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Norppaleirin	raportti	2016	
(Teksti:	Rida	Haapala	&	Raisa	Savolainen)	

	
	
	

			 	
Leiripaikka	Turponsaaressa.	
	
	
Leiriläiset	
	
Savo-Karjalan	luontopiirin	(Saka)	järjestämällä	norppaleirillä	Saimaan	Pihlajavedellä	sijaitse-
vassa	 Turponsaaressa	 24.-29.7.2016	 oli	 20	 lasta.	 Ilmoittautuneita	 oli	 21,	 mutta	 yksi	 perui	
edellisviikolla.	Varasijalla	oli	myös	viisi	lasta.	Leiriläisistä	2	oli	Tampereelta,	2	Espoosta,	3	Sa-
vonlinnasta,	2	Varkaudesta,	2	Joensuusta,	1	Haarajoelta,	1	Siilinjärveltä,	1	Pyhältöstä,	4	Kuo-
piosta,	1	Mikkelistä	ja	1	Karjaalta.		Leirillä	oli	10	poikaa	ja	10	tyttöä.	Nuorin	leiriläinen	oli	6-
vuotias		(menossa	1.	Luokalle)		ja	vanhin	12-vuotias.	Johtajavastuu	oli	jaettu	kahdelle,	joiden	
lisäksi	 leirillä	 oli	 kolme	ohjaajaa	 ja	 kaksi	 kokkia,	 jotka	olivat	 jakaneet	 yhden	kokin	 tehtävät	
kahdestaan.	Leiriläisistä	osa	osallistui	norppaleirille	 toista	 tai	kolmatta	vuotta	 ja	osa	ensim-
mäistä	kertaa.	
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Mainostus	ja	tiedotus	
	
Leiriä	mainostettiin	Savonlinnan	ja	Enonkosken	koulujen	sähköpostilistoilla	ja	Facebook-ryh-
missä.	Mainoksia	(LIITE	1)		jaettiin	myös	Savonlinnan	alueen	kirjastoihin	ja	kouluihin.	Lisäksi	
leiristä	 tiedotettiin	 Luonto-Liiton	 ja	 Savo-Karjalan	 Luontopiirin	 nettisivuilla	 ja	 Facebook-si-
vuilla,	 SLL:n	 paikallisyhdistysten	 Facebook-ryhmissä	 sekä	 SLL:n	 saimaannorppa	 Facebook-
sivulla.	Edellisvuosien	norppaleiriläisille	laitettiin	myös	viestiä	tulevasta	leiristä.	
	
	
Leiriohjelma	
	
Leiriohjelma	 oli	 suunniteltu	 alustavasti	 Sakan	 järjestämän	 leirien	 suunnitteluviikonlopun	
aikana	13.-15.5.2016.	Tutustuimme	ohjaajien	kanssa	aiempien	vuosien	ohjelmiin	ja	päätimme	
jatkaa	samalla	linjalla,	että	saimaannorppaa	käsiteltäisiin	läpi	leiriohjelman.		
	
	
Norpan	elämään	tutustuminen	
	
Leirin	aikana	keskustelimme	lasten	kanssa	norppakokemuksista,	käsittelimme	norpan	elämää	
eri	 vuodenaikoina,	 tutustuimme	 norpan	 aisteihin	 tekemällä	 erilaisia	 eläytymisharjoituksia	
teimme	 norpansuojeluaiheisia	 sarjakuvia	 (LIITE	 2)	 ja	 leikimme	 norppa-aiheisia	 leikkejä.	
Leirin	 alussa	 teimme	myös	 lasten	 kanssa	 norppavihkot,	 joihin	 jokainen	 pystyi	 leirin	 aikana	
tekemään	huomioita	norpista	ja	kirjoittamaan	mieleen	tulleita	kysymyksiä.		
	
Keskustelimme	 lasten	 kanssa	 norppien	 suojelusta,	 ravinnosta,	 historiasta	 ja	 uhkista	 joka-
aamuisten	Saimaan-uutisten	avulla	eli	erilaisten	norppa-aiheisten	uutisten	avulla,	 joita	olim-
me	ottaneet	mukaan	leirille.		
	
Leirillä	kävi	myös	vierailemassa	maanantaina	Metsähallituksen	norppatutkija	 Jouni	Koskela,	
joka	kertoi	meille	norpista	ja	vastasi	lasten	kysymyksiin.		
	
Pidimme	 satuseikkailun,	 joka	käsitteli	 uhanalaisia	 eläimiä	 Saimaalla	 ja	muualla	maailmassa.	
Lapset	näyttivät	pitävän	seikkailusta	kovasti.	
	
	
Liikkuminen	vesillä	
	
Pyrimme	näkemään	norppia	liikkuessamme	järven	läheisyydessä	tai	järvellä	soutaessa.	Leirin	
henkilökunnassa	oli	 yksi	melonnanohjaaja	 ja	 yksi	 kokenut	meloja,	 joten	päätimme	 järjestää	
tiistaille	opetusta	kanootilla	liikkumiseen.	Jaoimme	lapset	kahteen	eri	ryhmään,	joten	toisilla	
oli	melontaa	aamupäivällä	ja	toisilla	iltapäivällä.		
	
Monet	 lapset	 innostuivat	 melontaopetuksesta	 ja	 halusivat	 illalla	 saunojen	 aikaan	 käydä	
lyhyillä	 melontaretkillä	 ohjaajien	 kanssa.	 Valitettavasti	 emme	 kuitenkaan	 nähneet	 lasten	
kanssa	 norppia	 kyseisillä	 retkillä,	mutta	muutama	ohjaaja	 onnistui	 näkemään	norpan	 leirin	
valmisteluiden	 aikana	 leiriläisiä	 haettaessa.	 Kaksi	 leiriläistä	myös	 kertoi	 nähneensä	 norpan	
aamuvarhain	herättyään	leiripaikan	rannasta.		
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Vuokrasimme	 neljä	 inkkarikanoottia	 Savonlinnan	 keskustan	 tuntumassa	 sijaitsevasta	 Sai-
maan	Vuokravenholta.	 	Sieltä	oli	10	km	Turponsaarelle,	 joten	kanoottien	kuljetuskustannuk-
set	 olivat	melko	 suuret.	 Saimme	 norppatutkija	 Koskelalta	 hänen	 inkkarikanootin	 ja	 kajakin	
lainaan	 leirin	 ajaksi,	 joten	 lapsilla	 oli	 mahdollisuus	 meloa	 myös	 muina	 leiripäivinä.	 He	
olivatkin	innokkaita	melomaan!		
	
Lampokannanlahdella	 sijaitseva	 Turponmaja	 on	 todella	 hyvä	 paikka	 melonnan	 kannalta,	
koska	 jos	 tuulee	 niin	 toisella	 puolella	 lahtea	 on	 kuitenkin	 tyynempää	 ja	mahdollista	meloa.	
Meille	 sattui	 erittäin	 tyyni	melomissää.	Meloimme	 lähellä	 olevalle	Kotalahdelle,	 jossa	 lapset	
kävivät	uimassa	hyvältä	pikku	kalliosaarelta.	
	
	
Perinnemaiseman	hoitoa	
	
Retki-Tovereiden	puheenjohtaja	Petri	Kapanen	tarjosi	meille	ennen	leiriä	mahdollisuutta	tulla	
jonakin	 leiripäivänä	niittämään	Turponsaaren	toisella	puolella	olevalle	Laurikkalan	perinne-
tilan	niitylle.	Matkaa	niitylle	Turponmajalta	oli	noin	2	km,	ja	matkan	varrella	oli	lähde.	
	
Keskiviikkona	menimme	 niittämään,	mikä	 oli	 hyvä	 perinnetietoutta	 ja	 käytännön	 luonnon-
suojelutoimintaa	 opettava	 kokemus.	 Lapset	 jaettiin	 kahteen	 ryhmään.	 Retki-Tovereilla	 oli	
viikatteet	 ja	 haravat.	 Kapanen	 opetti	 lapsia	 niittämään	 viikatteella	 ja	 lapset	 niittivät	 jonkin	
aikaa.	 Tämän	 jälkeen	 lapset	 haravoivat	 aiemmin	 niitettyä	 jo	 kuivunutta	 heinää.	 	 Sattui	 ole-
maan	helteinen	päivä,	 joten	kauaa	 lapset	eivät	niittäneet.	Ranta	Laurikkalassa	ei	ollut	uima-
ranta,	mutta	 pienellä	 porukalla	 toinen	 johtajista	 vei	 uimaan	 haluavat	 pulahtamaan.	 	 Toisen	
ryhmän	niittäessä	toinen	ryhmä	teki	toisen	johtajan	ja	parin	ohjaajan	kanssa	norpan	aisteihin	
liittyviä	 eläytymisharjoituksia.	 	 Kokit	 toivat	 moottoriveneellä	 lounaan	 Laurikkalaan.	 Se	 oli	
hyvä,	 koska	 kaikki	 olivat	 jo	 nälkäisiä	 kävelystä	 ja	 puuhailusta.	 Matkan	 varrella	 takaisin	
Turponmajalle	pysähdyimme	uimaan	yhdelle	loistavalle	hiekkarannalle,	josta	oli	enää	10	min	
kävely	(ehkä	400	m)	Turponmajalle.	
	
	

			 	
Laurikkalan	perinnemaisemassa	haravointia.	
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Vierailijat	leirillä	
	
Norppaleirillä	 kävi	 keskiviikkona	 kolme	 vierailijaa	 SLL:sta	 (saimaannorppakoordinaattori	
Kaarina	Tiainen,	norppaviestinnän	projektikoordinaattori	Raija	Savikko	 ja	Etelä-Savon	 luon-
nonsuojelupiirin	 toiminnanjohtaja	 Timo	 Luostarinen	 sekä	 Manu-koira)	 ja	 kaksi	 Metsä-
hallituksesta	(LIFE-projektipäällikkö	Raisa	Tillikainen	ja	viestintäassistentti	Saara	Olkkonen)	
tutustumassa	leirin	arkeen.	SLL:n	vierailijat	tekivät	myös	leiristä	pienen	jutun	nettisivuille	ja	
sosiaaliseen	mediaan	(LIITE	3).		He	siis	tulivat	mukaamme	niittoretkelle	Laurikkalaan.	
	
	
Leiripaikan	olosuhteet	ja	toimivuus	sekä	kulkeminen	
	
Leiripaikka	Turponsaaressa	oli	kaunis,	toimiva	ja	hieno	paikka.	Paikan	kapasiteetti	on	sopiva	
tämän	kokoiselle	leirille	hyvällä	säällä,	mutta	pohdimme	leirin	henkilökunnan	kanssa	sateisen	
kelin	tilannetta,	sillä	silloin	tilat	kävisivät	ahtaaksi.		Puhuimme	tästä	myös	Petri	Kapasen	kans-
sa	ja	pohdimme	eri	vaihtoehtoja.	Nyt	meillä	oli	hyvä	tuuri	ja	sääolosuhteet	olivat	erinomaiset	
koko	viikon	ajan	viimeistä	päivää	lukuunottamatta.		
	
Mahdollisuus	norpan	näkemiseen	on	tärkeä	tällaisella	 leirillä	 ja	sen	suhteen	paikka	oli	erin-
omainen,	 keskellä	 norppien	 asuinseutua.	 Ainoastaan	 vedenhaku,	 leiritavaroiden	 tuominen	
paikalle	 ja	 ennakkoselvittelyt	 paikasta	 olivat	 hieman	 työläitä,	 sillä	 kokemusta	 leiripaikasta	
etukäteen	ei	ollut	kellään	ohjaajista.	Onneksi	leiritiimissä	oli	kolme	savonlinnalaista	henkilöä,	
joten	ennakkoselvittelyt	sujuivat	hieman	helpommin,	silläheillä	oli	tuntumaa	kaupungista.		
	
Lähestulkoon	 kaikki	 leirimateriaalit	 ja	 keittiötarvikkeet	 tuotiin	 henkilöautolla	 Joensuusta	 ja	
SLL:n	norppatarvikkeet	Savonlinnasta.	Toisaalta	kaikkien	paikkojen	kanssa	on	samat	haasteet	
juomaveden	 saatavuutta	 lukuunottamatta.	 Onneksi	 Metsähallituksen	 erätarkastaja	 Markus	
Rahikainen	 auttoi	 meitä	 vedenhaussa	 (hän	 toi	 meille	 maanantaina	 ja	 keskiviikkona	 vettä	
ämpäreissä	jotakin	noin	sata	litraa)	ja	kyydityksissä	koko	leirin	ajan.		
	
Saimme	 erätarkastaja	 Rahikaiselta	 leirin	 ajaksi	 käyttöön	Metsähallituksen	 Buster-moottori-
vene	Lallin.	Siihen	mahtui	kuski	 ja	3	matkustajaa.	Ohjaajista	yksi	oli	onneksi	kokenut	moot-
toriveneen	 käyttäjä,	 mutta	 muutkin	 oppivat	 nopeasti	 käyttämään	 venettä.	 Ohjaajat	 ajoivat	
veneen	Turponsaareen	Savonlinnan	Laitaatsalmen	telakalta	(10	km	matka).	Lallilla	pääsimme	
sunnuntaina	lapsia	vastaan	Savonlinnan	Citymarketille	 ja	perjantaina	takaisin	saatettuamme	
lapset	perille.		Johtajat,	kokit	ja	leiritarvikkeet	saapuivat	Ritosaarelle,	jonne	on	Savonlinnasta	
n.	20	km,	 ja	 josta	on	3,5	km	matka	vesiteitse	Turponsaareen.	Ritosaarella	ei	ole	yleistä	sata-
maa,	mutta	saimme	eräältä	paikalliselta	ritosaarelaiselta	erityisluvan	käyttää	hänen	laituriaan	
leirin	ajan.		
	
Retki-Tovereiden	vuokraan	kuului	kaksi	soutuvenettä,	 ja	Petri	Kapanen	oli	 tuonut	niistä	toi-
sen	Ritosaarelle.	 Kuljetimme	 tavarat	 Busterilla	 soutuvenettä	 vetäen	 saareen.	 Oli	 hyvät	 säät,	
mutta	huonolla	säällä	tämä	olisi	hankalampaa.	Ehkä	tällöin	osan	leiritavaroista	voisi	kuljettaa	
samalla	 veneellä,	 jolla	 leiriläiset	 tuodaan	 saareen.	 Leiriläiset	 tuotiin	 saareen	 Rahikaisen	
omalla	 huviveneellä,	 johon	 mahtui	 20	 hlöä	 (kuski	 +19)	 sekä	 Metsähallituksen	 Fuskusilla,	
johon	mahtui	kuski	+	6	hlöä,	leiriläisten	tavarat	ja	vettä.	Rahikainen	ajoi	huvivenettä	ja	hänen	
poikansa	 Fuskusia.	Markus	 Rahikainen	 pohti	 leirin	 jälkeen,	 että	 olisikohan	 hyvä	 vaihtoehto	
kysyä	leiriläisten	kuljetukseen	jotain	paikallista	matkustajalaivayrittäjää,	esim.	Ievaa,	joka	on	
risteilylaiva	Savonlinnan	matkustajasatamassa.	
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Tämä	ajatus	heräsi	siitä,	kun	sattumalta	juuri	sunnuntai-iltana	leirimme	alettua	Pihlajavedel-
lä,	 noin	 6	 km	 leiripaikaltamme,	 tapahtui	 onnettomuus:	 Erään	 huviveneen	 moottori	 syttyi	
palamaan.	 Veneessä	 oli	 7	 lasta	 ja	 4	 aikuista.	He	 joutuivat	 hyppimään	palavan	moottorin	 yli	
veteen,	 ja	 pelastuivat	 vain,	 koska	 lähirannassa	 asuvat	 mökkiläiset	 ehtivät	 hätiin	 heitä	
pelastamaan.	 He	 saivat	 vakavia	 palovammoja.	Muutama	 huoltaja	 soitti/laittoi	 viestiä	meille	
samana	 iltana,	 että	 liittyykö	 tapau	meihin,	 onneksi	 ei.	 Laitoimme	 viestiä	 kaikille	 huoltajille,	
että	tapaus	ei	liity	meihin.	Tämän	takia	kuitenkin	Rahikainen	pohti,	että	risteilyalukseksi	tms.	
rekisteröity	vene	olisi	varman	päälle	turvallinen	vaihtoehto	leiriläisten	kuljettamiseen.		
	
	
Ajatuksia	ja	arviointia	leiriohjelmasta	
	
Koska	 tavaroita	 on	 sen	 verran	 monimutkaista	 kuljettaa	 saareen,	 on	 hyvä	 idea	 suunnitella	
leiriohjelma	 erityisen	 paljon	 saaren	 omia	 mahdollisuuksia	 ja	 materiaaleja	 hyödyntäväksi	
siten,	että	leiritavaraa	tarvitsee	roudata	saareen	mahdollisimman	vähän.		
	
Saaressa	on	hyvät	 retkeilymahdollisuudet	 ja	on	hyvä	miettiä	 ympäristötaiteen	 tekoa	 saaren	
omista	materiaaleista.	Saari	on	luonnonsuojelualue,	joten	tämä	on	huomioitava!!!	Leirialueella	
olevalla	 kentällä	 on	 paljon	 männynkäpyjä,	 joista	 teimme	 yksi	 päivä	 taideteoksia	 maahan.	
Kaarnaveneitä	voi	tehdä	polttopuiden	ympäriltä	löytyvästä	kaarnasta.		
	
Saaressa	oli	mielettömän	paljon	mustikoita.	Niitä	voi	kerätä	 (keräsimme	 ja	kokki	 teki	piira-
kan),	 ja	 	 niillä	 voi	maalata.	Myös	 sieniä	 oli	 paljon,	 keräsimme	niitä	 kokille.	 Ympäristötaide-
teoksia	voi	 tehdä	 luontoa	vahingoittamatta.	Me	esim.	 	huovutimme	 ja	värjäsimme	kangasta,	
mutta	niidensijaan	ohjelmassa	voisi	jatkossa	olla	jotain	mihin	tarvitsee	vähemmän	tavaraa	ja	
vielä	paremmin	saaren	mahdollisuuksien	hyödyntämistä.	
	

		 	
Turponsaaressa	on	hyvät	retkeilymahdollisuudet.	
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Turponsaari	leiripaikkana	
	
Turponsaari	 on	 todella	monipuolinen	 saari,	 jossa	 on	mahdollisuuksia	 erilaisiin	 retkiin.	Olisi	
ollut	toki	erittäin	hyvä	käydä	saarella	tutustumassa	ennen	leiriä,	mutta	se	ei	ollut	meille	mah-
dollista.	 Oli	 hyödyllistä	 jutella	 Petri	 Kapasen	 sekä	 erätarkastaja	 Markus	 Rahikaisen	 kanssa	
saaresta.		
	
Saari	 on	 noin	 5	 km	 pitkä	 ja	 2	 km	 leveä.	 Saaren	 eteläkärjessä	 on	 Kätkytkivenmäki,	 jonka	
eteläpuolella,	 ihan	rannassa	on	Kätkytkivenluolat.	Emme	ehtineet	 leirillä	käydä	siellä,	mutta	
ensi	vuonna	se	olisi	ehdottomasti	hyvä	retkikohde.	Toinen	 johtajista	kävi	katsomassa	 luolaa	
leirin	 jälkeen	 ja	 se	 oli	 lippaluola,	 jonka	 alle	 mahtuisi	 ehkä	 14	 lasta.	 Siinä	 oli	 muutama	 iso	
siirtolohkare,	jotka	muodostivat	yhden	mielenkiintoisen	pari	metriä	pitkän	tunnelin	ja	muita	
kiinnostavia	käytäviä.		
	
Kätkytkivenmäelle	 voi	 kiivetä	 ja	 sieltä	 on	kuulemma	hyvät	maisemat	moneen	 suuntaan	90-
luvulla	tehtyjen	harvennusten	takia.	Myös	Turponsaaren	pohjoispuolella	on	kuulemma	luola,	
joka	 on	 isompi.	 Sinne	 on	 kuitenkin	 huonot	 kulkuyhteydet,	 ei	 hyviä	 polkuja.	 Kaksi	
ohjaajaamme	 kävi	 tutkimassa	 Laurikkalan	 tilalta	 luolille	 johtavaa	 reittiä,	 mutta	 polku	 oli	
umpeen	kasvanut.	 	Siellä	voisi	olla	kiinnostavaa	käydä	aikuisten	joskus	ja	tutki,	onko	mitään	
mahdollisuuksia	käydä	siellä	lasten	kanssa.		
	
	
Leiriajankohta	
	
Ajankohta	oli	leirikäytäntöjen	ja	säiden	kannalta	hyvä,	vaikka	norpan	näkeminen	onkin	toden-
näköisempää	kesän	alussa.	Leiri-	ja	keittiötavaroiden	takia	ei	norppaleiri	voi	olla	päällekkäin	
muiden	Sakan	leirien	kanssa.	
	
	
Saatu	palaute	
	
Saamamme	palaute	 leiriläisiltä	 ja	 leiriläisten	vanhemmilta	on	ollut	erittäin	positiivista!	Sekä	
lapset	että	leirin	henkilökunta	viihtyivät	saaressa	ja	leirillä	erittäin	hyvin.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	 7	

LIITE	1	
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LIITE	2:	Sarjakuvia	
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LIITE	3	

SLL:n verkkouutinen 8/2016 

Norppa kävi tervehtimässä lasten norppaleiriläisiä  
Erittäin uhanalaisen saimaannorpan elämään lapsia tutustuttava leiri järjestettiin tänä kesänä kolmatta kertaa. Leiriä 
vietettiin heinäkuussa Turponsaaressa, Pihlajavedellä. Sijainti keskeisillä norppavesillä kannatti, sillä itse norppa kävi 
tervehtimässä leiriläisiä. 
 

 
Kuvaaja ei pysynyt mukana, kun kädet nousivat kysymykseen: Kuka on nähnyt norpan? 
 
Suomen luonnonsuojeluliitto ja Luonto-Liiton Savo-Karjalan piiri järjestävät yhden lasten norppaleirin vuodessa osana 
Saimaannorppa-LIFE-hanketta. Leiriä vietettiin nyt ensi kertaa Pihlajavedellä, aiempina vuosina leiri on järjestetty 
Koloveden maisemissa.  

Leirillä tutustuttiin Saimaan alueen luontoon, eläimiin, kasveihin, ötököihin ja tietysti norpan elämään. Lapset pääsivät 
vesille, retkelle maastoon ja harjoittamaan kädentaitoja monella tavalla. Kesäistä leirielämää vietetiin telttaillen, 
saunoen, leikkien ja nuotiolla istuen. Leirin kruunasi saimaannorpan vierailu Turponsaaren vesillä, lapset pääsivät 
näkemään itse norpan! 
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Norppaan tutustuttiin leirillä kuvien ja draaman avulla, pelaamalla ”Kuutin seikkailut” –peliä, leikkimällä norppa-
aiheisia leikkejä, piirtämällä sarjakuvia sekä askartelemalla omia norppia. Tarinoiden ja leikkien lisäksi lapset saivat 
myös ajankohtaista norppatietoa, kun Metsähallituksen suojelubiologi Jouni Koskela kävi kertomassa lapsille norpasta 
ja sen suojelusta sekä vastaili lasten kysymyksiin.  

 
Norppaleikissä eläydyttiin silmät kiinni norpan vedenalaiseen maailmaan. 
 

 
Silmät kiinni oli hauska kuvitella norpan aistimaailmaa, miltä viiksikarva-aisti tuntuisi? Sitä voi testata vaikka 
kutittelemalla saniaisella. 
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Lasten piirtämät norppasarjakuvat olivat upeita. Tämän sanoma ilahdutti aivan erityisesti :)  

Norppaleirin ohjelmaan kuului myös tutustuminen Saimaan luontoon, esimerkiksi Laurikkalan perinnetilaan. Oppaiden 
asiantuntevissa käsissä kuunneltiin tietoa Saimaan saarten entisistä asutuista tiloista ja perinnemaisemien ylläpidon 
tärkeydestä. 

 

Perinnemaisemien ylläpitoon tutustuttiin myös omakätisesti, niittotalkoiden muodossa. Jokainen lapsi pääsi kokeile-
maan kesäistä heinänteon tunnelmaa niittäen ja haravoiden. Lukuisat kasvit ja eliöt hyötyvät lasten avusta, 
perinnemaisemien ylläpito suojelee harvinaistuvia niitty- ja laidunbiotyyppejä. 
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Haravointihommia. Luonto tarjosi paljon ihailtavaa. 

Leirille osallistui tänä vuonna 22 lasta. Kysyntää olisi ollut enemmänkin kuin leirille leiriläisiä mahtuu.   

Kiitokset kaikille 2016 -vuoden leiristä! Ensi kesänä vietetään jälleen norppaleiriä. Tervetuloa mukaan! 

Teksti: Raija Savikko 
Kuvat: Raija Savikko, Kaarina Tiainen 

  

Samasta aiheesta 
Norppa ympäristökasvatuksessa  
Saimaannorppa-LIFE  

	
	


