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Norppaleirin raportti 2014 
 
Savo-Karjalan luontopiirin (Sakan) järjestämällä norppaleirillä 20.-25.7.2014 oli 20 lasta 
ja leiri oli siis täysi. (Lapsista 3 Joensuusta, 3 Mikkelistä, 1 USA:sta, 2 Kuopiosta, 2 
Savonlinnasta, 1 Haarajoelta, 6 Jämsästä ja 2 Kokemäeltä. Leirillä oli 11 poikaa ja 9 
tyttöä) Yli puolet lapsista asuu tai mökkeilee Saimaan rannalla. Johtajavastuu oli jaettu 
kahdelle joiden lisäksi leirillä oli kolme ohjaajaa ja kokki. Monet lapset olivat innokkaita 
tulemaan myös ensi vuonna. Toivotaanko, että leirit saavuttavat mahdollisimman monta 
lasta vai voiko samat osallistua useana vuonna? 
 
Leiriä mainostettiin Savonlinnan ja Enonkosken koulujen sähköpostilistoilla ja 
Facebook-ryhmissä. Lisäksi leiriä mainostettiin Luonto-Liiton ja Savo-Karjalan 
Luontopiirin nettisivuilla ja Facebook-sivuilla, sekä SLL:n paikallisyhdistysten Facebook-
ryhmissä. Leiri täyttyi nopeasti, eikä esim. lehtimainostusta tarvinnut tehdä. 
Kiinnostuneita oli enemmän kuin paikkoja leirillä. 
 
Ohjelma oli toimiva ja sujui ongelmitta. Saimaannorppaa käsiteltiin läpi leirin ohjelman; 
leiriläisten kanssa keskusteltiin kunkin omista norppakokemuksista, kerrottiin alueen 
norpista, kehiteltiin uusia norppaleikkejä ja leikittiin vanhoja SLL:n norppaleikkejä. 
Tutustuimme norpan vuoteen eri vuodenaikoihin keskittyvillä rasteilla, joissa mm. 
tutustuttiin norpan pesään, Liisa ja Veeti -pehmonorppiin, katsottiin videoita norppien 
elämästä, kuunneltiin norppien ääniä ja käytiin läpi norpan elinvaiheita ja -tapoja vuoden 
aikana. Tutustuttiin norpan historiaan, ravintoon, uhkiin ja suojeluun. Lapset saivat tutkia 
lähiympäristö ja etsiä norpalle mieluisia makuukiviä, joista yhdelle viritimme 
riistakameran. Leirinuotiolla lauloimme norppalauluja ja pidimme norppatietovisan. 
Pyrimme näkemään norppia liikkuessamme järvellä. Leirillä oli henkilökunnassa kaksi 
melonnanohjaajaa, joiden opastuksella lapset tutustuivat kanootilla liikkumisen saloihin. 
Vesillä liikkumisen ja melonnan opettelu oli arvokas osa leiriä, vaikka norpan bongailu 
jäikin hieman vähäisemmäksi kun opettelu vei niin paljon aikaa ja isolla porukalla 
liikkuessa ääntä syntyi. Ensi vuonna voisi liikkua vesillä vielä enemmän, esim. 
pienemmissä ryhmissä soutuveneillä hiljaa järven elämää ja norppia tarkkaillen hiljaa. 
Leirillä painettiin norppapaitoja, huovutettiin norppia ja painettiin leirilippu. Lisäksi lapset 
piirsivät karttoja lähiympäristöstä ja maalasivat Koloveden maisemia. 
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Ohjelmaan kuului muutenkin luonnossa ja kansallispuistossa liikkumisen opettelua niin 
vesillä kuin maallakin. Opettelimme suunnistuksen perusteita ja ympäristön 
hahmottamista piirtämällä karttoja ja opettelemalla kompassin käyttöä. Kädentaitoja 
ohjelmassa oli kankaanpainannan, huovuttamisen ja maalaamisen merkeissä. 
Kansallispuistosta ja sen käytön erityispiirteistä lapset oppivat vielä lisää kun he 
suorittivat Taitajan talismaanin Metsähallituksen Tiina Linsénin johdolla. Viimeisen 
päivän huipennuksena oli satuseikkailu, jossa lapset kiersivät satuhahmon luota toiselle 
ratkoen ongelmia päämääränään parantaa häiriintynyt verkkokalastaja, joka uhkasi 
norppia toimillaan. Lapset mm. pelastivat verkkoihin joutuneen kuutin, saivat Vetehiseltä 
ja Vennamolta apua verkkokalastajan parannusloitsua varten. Verkkokalastaja parani ja 
siirtyi kalastamaan norppaystävällisillä kalastusvälineillä. Asiaohjelmien välissä leikittiin 
ja uitiin paljon sekä kalastettiin ja saunottiin.  
 
Norppaleirillä kävi toimittaja Etelä-Savon Ylestä, joka teki pitkän jutun radioon ja 
uutisjutun Ylen kotimaan uutisten nettisivuille. Leiri näkyi myös Luonto-Liiton ja 
Luonnonsuojeluliiton nettisivuilla. Lisäksi Norppaleiristä oli ennen leiriä juttu Itä-Savo-
lehdessä. 
 
Leiripaikka Koloveden kansallispuiston Huhtiniemessä oli erittäin toimiva ja hieno! 
Paikan kapasiteetti oli sopiva tämän kokoiselle leirille. Mahdollisuus norpan näkemiseen 
on tärkeä tällaisella leirillä. Ainoastaan vedenhaku (täytyi hakea päivittäin Enonkoskelta) 
ja muutenkin leiritavaroiden tuominen paikalle oli hieman työlästä. Lähestulkoon kaikki 
leirimateriaalit ja keittiötarvikkeet tuotiin pikkubussilla ja soutuvene peräkärryssä Sakan 
huviloilta Kuopion Karhonsaaresta. Toisaalta kaikkien paikkojen kanssa on samat 
haasteet.  
 
Ajankohta oli leirikäytäntöjen ja säiden kannalta hyvä, vaikka todennäköisyys norpan 
näkemiselle olisikin suurempi alkukesästä. Leiri- ja keittiötavaroiden takia ei norppaleiri 
voi olla päällekäin muiden Sakan leirien kanssa. Leiri pysyi hyvin budjetissaan: sekä 
menoja, että tuloja oli n. 6000 euroa. Lopulliset laskelmat saamme kunhan saamme 
erittelyn palkkioiden sivukuluista. 
 
Kaiken kaikkiaan mielestämme leiri oli oikein onnistunut ja tämän kesän pohjalta on 
hyvä lähteä  kohti ensi kesän norppaleiriä. Ehdottaisimme, että ensi kesän leiri 
järjestettäisiin edelleen samassa paikassa. Ensimmäisen kesän perusteella voidaan 
seuraavaa leiriä suunnitella paremmin paikan erityispiirteet ja mahdollisuudet huomioon 
ottaen, vesillä liikkumista lisäten. 
 
Meeri Koivuniemi & Ilona Aho 
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Kuvia leiriltä. Kuvat: Kaarina Tiainen 

       
Atrin ”tatuointi”.                   Helmi sai kalan.    SLL:n lahjoja leiriläisille. 
 

      
”Kuutin seikkailut” –lautapeli       Leiripaitojen jakoa. 
 

     
 Satuseikkailu, Vetehinen antaa neuvoja.   
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!
 	 retkeilyä	 	 vesillä liikkumista


	 norppatietoutta	 	 leikkejä	
seikkailuja	 	 	 luonnontutkailua


	 kädentaitoja	 	 	 uimista	 


	 	 	 saunomista 	 	 	 	
	 	 iltanuotiolla herkuttelua 

LASTEN 
NORPPALEIRI

Savo-Karjalan 
Luontopiirin 
Norppaleiri 
8-12 -vuotiaille !
20.-25.7.2014 
Koloveden Huhtiniemessä 
!
Hinta: 
Luonto-Liiton ja SLL:n 
jäsenille 40 €, muille 60 € 
(sisarhinta 40 €).  
!
Lisätiedot ja 
ilmoittautuminen: 
!
050 414 7492 
sakanleirit@luontoliitto.fi 
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LEIRIOHJELMA 
 
Lauantai 19.7. 

* Tarvikkeiden haku Karhosta pikkubussilla 
* Ruokaostokset mahd. Meerin autolla  
* Saapuminen Huhtiniemeen ja leiripaikan valmistelua 

 
Sunnuntai 20.7. 
Klo 
12         LAPSET SAAPUVAT 
           - tutustumisleikkejä (eläinnimet, muita nimileikkejä, jännät eläimet ym.) 
           - säännöt yhdessä leiriläisten kanssa ja valmiit säännöt seinälle 

- keskustelua saimaannorpasta ja leiriläisten kokemuksista 
13:30     Lounas 
14:30     Leikkejä & teltat 
           - ohjaajapiilo (tutustuminen alueeseen) 
           - telttakuntiin jako 
           - telttakummien valinta 
           - telttojen pystytys 
           - norppaleikkejä 
           - riistakamerat paikoilleen 
17:30       Päivällinen 
18            Saunat 1 ja 2 
20            Iltapala 
 
Maanantai 21.7. 
Klo 
8:30       Herätys 
9            Aamiainen 
10          Norpan vuosi 
           1. Talvi: pesä & Liisa-norppa, video, talviet uhat (sisällä) -Meeri- 
          2. Kevät: ääni, uhkat/verkot, Veeti-kuutti, tunnistuspeli, karvanvaihto (rannassa) -Ilona & Jani-Matti- 
          3. Kesä: ravinto, kalapeli/lajit, “kalat katiskassa”, saalistuskäyttäytyminen, historia (paikka?) -Ville- 
           4. Syksy: reviirit, liikkuminen/elinpiirit, norpan huovutus (pihapiiri) -Tuuli- 
13          Lounas & siesta 
14:30     Leikkejä & kädentaitoja 
           - “ilmastonmuutos” 
           - “norpat ääntelee”- piilonen 
           - leiripaidat (SLL:n norppasapluuna) 
           - leirilippu 
17          Päivällinen 
17:30     Saunat 1 ja 2 
19:30        Iltapala 
 
Tiistai 22.7. 
Klo 
8:30      Herätys 
9           Aamiainen 
10         Melontaa ja Saimaan maisemointia 
           - puolet leiriläisistä opettelee melomaan -Ville ja Kimi- 
           - puolet opettelee suunnistuksen perusjuttuja ja suunnistaa maalauspaikoille  (välissä rastit)  
           -Jani-Matti- ja tutkailee vanhoja kuvia alueesta, vesivärimaalailee -Tuuli- 
13         Lounas (Ilona ja Meeri kokkaa) & siesta 
14         Melontaa ja maisemointia 
           - ryhmät vaihtuvat       
17         Päivällinen  
17:30    Saunat 1 ja 2 
19         Iltapala  
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Keskiviikko 23.7. 
Klo 
5            Herätys 
5:30       Norpan pongailua: aamuretki 
           - melotaan mahdollisesti Vaajasalon luontopolulle retkeilemään 
           - aamiainen maastossa 
8:30-9    Välipala 
9:30-11  Päikkärit 
11:30     Lajintunnistus 
           - vesiötököitä 
           - kasviruudut 
13         Lounas & siesta 
14         Taitajan talismaani 
           -ohjelma Metsähallitukselta 
17         Päivällinen 
17:30    Saunat 1 ja 2 
19:30    Iltapala 
           - Kalevala-tarinointia 
         - Norppa-Alias 
 
Torstai 24.7. 
Klo 
9:30       Herätys 
10          Aamiainen 
11          Talkoilua ja muuta puuhaa 
           - heinäseipäiden tekoa tms. 
           - riistakameroiden haku ja kuvien katsomista 
13          Lounas & siesta 
14          Satuseikkailu 
           - lasten jako kolmeen ryhmään 
          - Hullu-ukko (Ville), Vetehinen (Jani-Matti), Vellamo (Meeri), Norppa (Ilona), Tietäjä-Akka (Tuuli) 
 1. Hullu-Ukko tulee jo taloon paasaamaan (heikentyneen todellisuudentajun                
  syndrooma, oireina mm. luotosuhteen vääristymä) 
 2. Tietäjä-Akka pihapiirissä (arvuuttelua, vihje Norpan ymmärtämiseksi) 
              3. Norppa rannassa (ongelman esittäminen ja ohjaaminen Vetehisen luo pelotellen) 
              4. Vetehinen jossain veden rajassa (ensin ilkeä/pelottava, antaa taikaveden järven syvimmästä          
                kohdasta) 
 5. Vellamo (tulee hätiin lepyttelemään Vetehistä, antaa loitsun palaset ja auttaa lapsia hullun  
                loitsinnassa) 
 6. Hullun parannus (vesi & yrtit & loitsut + pelästyttäminen) -> norpan suojeluinnostus    
17        Päivällinen 
17:30   Saunat 1 ja 2 
20         Iltapala 
           - lettukestit ja villiyrttitee  
 
Perjantai 25.7. 
Klo 
8:30      Herätys 
9           Aamiainen 
9:30-10 ->    Pakkaaminen & leikkejä 
           - teltat ja kamat kasaan 
           - saunan ja tuvan siivousta 
           - huutokauppa (hävinneet tavarat omistajilleen) 
           - loppuleikkejä 
12        LAPSET LÄHTEVÄT 
 


