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Norppaleirin	raportti	2017	

Teksti:	Rida	Haapala	ja	Raisa	Savolainen,	leirin	johtajat	
Kuvat:	Kaarina	Tiainen	

	
	
	
	

		 	
Leiriläisten	ohjeistusta	ja	hetki	omaa	aikaa.	
	
	
	
Leiriläiset	
	
Luonto-Liiton	Savo-Karjalan	luontopiirin	(Saka)	järjestämällä	norppaleirillä	Saimaan	
Pihlajavedellä	sijaitsevassa	Turponsaaressa	23.-28.7.2017	oli	20	lasta.	Varasijalla	oli	5	lasta.	
Leiriläisistä	oli	7	Savonlinnasta,	3	Joensuusta,	2	Varkaudesta,	1	Espoosta,	1	Jyväskylästä,	1	
Haarajoelta,	1	Kuopiosta	ja	1	Kesälahdelta	ja	2	Pohjois-Amerikasta.	Leirillä	oli	5	poikaa	ja	15	
tyttöä.	Nuorin	leiriläinen	oli	7-vuotias	ja	vanhin	12.		
	
Johtajan	vastuu	oli	jaettu	kahdelle,	joiden	lisäksi	leirillä	oli	viisi	ohjaajaa	ja	kokki.	Leiriläisistä	
osa	osallistui	norppaleirille	toista	tai	kolmatta	kertaa	ja	osa	ensimmäistä	kertaa.	
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Valmistelut		
	
Leiriä	mainostettiin	Savonlinnan	ja	Enonkosken	koulujen	sähköpostilistoilla	jaFacebook-
ryhmissä.	Mainoksia	(LIITE	1)	jaettiin	myös	Savonlinnan	alueen	kirjastoihin	ja	kouluihin.	
Lisäksi	leiristä	tiedotettiin	Luonto-Liiton	ja	Savo-Karjalan	Luontopiirin	nettisivuilla	ja	
Facebook-sivuilla	sekä	luonnonsuojeluliiton	paikallisyhdistysten	Facebook-ryhmissä.	Viime	
vuoden	norppaleirille	osallistujille	laitettiin	myös	viestiä	tulevasta	leiristä.	
	
Leiriohjelma	oli	suunniteltu	alustavasti	Sakan	järjestämän	leirien	suunnitteluviikonlopun	
aikana	5.-7.5.2017.	Koska	leiripaikka	oli	tuttu	johtajille	ja	osalle	ohjaajista	viime	vuodelta,	oli	
helppo	lähteä	rakentamaan	leiriä	viime	vuoden	ideoiden	pohjalta.		
	
	
Leiriohjelma	
	
Saimaannorppaa	käsiteltiin	läpi	leiriohjelman.	Leirin	aikana	keskustelimme	lasten	kanssa	
norpista,	käsittelimme	norpan	elämää	eri	vuodenaikoina	sekä	tutustuimme	norpan	elämään	
ja	uhkiin	Saimaalla	draaman	keinoin.	Teimme	myös	käsitöitä	kuten	leijoja,	savinorpat,	ja	
norppa-aiheista	kankaanpainantaa	sekä	leikimme	norppa-	ja	Saimaa-aiheisia	leikkejä.		
	
Saimme	aiempien	vuosien	tapaan	luonnonsuojeluliiton	toimistolta	Savonlinnasta	
saimaannorppa-aiheista	opetusmateriaalia	lainaan	kuten	oikean	kokoisen	saimaannorpan	ja	
saimaannorpan	pesämobiilin.	
	
Leirin	alussa	teimme	lasten	kanssa	vihkot,	joihin	sai	leirin	aikana	kirjoittaa	ja	piirtää	norpista,	
luonnosta	ja	leirikokemuksista.	Keskustelimme	päivittäin	lasten	kanssa	norppien	suojelusta,	
ravinnosta,	historiasta	ja	uhkista	sekä	tutustuimme	norppa-aiheisiin	uutisiin.	Leirillä	kävi	
vierailemassa	norppatutkija	Jouni	Koskela,	joke	kertoi	meille	norpista	ja	vastasi	lasten	
kysymyksiin.	Näimme	tällöin	uivan	majavan.	
	
Leirillä	vierailivat	myös	luonnonsuojeluliiton	saimaannorppakoordinaattori	Kaarina	Tiainen	
ja	Etelä-Savon	luonnonsuojelupiirin	toiminnanjohtaja	Timo	Luostarinen	Manu-koiransa	
kanssa.	
	

		 	
Leiriläisiä,	leirin	johtaja	Raisa	sekä	Manu	ja	Timo.	Hiihtäjä	lähestyy	norpan	pesää.	
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Pidimme	satuseikkailun,	jossa	leiriläiset	tutustuivat	norppien	elämään	Saimaalla	leikkien	itse	
kuutteja.	Lapset	näyttivät	pitävän	seikkailusta	kovasti.	
	
Teimme	retken	Kätkytkiven	luolille	kävellen	ja	pohdimme	ihmisten	elämää	Saimaalla	
ennenmuinoin.	Retki	oli	oikein	onnistunut	ja	luolat	olivat	lapsista	mielenkiintoisia.		
	
Pyrimme	näkemään	norppia	liikkuessamme	järven	läheisyydessä	tai	järvellä	meloessa.	Meillä	
oli	vuokrattuna	neljä	inkkarikanoottia	Saimaan	Vuokravenholta	koko	leirin	ajaksi,	joten	
pääsimme	tutustumaan	Saimaaseen	meloen.	Lisäksi	meillä	oli	lainassa	norppatutkija	
Koskelan	kanootti	ja	kajakki.	Monet	lapset	innostuivat	melonnasta	ja	halusivat	illalla	saunojen	
aikaan	käydä	pienillä	melontaretkillä	ohjaajien	kanssa.		
	
	
Leiripaikka	
	
Lampokannanlahdella	sijaitseva	Turponmaja	on	todella	hyvä	paikka	melonnan	kannalta,	sillä	
tuulisella	säällä	toisella	puolella	lahtea	on	kuitenkin	tyynempää	ja	mahdollista	meloa.	
	
Leiripaikka	Turponsaaressa	oli	kaunis,	toimiva	ja	hieno	paikka,	jossa	on	mahdollisuuksia	
retkiin	niin	vesillä	kuin	maalla.	Saari	on	noin	5	km	pitkä	ja	2	km	leveä.	Saaren	eteläkärjessä	on	
Kätkytkivenmäki,	jonka	eteläpuolella,	ihan	rannassa	on	Kätkytkivenluolat.	Leiripaikan	
kapasiteetti	on	sopiva	tämän	kokoiselle	leirille	hyvällä	säällä.	Nyt	leiripaikkaa	oli	myös	
kehitetty	siten,	että	sateen	sattuessa	terassille	pystyi	laittamaan	sateen	kestävät	pressuseinät.	
Emme	kuitenkaan	tarvinneet	niitä,	koska	sää	oli	hyvä.		
	
Mahdollisuus	norpan	näkemiseen	on	tärkeä	tällaisella	leirillä,	ja	sen	suhteen	paikka	oli	
erinomainen,	keskellä	norppien	asuinseutua.	Valitettavasti	emme	kuitenkaan	nähneet	
norppia	leirin	aikana,	mikä	johtuu	osittain	myös	vuodenajasta.	
	
Leiriläiset	kuljetettiin	saareen	ja	saarelta	pois	matkustajalaiva	Velmerillä.	Käytössämme	oli	
myös	Metsähallituksen	pieni	moottorivene.	Koska	tavaroita	on	sen	verran	monimutkaista	
kuljettaa	saareen,	on	hyvä	suunnitella	leiriohjelma	erityisen	paljon	saaren	omia	
mahdollisuuksia	ja	materiaaleja	hyödyntäväksi	siten,	että	leiritavaroita	tarvitsee	tuoda	
saareen	mahdollisimman	vähän.		
	

		 	
Retkellä	rannalla	ja	metsässä.	
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Saaressa	on	siis	hyvät	retkeilymahdollisuudet	ja	on	hyvä	miettiä	ympäristötaiteen	tekoa	
saaren	omista	materiaaleista.	On	huomioitava,	että	saari	on	luonnonsuojelualue,	esim.	
kaarnaveneitä	voi	tehdä	polttopuiden	ympäriltä	löytyvästä	kaarnasta	sekä	mustikoita	
Ja	sieniä	voi	kerätä	kohtuun	rajoissa.	
	
Jatkoa	ajatellen	tulee	ottaa	huomioon,	että	vähintään	kahdella	ohjaajalla	leirillä	olisi	ajokortti	
sekä	moottoriveneen	ajotaidot	hallussa,	sillä	norppaleirillä	ollaan	huomattavasti	enemmän	
vesillä	kuin	muilla	Sakan	leireillä.	
	
	
Leirin	ajankohta	
	
Ajankohta	oli	leirikäytäntöjen	ja	säiden	kannalta	hyvä,	vaikka	norpan	näkeminen	onkin	
todennäköisempää	kesän	alussa.	Leiri-	ja	keittiötavaroiden	takia	ei	norppaleiri	voi	olla	
päällekkäin	muiden	Savo-Karjalan	luontopiirin	leirien	kanssa.	Mikäli	leiri	pidetään	ensi	
vuonna	ja	samassa	paikassa,	sen	ajankohtaan	vaikuttaa	se,	että	Turponsaareen	on	
suunnitteilla	WWF:n	talkooleiri	saaren	polkujen	parantamiseksi.	
	
	
Palaute	ja	tiedotus	
	
Saamamme	palaute	leiriläisiltä	ja	leiriläisten	vanhemmilta	on	ollut	erittäin	positiivista.	
Sekä	lapset	että	leirin	henkilökunta	viihtyivät	saaressa	ja	leirillä	erittäin	hyvin.	Osa	
vanhemmista	esitti	meille	toiveensa,	että	leiri	järjestettäisiin	myös	tulevina	vuosina.	
	
Leiristä	tehtiin	Facebook-päivitys	ja	verkkouutinen	(LIITE	2)	luonnonsuojeluliiton	sivuille.	
Lisäksi	Itä-Savo-lehti	teki	leiristä	jutun	(LIITE	3).	
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LIITE	1:	Leirimainos	
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LIITE	2:	Suomen	luonnonsuojeluliiton	verkkouutinen	7/2017	
	

Lasten norppaleirillä saimaannorppa tuli tutuksi seikkailujen lomassa  
Saimaannorppa-LIFE-hankkeen vuoden 2017 lasten norppaleiriä vietettiin heinäkuun viimeisellä viikolla Pihlajaveden 
Turponsaaressa. Leirille osallistui 20 lasta, iältään 7-12 vuotiaita. Luonnonsuojeluliiton saimaannorppa-asiantuntija 
Kaarina Tiainen pääsi vierailemaan leirillä ja raportoimaan lasten tunnelmista.  
 

 
 

Koko leirijoukko mahtui kallion suojaan, Kätkytkiven alle, ryhmäkuvaan. Retki Kätkytkiven luolalle kulki kauniissa 
maisemissa metsässä ja kalliorannoilla. 

Vierailin leirillä toisena leiripäivänä 25.7. Etelä-Savon luonnonsuojelupiirin toiminnanjohtaja Timo Luostarisen sekä 
hänen Manu-koiransa kanssa. Manu sai paljon hellyyttä ja rapsutuksia ja Timolta kyseltiin koirasta kaikkea mahdollista. 
Itse sain vastailla lasten monenmoisiin saimaannorppaa ja Saimaan uhanalaisia kalalajeja koskeviin kysymyksiin. 

 
Kysymyksiä norppatutkijalle. 
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Leirillä tutustuttiin saimaannorpan elämään monin eri tavoin. Jo ensimmäisenä leiripäivänä leirillä vieraili 
Metsähallituksen suojelubiologi Jouni Koskela kertomassa norpasta ja sen tutkimuksesta. Jounille oli mietitty jo 
etukäteen norppaan liittyviä kysymyksiä (kuva). Jotkut kysymykset olivat niin kinkkisiä, että Jouni oli saanut 
kotiläksyjä selvittääkseen ne – tosin ihan kaikkea ei norpastakaan vielä tiedetä, joten jää tulevaisuuden tutkijoille vielä 
töitä. 

Meidän vierailupäivänämme tutustuttiin norppaan ja sitä uhkaaviin tekijöihin mm. leikkien avulla. Loppuviikon aikana 
oli vielä tarkoitus perehtyä norpan elinympäristöön Saimaaseen melontaretkellä, tehdä norppa-aiheista 
kankaanpainantaa ja satuseikkailla. Toiveissa on myös nähdä oikea norppa – majava jo kävikin leiriläisiä tervehtimässä. 

Luonto-Liiton Savo-Karjalan piirin nuoret ohjaajat ovat huolehtineet norppaleirin käytännön järjestelyistä, suunnitelleet 
leiriohjelman ja vetäneet leirin ilolla ja ammattitaidolla nyt jo neljäntenä kesänä peräkkäin. Tämän kesän leiri on LIFE-
hankkeen viimeinen leiri. Nyt mietitään, voisiko leirejä järjestää jonkun muun hankkeen tai rahoituksen puitteissa. 

”Leirit ovat onnistuneet hyvin, ja ne ovat olleet suosittuja. Kaikki halukkaat eivät ole päässeet aina mukaan”, kertoo 
leirin toinen johtaja Raisa Savolainen Savo-Karjalan luontopiiristä. ”Mielellään järjestämme norppaleirejä jatkossakin. 
Tilausta tällaiselle leirille selvästi on.” 

 
Leiriläiset kuvasivat norpan elämää ja uhkatekijöitä ”patsaina”: Norppa on jäänyt kiinni kalaverkkoon, mutta 
esimerkiksi onkimalla voit kalastaa norppaturvallisesti. 

 

 
Leiripaikka sijaitsee luonnonkauniilla paikalla ja keskeisimmillä norppavesillä. 

 Teksti ja kuvat: Kaarina Tiainen 
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LIITE	3:	Itä-Savo	24.7.2017	

Norppaleiriläiset saapuivat Turponsaareen – Toiveissa tavata 
saimaannorppakin 

 

Raisa Savolainen pystytti sunnuntaina Turponsaaren leiripaikalle puolijoukkuetelttaa, jossa lapsille kerrotaan muun 
muassa iltasatuja. 

Savonlinnan Pihlajaveden Turponsaaressa alkoi sunnuntaina Lasten Norppaleiri. Leiriläiset matkasivat saareen 
ohjaajineen puolen päivän jälkeen m/s Velmerillä. 

Norppaleirin toinen leirijohtaja Raisa Savolainen kertoo, että leiri alkoi rennoissa tunnelmissa. Aluksi lapset tutustuivat 
toisiinsa, ja samoin alettiin pikku hiljaa tehdä tuttavuutta leiripaikkaan.  

— Myös telttoja pystyteltiin. Jo johan me ehdimme tulopäivänä vähän leikkiä ja pelatakin, hän kertoi iltapäivällä. 

Leiriläisiä on savonlinnalaisten lisäksi eri puolilta Savoa ja myös Etelä-Suomesta. Leiri kestää ensi perjantaihin. 

— Tämä on niin iso saari, että täällä kyllä riittää tutkittavaa ihan varmasti kaikille päiville. 

— Käymme esimerkiksi Kätkytkiven luolalla. Sinne mennään kävellen päiväretkelle. Kätkytkivi on historiallinen 
paikka, jossa ihmiset ovat aikoinaan myös majailleet.  

— Teemme havaintoja luonnosta ja perehdymme leirinpaikan historiaankin. Leiriläisten kokemukset Turponsaaresta 
ovat olleet aina tosi mukavia, Savolainen kertoo. 

 Leirin käytännön järjestelyistä vastaavat Suomen Luonnonsuojeluliitto ja Luonto-Liitto. Savonlinnassa Lasten 
Norppaleiri pidetään nyt neljännen kerran, mutta samalla tällä erää viimeisen kerran. 

Kahdesti leiriläiset ovat telttailleet juuri Turponsaaressa. 

Savonlinnassa pidettävät leirit olivat saaneet neljäksi vuodeksi rahaa EU:lta. Tämä rahoituskausi päättyy nyt tähän 
vuoteen. 

— Toivottavasti uutta rahaa järjestyy. Näitä lasten luontoleirejä on toki järjestetty eri puolilla maata jo hyvin kauan, 
Savolainen kertoo. 

 Leiriläisillä on suuret toiveet totta kai tavata saimaannorppakin. 
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— Saa nähdä, kuinka hyvä tuuri käy. 

— OIemme monta päivää saimaannorpan aivan keskeisillä elinalueilla, joten toiveissa on hyvä elää. Viime vuonna ei 
leiripaikan läheisyydessä norppaa nähty. 

Leirillä tutustutaan saimaannorpan elämän vuodenkiertoon. Metsähallituksen suojelubiologi Jouni Koskela on tulossa 
maanantaina kertomaan lapsille saimaannorpista. 

Kommentit 

Toivottavasti jatkoa seuraa : 

Lähettänyt 24. heinäkuu 2017 - 16:00 käyttäjä Anonymous (kirjautumaton)  

Toivottavasti jatkoa seuraa :) On niin mukava leiri lapsille ilman älylaitteita..  

• Tykkään (9)    

Mahtavaa!!! Rahoitus kuntoon 

Lähettänyt 24. heinäkuu 2017 - 16:32 käyttäjä Nestori (kirjautumaton)  

Mahtavaa!!! Rahoitus kuntoon että lapset pääsee tulevaisuudessakin luontoon leireilemään. Olisiko aikuisillekin 
vastaavanlainen leiri? Ilmoittaudun heti ;-) 

• Tykkään (4)    

Ihana leiri! Tänä vuonna emme 

Lähettänyt 24. heinäkuu 2017 - 17:13 käyttäjä Emme mahtuneet (kirjautumaton)  

Ihana leiri! Tänä vuonna emme mahtuneet. Harmi, mutta kertoo hyvästä leiristä.  

• Tykkään (3)    

 

	

	

	

	


