. Tämä 
tunti kutkutti hieman alkuun, sillä kuuntelemassa oli minun serkkuni. Tosi hassua, sillä yksikään 
tuokio ei ole aiemmin jännittänyt yhtään ja tässä ollaan jo loppusuoralla � Luokassa oli hieman 
hälinää ja liikehdintää, mutta kuulin jälkeenpäin, että tavallisilla oppitunneilla meno on paljon 
levottomampaa - tarkoittaa siis sitä, että saimme aiheemme myytyä lapsille �  

Tämän jälkeen haimme kaupasta evästä ja rantauduimme Luukkaansalmelle päin metsäiseen 
rantaan kuvaamaan uutta vlogia � Mielenkiintoista materiaalia luvassa jälleen, mm. Lauri uimassa 
hyisessä Saimaassa� 

- Jannika 
 

4.5.2017 Myllymäen koulu 

Tänään olimme Myllymäen koululla. Pidimme yhteensä kolme tuokiota 3.-luokkalaisille. Jokainen 
luokka oli hyvin mukana ja kuuntelivat innolla, kysymyksiäkin riitti � Saatiin myös kouluruokaa, 
kahvia ja hetki hieromatuoleissa opehuoneessa, arjen luksusta � Kysymyksiä oli tällä kertaa muun 
muassa: ”Onko Pullervolla jo poikanen?” ja Lauria kuumottanut ”Mistä se kuutti syntyy?” � Kuutin 
ääntä analysoitiin itkeväksi linnuksi ja ihmiseksi, jolla on kurkku kipeä �  

- Jannika 
 

5.5.2017 Kaukaan koulu 

Kaukaalla pidimme putkeen kolme tuokiota yhteensä neljälle luokalle. Oppilaat olivat 3.-4.-
luokkalaisia ja oikein innokkaita ja vastaanottavaisia. He viittailivat paljon ja malttoivat hyvin 
kuunnella. Myös opettajat vaikuttivat kiinnostuneilta. Yksi uusi hyvä kysymys tuli: ”Tuleeko niitä 
kaloja Saimaaseen jotenkin lisää, kun norpat syövät niitä?” � 

 

8.5.2017 Kanavansuun koulu osa 2 

Kovempaakin kovempi paluu arkeen näin maanantai aamuna…! Jo aiemman vierailun perusteella 
Kanavansuulla osattiin odottaa melkoista hulinaa ja meteliä, ja sitä todellakin tällä kertaa saatiin. 
Pidimme tuokion liikuntasalissa 44 1.-2. luokkalaiselle. Opettajat muistuttelivat vähän väliä 
hiljentymisestä, mutta sitä kesti kerralla vain lauseen verran. Osin oli ihan asiakysymyksiäkin, 
mutta enimmäkseen vain hervotonta huutelua. Norpan synnyttämisestä opittiin, että kuutit syntyvät 
takaraivosta. 

Puhuminen tuntui hyvin turhauttavalta metelissä, mutta ainakin norppapehmot ja pesä herättivät 
innostusta. Norppajumppaa toteutettiin hieman laajemmin, kun tilaakin oli. Tosin siinäkin ohjeiden 
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selostaminen koitui hankalaksi. Noh, ehkä kuitenkin voidaan todeta, että tavoitteeseen päästiin, 
koska hauskaa oli (lapsilla ainakin). Tästä taas hieman karaistuneempana kohti viikon haasteita! �  

- Lauri  

 
9.5.2017 Taipalsaaren kirkonkylän koulu osa 2 

Meitä pyydettiin vielä uudelleen Taipalsaarelle! Tällä kertaa olivat vuorossa 2.lk ja 5.lk � Oppilaat 
jälleen hyvinkäyttäytyviä ja melko hiljaisia, rohkenivat kuitenkin pikkuhiljaa viittailemaan 
enemmän � Kiinnostusta löytyi taas, Saimaa-projektikin heillä oli tässä keväällä. Saatiin jälleen 
myös kouluruokaa. Pidän tästä koulusta! Viihtyisä rakennus ja mukavia oppilaita ja opettajia �  

P.S. Mihin tämä aika katoaa? Jäljellä enää kolme (3) koulua!!? 

- Jannika 

 

10.5.2017 Kasukkalan koulu 

Tänään käytiin Kasukkalassa pitämässä kaksi tuokiota � Eskaritkin halusivat mukaan, heitä oli 
kymmenen. Molemmat tuokiot sujuivat mukavan rauhallisesti ja oppilaat vaikuttivat jälleen kerran 
kiinnostuneilta. Saatiin taas kouluruokaa ja ruokalassa meille esitettiin vielä lisäkysymyksiä � 
Lisäksi saatiin taas yksi ihana norppa-piirustus oppilaalta kiitokseksi � Säästä on myös pakko 
mainita, se oli niin huikean keväinen: Satoi lunta pyryttämällä :D 

- Jannika  

 

11.5.2017 Europaeuksen koulu 

Savitaipale! Käytiin höpisemässä kolmosluokkalaisille. Oppilaat olivat oikein priimaa, sopivan 
innokkaita, ei liian meluisia – todella luovia ja kiinnostuneita! Havainnot olivat jokseenkin 
yllättäviä, esim. norppa muistuttaa Pacmania (pyöreä, iso suu ja nielaisee ruokansa kokonaisena). 
Ehdotuksena myös tuli, että norppa voisi pyytää majavilta apua pesärakennukseen. Yhtä oppilasta 
mietitytti, taistelevatko lohet ja norpat keskenään… 

Aika moni oli nähnyt saimaannorpan, vaikkakin lapset kuljeskelivat enemmän Kuolimon äärellä. 
Jonkun pappa oli onnistunut jopa pelastamaan norpan kalaverkostaan! Kivaa oli ja hyvällä mielellä 
lähdettiin syömään viereiseen Burger Heaveniin (Nam!) 

- Lauri 

 

16.5.2017 

”Voisihan sitä työnsä huonomminkin valita” oli tämän(kin) päivän teema, nimittäin kauan odotettu 
NORPPARETKIPÄIVÄ oli kyseessä! Lähdettiin aamulla Riston veneellä Joutsenon satamasta 
seikkailemaan Saimaalle viiden ihmisen voimin. Mukana olivat Riston, minun ja Laurin lisäksi 
Kaarina ja Raija Helsingistä. Aluksi oli hieman aallokkoa, mutta sitten tuuli tyyntyi ja ei kyllä olisi 
voinut parempi sää olla: aurinko paistoi ja oli ihan tyyntä ja niin kaunista!  

Huristeltiin Kyläniemen suuntaan, Petranselälle ja paluumatkalla käytiin vielä Ilkonsaaressa. Eväät 
syötiin Hietasaaressa, jossa meitä moikkasivat rantakäärme ja sisilisko – aurinko houkutteli siis 
muitakin. Jo ensimmäisessä kohteessa (Risto tiesi hyviä norppapaikkoja) meitä odotti lottovoitto: 
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Norppa kalliolla kuivattelemassa karvaansa! Pääsimme toiselta puolelta saarta rantautumaan ja 
katselimme tätä yksilöä pitkän tovin kiikareilla ja kaukoputkella, kuviakin saatiin � Ihan mahtavaa. 
Paikalle saapui takaisin myös toinen viiksiveijari, joka uiskenteli pää pinnalla tovin ennen kuin lähti 
sukeltelemaan. Kyseessä taisi olla emo ja kuutti, joista jälkimmäinen oli se rohkeampi. Päivän 
loppusaldo oli huimat viisi norppaa!!! Taisivat tietää, että lähettiläät ovat tulossa vierailemaan � 

- Jannika 
 

 
Kaukoputken läpi kuvattu viiksiniekka. 

 
17.5. ja 18.5.2017 Lappeenrannan Steinerkoulu 

Vihoviimeiset vierailumme teimme peräkkäisinä päivinä Steinerkoululle, yhteensä siis kuusi 
tuokiota! Luokkia oli ykkösistä seiskoihin ja jopa muutama ysiluokkalainen, joten kohdeyleisössä 
oli vaihtelua. Koululla oli alkanut Saimaa-projekti viikon alusta, joten kaikilla oli jo jonkun verran 
taustatietoa hallussa. � Pienemmätkin oppilaat olivat kiinnostuneita uhanalaisuusluokitteluista, ja 
kysymyksiä sateli mallikkaasti. Toisaalta uhittelevat seiskat saatiin mukaan jopa norppajumppaan!  

Järjestelyt olivat mainiot, saimme käyttöön kokonaan oman luokkatilan, ruokaa molempina päivinä 
(luomua!) ja kiinnostavia keskusteluja. Parempaa lopetusta ei voisi tälle keikkailulle toivoa �  

Vaikea uskoa, että vierailut olivat nyt tässä. Kevät hujahti hurjalla vauhdilla tekemisen parissa. 
Saimme nähdä monenlaisia kouluyhteisöjä, luokkia ja oppilaita. Kokemus oli rikas ja avartava, 
erityisesti pienet kyläkoulut herättivät sympatiaa. Harmillista, että niistä monet ovat jo 
lakkautettavien koulujen listalla. Lasten kiinnostus aiheeseen oli läsnä jokaisella koululla. Mahtavaa 
huomata, kuinka norppa ja lähiluonto herättävät iloa sekä toisaalta huolestuneisuutta. Pääsimme 
myös näkemään läheltä, kuinka uusi opetussuunnitelma toimii. Meidänkään aiheemme ei rajoittunut 
oppilaiden opiskelun kannalta vain ympäristötietoon, vaan opittua sovellettiin monialaisesti 
käsityöstä kielten opiskeluun. Yhtä ihanaa työnkuvaa saa kyllä hakea <3  

- Lauri ja Jannika  
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Liite 5: Päiväkoti- ja muut ryhmät –seuranta 

Päiväkodit 

Pvm Paikkakunta Paikka Ikä/v Ryhmä/lkm Hlö/lkm 

25.1. Lappeenranta Simolan koulu ja eskarit 6 - 12 2 70 

9.2. Taipalsaari Tiitiäisen päiväkoti, Vehkataipale 3 - 6 1 20 

15.2. Imatra Rajapatsaan päiväkoti 1 - 5 4 80 

22.2. Imatra Vuoksenniskan päiväkoti 3 - 7 4 85 

23.2. Taipalsaari Päiväkoti Satulaiva 1 – 7  3 100 

16.3. Taipalsaari Liljan päiväkoti 1 - 7 3 80 

21.3. Lappeenranta Keltun päiväkoti 3 - 6 3 120 

24.3. Lappeenranta Ylämaan päiväkoti 5 - 6 1 25 

29.3. Imatra Rajapatsaan eskarit 6 - 7 2 35 

30.3. Lappeenranta Mäntylän päiväkoti 3 - 6 2 40 

4.4. Lappeenranta Leirin päiväkoti 1 - 5 2 45 

10.4. Lappeenranta Voisalmen päiväkoti ja leikkikerho 3 - 5 3 60 

19.4. Lappeenranta Tirikan päiväkoti 2 - 5 3 55 

20.4. Lappeenranta Tirikan päiväkoti 1 - 6 3 60 

25.4. Lappeenranta Lauritsalan päiväkoti 3 - 6 2 100 

27.4. Imatra Tainionkosken eskarit 6 - 7 2 40 

8.5. Lappeenranta Kimpisen eskarit 6 - 7 2 40 

10.5. Lappeenranta Peltolan päiväkoti 3 - 5 2 60 

12.5. Imatra Tainionkosken päiväkoti 2 - 5 3 55 

15.5. Lappeenranta Voisalmen eskarit 6 - 7 1 50 

 Yhteensä   48 1220 

      

 

Kehitysvammaisten päivätoimintakeskukset 

Pvm Paikkakunta Paikka Ryhmä/lkm Hlö/lkm  
22.3. Taipalsaari T-saaren päivät.keskus Taiska 1 25  
11.5. Lappeenranta Lauritsalan päivät.keskus Hoppari 1 10  
8.6. Lappeenranta Joutsenon päivätoimintakeskus 1 15  
 Yhteensä  3 50  
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Muut norppa-alustukset 

Pvm Paikkakunta Paikka Ryhmä/lkm Hlö/lkm 

18.1. Lappeenranta Joutsenon yläkoululaiset, ls-keskus 1 15 
27.1. Lappeenranta Suomen kielen opisk., ls-keskus 1 10 
7.2. Hamina Haminan kirjasto 1 40 
31.3. Taipalsaari Kirkonkylän koulu 1 30 
15.5. Lappeenranta 

 
Yhteensä 

Nuorkauppakamari, ls-keskus 1 
 
5 

10 
 
105 
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Liite 6: Tiedotteet ja Vartti-lehden artikkeli 

 

Saimaannorppa tutuksi - norppalähettiläät kiertävät Etelä-Karjalan kouluissa 

Tiedote. Julkaistu: 10.03.2017 klo 12:30 

 

Suomen luonnonsuojeluliitto 

Suomen luonnonsuojeluliiton norppalähettiläät kiertävät Saimaan alueen alakouluissa Etelä-
Karjalassa kevään ajan esitellen lapsille saimaannorpan elämää ja Saimaan luontoa. 
Norppatunneilla lapset pääsevät tutustumaan saimaannorpan elämään ja suojeluun monin eri 
tavoin, esimerkiksi äänten ja kuvien kautta. Tärkeänä osana vierailuja on myös lasten omien 
norppa- ja luontokokemusten kuuntelu. 

"Haluamme kumpikin tehdä jotain konkreettista norpan säilymisen hyväksi. Siinä mielessä koulujen 
kiertäminen ja lasten tapaaminen on unelmatyötä. On tärkeää kuunnella lasten ja nuorten – 
tulevaisuuden Saimaan alueen päättäjien – näkemyksiä ja mielipiteitä, kun norpan halutaan 
säilyvän myös seuraavien sukupolvien ilona", toteavat norppalähettiläät, Lappeenrantalaiset 
Jannika Kemppi ja Lauri Tiainen. 

Saimaannorppatietouden lisäksi norppalähettiläät toivovat voivansa innostaa lapsia myös 
huomaamaan kuinka upea Saimaan luonto on kokonaisuutena. Haaveena on toimia itse 
luonnossa liikkumisen ja luonnon tarkkailun esikuvina. 

"Näille lapsille Saimaa on lähiluontoa. Monet heistä ovat mökeillä ja uimarannoilla uineet samoissa 
vesissä norpan kanssa. Kuitenkin aimaan luonnon ja sen oman norpan ainutkertaisuutta ei tule 
aina arkipäivässä huomattua. Siksi me toivommekin voivamme tuoda lapsille innostusta omaan 
lähiluontoonsa niin sen norppaan kuin koko upeaan Saimaaseen kokonaisuutenakin", 
koulunorppalähettiläät kertovat. 

Norppavierailut on kohdistettu ensisijassa kolmasluokkalaisille. Pienemmissä kouluissa viestiä 
saatetaan viedä useammallekin luokka-asteelle. Vierailujen yhteydessä kerätään lasten 
kokemuksia ja ajatuksia Saimaasta ja sen omasta norpasta. Kouluille jätetään myös materiaalia ja 
vinkkejä, joiden avulla aihetta voidaan käsitellä vierailujen jälkeenkin. 

Norppalähettiläiden vierailut ovat kouluille maksuttomia. Monen koulun kanssa vierailuajankohta on 
jo sovittu, mutta kalenteria täytetään vielä pitkin kevättä. Koulunorppalähettiläät kiertävät kaikissa 
Etelä-Karjalan kunnissa (Lappeenranta, Imatra, Luumäki, Lemi, Savitaipale, Taipalsaari, 
Ruokolahti, Rautjärvi ja Parikkala). 

Saimaannorppa on erittäin uhanalainen nisäkäs, jonka suojeluvastuu on yksin suomalaisilla. 
Ympäristökasvatustyö on osa Suomen luonnonsuojeluliiton valistustyötä, jonka tavoitteena on 
tuoda lapsille tietoa ja elämyksiä heidän omasta lähiluonnostaan. Kouluvierailut ovat osa 
Saimaannorppa-LIFE -hanketta. Saimaannorppa-LIFE -hanke on EU-rahotteinen saimaannorpan 
suojelua edistävä hanke, jossa yksi osa on ympäristökasvatus- ja valistustyö. Hanke on käynnissä 
vuosina 2013-18. 

Median edustajilla on halutessaan mahdollisuus lähteä mukaan kouluvierailuille. Lisätietoja saa 
suoraan koululähettiläiltä. 
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Liitteenä kuva: Koulunorppalähettiläät, Lauri Tiainen (vas.) ja Jannika Kemppi. (Kuva: Kaarina 
Tiainen)  

Lisätiedot 

Jannika Kemppi ja Lauri Tiainen, koulunorppalähettiläät, Suomen luonnonsuojeluliitto, p. 050 461 
7867 

Kaarina Tiainen, saimaannorppakoordinaattori, Suomen luonnonsuojeluliitto, p. 050 530 3270 
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Suomen luonnonsuojeluliitto Etelä-Karjala 
 
Tiedote 
7.6.2017 
 
Saimaannorpan elämään tutustui kevään aikana 3000 eteläkarjalaista lasta 
 
Suomen luonnonsuojeluliitto on mukana vahvasti Saimaannorppa-LIFE-hankkeen 
ympäristökasvatustyössä. Tänä vuonna työtä on tehty erityisen paljon Etelä-Karjalassa. 
 
Luonnonsuojeluliiton koulunorppalähettiläät Jannika Kemppi ja Lauri Tiainen kiersivät maalis-
toukokuussa Etelä-Karjalan alakouluja pitäen norppaoppitunteja. Vierailuja tehtiin noin 40 kouluun 
ja oppitunteja pidettiin noin 80 ryhmälle. Noin 1800 lasta sai kuulla norpasta ja Saimaasta. Lapset 
myös kyselivät innokkaasti ja kertoivat omia kokemuksiaan. 
 
”Monella lapsella oli ilahduttavasti omia kokemuksia Saimaalla retkeilystä ja olipa aika moni nähnyt 
norpankin”, kertoivat Jannika Kemppi ja Lauri. Tiainen ”Jonkin verran lapset myös tiesivät 
aiheesta entuudestaan, sillä monella koululla oli ollut Saimaa-aiheisia projekteja.” 
 
Kouluilta kysyttiin palautetta vierailuista. Kiitosta saivat oppitunnin rakenne, kohderyhmän sopiva 
huomioiminen ja toimiva vuorovaikutteisuus. Lisäksi kiiteltiin monipuolista ja kiinnostavaa 
materiaalia sekä lähettiläiden iloista olemusta. 
 
Oppitunneilla tutustuttiin norppaan mm. kuvien, äänien ja videoiden avulla, mukana kulkivat oikean 
kokoiset pehmoemo ja –kuutti sekä norpan pesän pienoismalli. Kouluille jäi myös materiaalia, jotta 
aiheeseen perehtymistä voitiin jatkaa hyvien vinkkien avulla. Välillä myös jumpattiin norpan liikkeitä 
ja tapoja mukaellen. Suurin osa oppitunneista pidettiin 3.-4.-luokkalaisilla, mutta joissain 
tapauksissa myös muille ikäluokille. 
 
Norppalähettiläät tekivät Saimaa- ja norppa-aiheisia videoblogeja, jotka ovat nähtävillä 
luonnonsuojeluliiton youtube-kanavalla: https://www.youtube.com/user/Luonnonsuojeluliitto. 
 
*                    *                    * 
 
Koulunorppalähettiläiden lisäksi luonnonsuojeluliiton saimaannorppakoordinaattori Kaarina Tiainen 
kiersi Etelä-Karjalan päiväkoteja ja eskareita. Päiväkotivierailuja kertyi kevään aikana noin 20 
päiväkotiin, joissa norppatuokioita vedettiin  noin 50 kertaa. Yleisöä oli aina 1-vuotiaista 7-
vuotiaisiin saakka. Yhteensä tavoitettiin noin 1200 lasta. 
 
*                    *                    * 
 
Heinäkuun lopussa järjestetään jo neljännen kerran lasten norppaleiri Etelä-Savon puolella 
Pihlajaveden Turponsaaressa. Suuren suosion saanut leiri on jo täynnä. Leirin käytännän 
järjestelyistä vastaa Savo-Karjalan Luontopiiri. 
 
 
Lisätietoja: 
 
Kaarina Tiainen, saimaannorppakoordinaattori, Suomen luonnonsuojeluliitto, p. 050 530 3270 
Jannika Kemppi, koulunorppalähettiläs, Suomen luonnonsuojeluliitto, p. 040 702 8848 
Lauri Tiainen, koulunorppalähettiläs, Suomen luonnonsuojeluliitto, p. 050 495 7848 
 
Verkkouutinen kevään 2017 norppalähettilästyöstä: 
https://www.sll.fi/ajankohtaista/verkkouutiset/norppalahettilastyossa-kohdattu-kevaan-aikana-3000-
lasta-2013-saimaannorppa-aiheena-innostaa 
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Kuvia: 
 
1. Koulunorppalähettiläät Lauri Tiainen ja Jannika Kemppi. (Kuva: Lauri Tiainen) 
 
2. Koulunorppalähettiläät pitivät oppilaille norppaoppitunnin, jonka aikana tutustuttiin norpan 
elämään monella eri tavalla. (Kuva: Jannika Kemppi) 
 
3. Oikean kokoiset pehmonorpat ja pesän pienoismalli herättivät ihastusta ja havainnollistivat hyvin 
norpan ja kuutin kokoa ja tuntomerkkejä sekä lumipesän arkkitehtuuria ja teknistä toteutumista. 
Kouluille ja päiväkodeille jätettiin erilaista materiaalia aiheen jatkokäsittelyä varten. Jokainen lapsi 
sai oman Veeti-kuutin vuosi –tarinan kotiin vietäväksi. (Kuva: Kaarina Tiainen) 
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Vartti Etelä-Karjala 15.3.2017 

 


