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Norppaleirin raportti 2015 
 

Luonto-Liitto Savo-Karjalan piiri 
 

Annukka Aho ja Ilona Aho 
 

 
 

 
 
 
 
Savo-Karjalan luontopiirin (Sakan) järjestämällä norppaleirillä 26.-31.7.2015 oli 14 lasta. (Lapsista 
3 Joensuusta, 2 Kesälahdelta, 1 Mikkelistä, 2 Kuopiosta, 2 Savonlinnasta, 1 Haarajoelta, 2 
Helsingistä ja 1 Kokemäeltä. Leirillä oli 10 poikaa ja 4 tyttöä.) Yli puolet lapsista asuu tai 
mökkeilee Saimaan rannalla. Leiriläisistä seitsemän osallistui norppaleirille toista vuotta ja toiset 
seitsemän olivat uusia. 
 
Johtajavastuu oli jaettu kahdelle, joiden lisäksi leirillä oli kolme ohjaajaa ja kokki. 
 
Leiriä mainostettiin Savonlinnan ja Enonkosken koulujen sähköpostilistoilla ja Facebook-ryhmissä. 
Mainoksia jaettiin myös Savonlinnan alueen kirjastoihin ja kouluihin. Lisäksi leiristä tiedotettiin 
Luonto-Liiton ja Savo-Karjalan Luontopiirin nettisivuilla ja Facebook-sivuilla, sekä SLL:n 
paikallisyhdistysten Facebook-ryhmissä. Ilmoitus on liitteessä 1. 
 
Ohjelma oli toimiva ja sujui ongelmitta, lukuun ottamatta muutamia säiden vuoksi tehtyjä 
muutoksia. 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 nor-
pan pesään, Liisa ja Veeti -pehmonorppiin, katsottiin videoita norppien elämästä, kuunneltiin norp-
pien ääniä ja käytiin läpi norpan elinvaiheita ja -tapoja vuoden aikana. Tutustuttiin norpan histori-
aan, ravintoon, uhkiin ja suojeluun. Pelasimme norppa-aliasta ja monia muita norppa-aiheisia 
pelejä. 
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Pyrimme näkemään norppia liikkuessamme järvellä. Leirin henkilökunnassa oli yksi 
melonnanohjaaja, joiden opastuksella lapset tutustuivat kanootilla liikkumisen saloihin. Tänä 
vuonna suunnitelmissa oli meloa hieman enemmän kuin viime vuonna, mutta koko porukan pitkä 
retki vaihtui pienemmäksi kovien sateiden vuoksi.  
 
Melontaretki oli kuitenkin erittäin onnistunut sillä yksi retkiporukka onnistui näkemään norpan 
läheltä ja useaan otteeseen. Norpan bongaus oli selkeä kohokohta niin leiriläisille kuin ohjaajillekin.  
 
Leirillä muovailtiin savinorppia ja painettiin leirilippu. Lisäksi lapset piirsivät norppia ja taiteilivat 
muitakin luontoaiheisia töitä. Ohjelmaan kuului muutenkin luonnossa ja kansallispuistossa 
liikkumisen opettelua sekä vesillä että maalla.  
 
Pidimme rastiradan, jossa opittiin kansallispuistoista, jokamiehenoikeuksista, ensiavusta ja 
erätaidoista. Kädentaitoja ohjelmassa oli kankaanpainannan, savitöiden, vuolemisen ja maalaamisen 
merkeissä.  
 
Viimeisen päivän huipennuksena oli satuseikkailu, jossa tavoitteena oli auttaa hätääntynyttä 
norppaemoa löytämään kadonnut kuutti. Seikkailun aikana lapset joutuivat ratkomaan norppa- ja 
luontoaiheisia tehtäviä löytääkseen uusien vihjeiden ja epäiltyjen luo. Leiriläiset kohtasivat 
kohtasivat tutkimuksiensa lomassa mm. salakalastajan ja moottoriveneilijän sekä erilaisia 
eläinhahmoja. Lapset osasivat hienosti opastaa salakalastajan laillisten nielurajoitettujen katiskojen 
käyttäjäksi ja huviveneilijää toruttiin roskaamisen ja moottoriveneilyn vuoksi. Lopuksi kuutti löytyi 
vihjeiden perusteella. 
 
Asiaohjelmien välissä leikittiin ja uitiin paljon sekä kalastettiin ja saunottiin. 
 
Norppaleirillä kävi kaksi toimittajaa, toinen Puruvesi-lehdestä (liite 2) ja toinen Warkauden 
lehdestä (liite 3). Leiri näkyi myös Suomen Luonnonsuojeluliiton nettisivuilla (liite 4). 
 
Leiripaikka Koloveden kansallispuiston Huhtiniemessä oli edelleen erittäin toimiva ja hieno! 
Paikan kapasiteetti on sopiva tämän kokoiselle leirille. Mahdollisuus norpan näkemiseen on tärkeä 
tällaisella leirillä. Ainoastaan vedenhaku ja leiritavaroiden tuominen paikalle on hieman työlästä. 
Lähestulkoon kaikki leirimateriaalit ja keittiötarvikkeet tuotiin henkilöautolla ja soutuvene 
peräkärryssä Sakan huviloilta Kuopion Karhonsaaresta. Toisaalta kaikkien paikkojen kanssa on 
samat haasteet juomaveden saatavuutta lukuunottamatta.  
 
Ensi vuoden osalta leiriä järjestävä tiimi todennäköisesti muuttuu jonkin verran, ja onkin 
pohdinnassa, että pitäisikö leiripaikkaa vaihtaa, jotta alueellinen kattavuus lisääntyisi. Ajankohta oli 
leirikäytäntöjen ja kannalta hyvä, vaikkakin tänä kesänä säät aiheuttivat enemmän hankaluuksia 
leiriohjelman suhteen. 
 
Vaikka norpan näkeminen onkin todennäköisempää kesän alussa, onnistuttiin tänä vuonna 
näkemään norppa osan leiriläisten kanssa! Leiri- ja keittiötavaroiden takia ei norppaleiri voi olla 
päällekkäin muiden Sakan leirien kanssa. Leiri pysyi hyvin budjetissaan. 
 
Vaikka leiri ei tänä vuonna ollutkaan täysi, osaltaan viimehetken peruutusten vuoksi, koimme leirin 
onnistuneeksi ja siitä saamamme palaute on ollut hyvää. 
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LIITE 1 
 
Ilmoitus leiristä 
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LIITE 2  
 
Puruvesi-lehti 30.7.2015 
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LIITE 3 
 
Warkauden lehti 28.7.2015 
www.warkaudenlehti.fi/juttu/leikit-paljastavat-norppaa/ 
 

Leikit paljastavat norppaa 

 
Tässä ei pelata aasinhäntää, vaan yritetään tökätä norpan ruokakala sen suuhun. 
Veikka Ala-Vannesluoma koettaa onneaan ja Tiia Kukkola odottaa vuoroaan. 
Norpan takana ohjaaja Olli Lindholm. (Kuva: Kalle Kosunen) 
 
Kalle Kosunen 
Uutiset 
 
Enonkoski 
 
 
Pihan toisella laidalla Niilo Kivimäki, Kuura Laine ja Pieti Laine haaveilevat perhosia, 
siis saalistavat perhosia haaveihinsa. Keskellä pihaa torpan edessä Elina Pitkänen ja Tiia 
Kukkola pesevät uusia perunoita. Pihan toiselta laidalta alkaa kuulua titityy, kukkuu, bäää-
ä-ä-ääää ja kuikan kuikutusta. Olikohan Otso Seppä lammas ja Onni Keskitalo käki, vai 
miten päin se meni? 

Pian jokainen lapsi löytää eläinlajiäänen perusteella oman ryhmänsä. Ilmastonmuutos voi 
alkaa ja perunanpesijätkin pääsevät mukaan. Ilmastonmuutos on hippapeli, jossa lapsen 
jakautuvat vesikasvien, norppien, kalastajien, luonnosuojelijoiden ja ilmastonmuutoksen 
ryhmiin. Joku tai jokin voittaa nytkin. 

Norppaleirillä luontoasiaa opetellaan leikinomaisesti, pelaten, rasteilla, videoista, 
infotauluista, valokuvista ja paljon muustakin. Neljätoista leiriläistä ovat kymmenen 
ikävuoden vähän kahta puolta, ja yksi asia pistää silmään. Kukaan ei sivaltele sormellaan 
kännykän ruutua eivätkä Whatsapp-viestit kilahtele. Puhelimet on kerätty leiriohjaajien 
huomaan leirin alussa. Onko ikävä puhelinta? 
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– No on. Leirin jälkeen pitää katsoa kaikki hyvät ohjelmat puhelimella, Elina Pitkänen, 9, 
sanoo. 

Leirinjohtaja mainitsee, että puhelittomuus sopii hyvin luontoleirin henkeen. Sitä paitsi 
monen älypuhelimen lataaminen aurinkopaneelien voimin voisi olla vaikeaa. 

Luonto-Liiton norppaleirejä pidetään kerran kesässä Huhtiniemen vuokratuvalla Koloveden 
kansallispuistossa. Tukikohtana toimii yli satavuotias entinen metsävartijan tila, jossa on 
asuinrakennuksen lisäksi navetta-malissi, aitta, kellari, sauna ja huussi. Vesi ei juokse 
muuten kuin kaivopumpun kammen avulla, ja sähköpiuhat ovat kaukana. 

Kiteeläinen Juho Kukkola kurkistaa teltasta. Nukkuuko kahdeksanvuotias siellä yönsä 
yksin? 

– Ei, kun siskon kanssa. Kaikki nukkuvat teltoissa, paitsi kaksi tuolla sisällä. 

Savonlinnalaiset Arno Rusanen, 10, ja Elina Pitkänen ovat ne, jotka nukkuvat sisällä. 

– Siitä huoneesta menee jokin pieni ovi. Onkohan siellä norppia? Elina miettii. 

Hän kertoo nähneensä saimaannorpan Savonlinnan Citymarketin lähellä ja toivoo, että 
Kolovedelläkin nähtäsiin sellainen leirin aikana. 

– Ne on suloisia karvapalleroisia. 

– En usko, että niitä näkyy. Täällä on vain 14 norppaa, Arno valistaa Koloveden 
norppakannasta. 

– Tykkääköhän ne metsämansikoista? Elina kysyy. 

Helsingistä saakka norppaleirille tuli Pieti Laine, 11. Hän kertoo olleensa Luonto-Liiton 
leirillä aiemmin Hangon Bengtsårissa, mutta ei aiemmin. 

– Siellä tehtiin samoja juttuja, mutta ei ollut norppa-asiaa. 

Koloveden leirillä norppa-asiaa onkin jokaisena päivänä. Maanantaina leiriläiset muun 
muassa kiersivät rasteja, joissa käytiin läpi saimaannorpan neljä vuodenaikaa. 
Kevätrastilla katsottiin, mitä norppa syö. 

– Lohta! Muikkua! Haukea! Särkeä! ryhmä heittelee ehdotuksia. 

– Ehkä ei lohta… Haukia ehkä ihan pieniä… Pieniä parvikaloja, eli ainakin muikkua ja 
särkeä, ohjaaja kertoo. 

Rastilla on esillä katiska, jossa on norppaturvallinen nielurajoitin. 
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– Norppa voi ottaa sieltä kaloja, kunhan kalastajat eivät suutu, järvenpääläinen Veikka 
Ala-Vannesluoma, 10, ehdottaa. 

Ryhmä jatkaa seuraavalle rastille. Heillä tai kellään muullakaan ei vaikuta olevan 
kännykkää ikävä. 
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LIITE 4 
 
Suomen luonnonsuojeluliiton verkkouutinen 30.7.2015 
 
www.sll.fi/ajankohtaista/verkkouutiset/ lasten-norppaleirilla-saimaannorppa-sai-supervoimat 
 
Supernorppa! – Lasten norppaleirillä saimaannorppa sai 
supervoimat 
 
Suomen luonnonsuojeluliitto ja Luonto-Liiton Savo-Karjalan piiri 
järjestävät yhden lasten norppaleirin vuodessa osana Saimaannorppa-
LIFE-hanketta. Tänä vuonna norppaleiriä vietettiin 26.-31.7. Koloveden 
kansallispuiston maisemissa. 
 

 
Leirilipussa komeili muun muassa Supernorppa. 
 
Koloveden Huhtinimessä sijaitseva yli satavuotias entinen metsänvartijan tila antaa upeat 
puitteet lasten norppaleirille. Leirillä 8-12 -vuotiaat lapset tutustuvat saimaannorpan 
elämään ja Koloveden luontoon ilon ja leikin keinoin. Norppaleirin jokaiseen päivään liittyy 
tietoa saimaannorpasta. Leikkien kautta opitaan esimerkiksi norpan elämää eri 
vuodenaikoina ja mitä kuuluukaan tuon Saimaan sukeltelijan ruokavalioon. 

Lapset pääsevät erilaisten pelien ja leikkien lisäksi melomaan Koloveden rauhallisiin 
vesiin, taiteilemaan oman leirilippunsa ja muotoilemaan jokaiselle omat savinorpat, 
tutkailemaan monenlaisia ötökoitä sekä tietenkin nauttimaan kesästä saunoen ja uiden. 
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Ennen vesille pääsyä harjoiteltiin rannassa hyvä tovi melonnan sääntöjä. 

 

  

 

 
Melonnan riemuja tyynellä Saimaalla. 
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Itse tehdyt savinorpat maalattiin mukavan värisiksi. 
 

 
Kaikki saivat kuvittaa leirilippua. 
 
Kiitokset kaikille 2015 -vuoden leiristä! 

Ensi kesänä vietetään jälleen norppaleiriä. Tervetuloa mukaan! 

Kuvat: Kaarina Tiainen 


