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Saimaannorppa on tuttu suomalaisen luonnonsuo-
jelun symboli. Se on ainoa kotoperäinen nisäkäsla-
jimme ja äärimmäisen uhanalainen. Sympaattinen 
norppa kiinnostaa sekä lapsia että aikuisia. Toisaalta 
norpan vedenalainen elinympäristö on useimmille 
ihmisille melko tuntematon.

Saimaan kuutti ja lumiukko on WWF:n ympäristö-
kasvatusmateriaali, joka on suunniteltu erityisesti 
esikoulujen käyttöön. Materiaaliin kuuluu kaksi osaa: 
lapsille suunnattu satuvihko sekä tämä aikuisille 
tarkoitettu opettajan opas. 

Markus Majaluoman kirjoittama ja kuvittama hauska 
satu sopii johdannoksi norppa-aiheeseen. Satuvih-
koa voi tilata lasten käyttöön WWF:ltä ja se löytyy 
myös tästä opettajan oppaasta.

Oppaasta löydät monenlaisia tehtäviä ja harjoituksia 
saimaannorppaan liittyen. Liikunnallisilla leikeil-
lä lapset voivat eläytyä norpan elämään ja oppia 
tärkeitä asioita pienen kuutin ensi vaiheista. Väritys- 

ja askartelutehtävissä samoja teemoja työstetään 
käden taitoja harjoitellen. Talviaikaan voidaan tutkia 
norpalle tärkeää lunta ja sen ominaisuuksia vaikkapa 
esikoulun pihapiirissä. Norppa-teeman kruununa voi 
toimia syksyn alussa tai kevään lopulla tehtävä retki 
Saimaan tai muun järven rannalle.

Opettajan oppaan lopusta löydät cd-levyllä Ellan ja 
Aleksin lastenmusiikkia. Levyltä löytyy monelle tuttu 
laulu Norppa sekä muita mukavia luontolauluja.

Lämmin kiitos taidekasvattaja Jenni Pertulle as-
karteluohjeesta sekä partiolippukunta Suosirrien 
Musut-sudenpentulaumalle avusta norppaleikkien 
kehittelyssä. Kiitokset myös Markus Majaluomalle, 
Sampo Haapaniemelle, Markus Koskiselle sekä 
Warner Music Finland Oy:lle yhteistyöstä tämän ma-
teriaalin tekemisessä. Materiaali on tuotettu osana 
EU:n Saimaannorppa LIFE luonto -hanketta.

Essi Aarnio-Linnanvuori
WWF 

Opettajalle:

KIEHTOVA SAIMAANNORPPA TUTUKSI LAPSILLE
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Ah, Saimaa! Kesällä lapset saavat uida ja purjeh-
tia sen uskomattoman kirkkaissa vesissä. Ja aina, 
vuoden jokainen päivä, löytyy uusia ihania rantoja  
tutkittavaksi! 

Talvella jää ja lumi peittää Saimaan sinisen idyllin. 
No, silloin vasta lapsilla hauskaa onkin! 

Eikä siinä kaikki...

...jään alla, syvissä vesissä, liikkuu toisenlaisia tal-
vehtijoita. Salaperäinen, mystinen saimaannorppa.
– Hei, tähä myö ruijautettaa pesä poekaselle! 
Niilo Norppa hihkuu.

Noora Norppa, lempeä äitihylje, synnyttää pesään 
Kalle Kuutin. Pesässä on lämmintä ja suojaisaa. 
Ajatelkaa – oma lumilinna salaisella uloskäynnillä!  

Eräänä päivänä, kun äiti ja isä ovat hakemassa 
ruokaa, Kalle Kuutti kurkkaa pesästä ulos. 

– Oletko sinä ihminen vai kettu? hän kysyy oudolta 
tyypiltä. – Niitä isä on käskenyt varoa.

SATU SAIMAAN KUUTTI JA LUMIUKKO
kirjoittanut Markus Majaluoma
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– Ehei, Kalle, olen Leevi Lumiukko ja olen täällä 
suojeluhommissa ja neuvomassa. Tule tähän vie-
reen, niin kerron pari tosiasiaa maailman vaaroista. 

Ennen vanhaan ihmiset metsästivät norppia, saivat 
siitä tapporahaakin. Se ei ollut ollenkaan mukavaa se.

Ihmiset kalastavat verkoilla. Ei siitä voi heitä moittia, 
kala on terveellistä. Mutta ei ole kivaa norpalle juuttua 
verkkoon. Silloin ei voi nousta pintaan hengittämään.

Jos lunta on vähän, norppa joutuu synnyttämään 
jäälle. Arvaa vain, onko se vaarallista! 

Moni ihmisen toiminta pesimäaikaan on häiritsevää. 
Onneksi nykyihminen yrittää lähinnä auttaa. Olisi 
kiva pitää saimaannorppa seuralaisenamme. Kun on 
joskus nähnyt norpan, ei sitä voi koskaan unohtaa!

Kalle Kuutti nukahti Leevin turinointiin. Leevi laski 
Kallen pesään nukkumaan. 

– Huilaa Kalle, ja kasva... voimistu. Pian tulee jo 
kevät... 

Kalle Kuutti voimistui, kasvoi. Leevi Lumiukko vartioi 
pesän ulkopuolella, ettei kukaan häirinnyt Kallen 
unta. Lumiukko korjasi Kallen pesän katon, ettei 
kukaan nähnyt pikkuista kuuttia. 

Eräänä päivänä tuli kevät. Kalle katsoi ulos pesästä. 
Lumiukko oli poissa, Saimaan jäät olivat lähteneet 
liikkeelle. Kallekin oli valmis sukeltamaan jännittä-
vään vedenalaiseen maailmaan.  

Kalle kasvoi suureksi ja vahvaksi.    
– Kahtokkeehan Kallea! huusivat isä ja äiti. – Siinä 
vasta Saemaan kötkäle! 

Eräänä päivänä Kalle loikoili kiven päällä auringon 
lämmössä. Hän huomasi saman ikäisen tytön mat-
kan päässä. Se oli rakkautta ensi silmäyksellä.  

Nuoripari, Kalle ja Kaarina, löysivät seuraavana 
talvena itselleen sopivan pesän erään luodon ranta-
kinoksista.  

Tulee kevättalvi. Kallen ja Kaarinan kuutti, Kerttu, ui-
nuu pesässä. – Oletko sinä siellä ihminen vai kettu? 
Kerttu huutelee pesän sisältä. 

– Ehei, olen Lauri Lumiukko. Olen tässä vartioimas-
sa pesääsi ja neuvomassa sinua elämän alkuun!   
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ARVOKAS MUTTA UHANALAINEN SAIMAANNORPPA

Saimaannorppa (Pusa hispida saimensis) on norpan 
alalaji, joka elää vain Saimaalla. Se on yksi harvoista 
makeissa vesissä elävistä hylkeistä ja ainoa nisäkäs-
laji, jota esiintyy vain Suomessa.

Saimaannorppa on äärimmäisen uhanalainen laji. 
Norppia on tällä hetkellä noin 360 yksilöä, joista noin 
puolet on lisääntymisikäisiä. Vähimmillään norppia 
oli 1960–1980-luvuilla alle 200 yksilöä. Kanta on 
elpynyt hitaasti.

Tärkeimmät norppaa uhkaavat tekijät ovat pesimäai-
kainen häirintä, kalaverkot ja ilmastonmuutos. Norppa 
tarvitsee pesänrakennukseen kunnon lumikinoksen. 
Ilmastonmuutoksen mukanaan tuomat leudot talvet 
aiheuttavat sen, että pesä romahtaa ennen aikojaan tai 
sitä ei voi rakentaa lainkaan. Jos pesää häiritään hel-
mi-maaliskuussa, se heikentää kuutin selviytymismah-
dollisuuksia. Pesästä lähdettyään etenkin nuoret kuutit 
ovat alttiita jäämään kiinni kalaverkkoihin. Ne ovat vielä 
liian pieniä jaksaakseen repiä itseään irti verkosta. 

WWF työskentelee saimaannorpan suojelemiseksi 
monin tavoin. Saimaannorpan pesärauhan julistuk-
sella muistutetaan, ettei norppaa saa häiritä pesimä-
aikaan. Huonoina lumitalvina norpille voidaan tehdä 
lunta kolaamalla keinokinoksia pesänrakennusta var-
ten. Joka kevät WWF selvittää norppakannan kokoa 
ja levinneisyysaluetta pesälaskentojen avulla. Lisäksi 
WWF työskentelee norppaa uhkaavan ilmastonmuu-
toksen hillitsemiseksi.

Saimaalla liikkujan on tärkeä muistaa varoa lähes-
tymästä mahdollisia norpan pesäpaikkoja kevättal-
vella. Erityisesti moottorikelkkailua on syytä välttää 
rannoilla ja pienten saarien ja luotojen läheisyydes-
sä. Keväisten verkkokalastusrajoitusten noudatta-
minen on kuuttien selviytymisen kannalta erittäin 
tärkeää. Lisäksi jokainen voi omalta osaltaan 
pyrkiä vähentämään ilmastopäästöjä säästämäl-
lä energiaa, välttämällä turhaa autoilua ja muuta 
moottoriliikennettä sekä tekemällä ruokavalintansa 
harkiten.
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NOR-PAN PE-SÄ

KER-RO KU-VAS-TA. 
MI-TÄ NOR-PAT TE-KE-VÄT? MIS-SÄ KUUT-TI ON? MIS-SÄ EMO ON?
LAS-KE MON-TA-KO MUIK-KU-A LÖY-DÄT KU-VAS-TA.
VÄ-RI-TÄ KU-VA.
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1. VAIHE: Muotoilu
a. Leikkaa tai repäise sanomalehdestä noin ¼−½ 

arkkia. Rutista sanomalehden pala kevyesti muo-
toillen pitkänomaisen pisaran muotoiseksi. Tästä 
tulee norpan vartalo.

b. Pyöritä rypistetyn sanomalehden päälle maalarin-
teippiä ohjaten samalla muotoa symmetriseksi.

c. Lisää paksumpaan päähän pieni mytty sano-
malehteä kuonoksi ja kiinnitä se teipillä. Litistä 
vartalon kapeampaa päätä, taittele siihen pyrstö 
sanomalehdestä ja kiinnitä teipillä. Muotoile vielä 
sanomalehden palasta norpan vartaloon myös 
evät ja kiinnitä ne teipillä lähelle päätä. Evät voivat 
olla tässä vaiheessa vielä haluttua suuremmat.

d. Tarkasta, että kaikki osat on kiinnitetty norpan var-
taloon hyvin ja että sanomalehti on täysin peittynyt 
maalarinteipin alle.

e. Muotoile evät ja pyrstö saksilla haluamasi muotoi-
seksi. Voit myös katkaista pyrstön tässä vaiheessa 
kahtia, jotta saat aikaiseksi norppamaiset räpylät.

2. VAIHE: Liisteröinti
a. Sekoita liisteri joko keittämällä se vedestä ja peru-

najauhoista tai sekoittamalla puolet vettä ja puolet 
askarteluliimaa (esim. Erikeeper).

b. Revi sanomalehdestä noin 1 cm x 8 cm kokoisia 
suikaleita. Uita suikaleita liisterissä ja painele ne 
kiinni maalarinteipillä peitettyyn muotoon. Asettele 
palasia sikin sokin norpan päälle niin, että ne tart-
tuvat toisiinsa sekä muodon pinnalle. Kun muoto 
on täysin peitetty sanomalehden palasilla, anna 
sen kuivua yön yli.

Kierrätysnorppa sanomalehdestä
Ohje: Jenni Perttu 

tarvikkeet: sanomalehteä, maalarinteippiä, 
liisteriä tai liimaa ja sivellin, peittäviä maaleja

NORPPA TUTUKSI ASKARRELLEN



SAIMAAN KUUTTI JA LUMIUKKO • OPETTAJAN OPAS • WWF 9

3. VAIHE: Maalaus
a. Maalaa norppa peittävillä ja myrkyttömillä vesiliu-

koisilla maaleilla
b. Anna kuivahtaa hetki ja maalaa yksityiskohdat, ku-

ten silmät ja suu sekä saimaannorpan rengaskuviot.
c. Anna kuivua ja saimaannorppa on valmis!

Pinnanalainen Saimaa pahvilaatikossa
tarvikkeet: pahvilaatikko, sakset, peittäviä maaleja, 
liimaa, hiekkaa, multaa ja pieniä kiviä, askartelu-

Askartele erilaisia kasveja, kaloja ja muita Saimaan 
pinnan alle sopivia asioita kartongista, foliosta ja silk-
kipaperista ja asettele ne eri puolille laatikkoa. Leikkaa 
askartelukartongista emonorppa ja kuutti ja väritä ne. 
Ripusta norpat ohuella langalla roikkumaan laatikon 
katosta. Pinnanalainen Saimaa on nyt valmis!

kartonkia, silkkipaperia, alumiinifoliota, ohuita 
lankoja, järven pohjalle sopivia pikkutavaroita 
(aarrearkku, uponnut vene tms. hauskaa)

Leikkaa ensin pahvilaatikon yksi seinä auki. Maalaa 
laatikko sisäpuolelta vetisillä väreillä. Takaseinälle ja 
sivuille voit maalata vesikasveja. Levitä pohjalle lii-
maa ja sirottele sen päälle hiekkaa, multaa ja pieniä 
kiviä järven pohjaksi. 
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KUUTIN SUKELLUS

Tarvikkeet: vedenalaista tunnelmaa luovaa 
musiikkia, esim. Akvaario Camille Saint-Saënsin 
Eläinten karnevaalista

Saimaannorppa pystyy nukkumaan vedessä! 
Määritellään leikkialueen keskelle pesäalue, 
jonne kokoonnutaan aluksi. Musiikin alkaessa 
kuutit lähtevät sukeltamaan pesästä ja voivat 
tehdä itse keksimiään uimaliikkeitä. Vähän ajan 
päästä leikinjohtaja katkaisee musiikin, jolloin 
kuutteja alkaa nukuttaa ja he nyykähtävät lattialle 
nukkumaan. Kun musiikki jatkuu, kuutit heräävät 
ja jatkavat sukeltamista. Kunkin kuutin pitää aina 
unien välillä käydä pesäalueella haukkaamassa 
happea, minkä jälkeen sukeltamista voi jatkaa. 
Leikki loppuu kun 
musiikki loppuu.

NORPPA KALASTAA

Tarvikkeet: kalojen kuvia (ainakin 
5 kpl kutakin leikkijää kohti) ja teippiä

Tätä leikkiä voi leikkiä sisällä isossa huo-
neessa tai ulkona. Ryhmän koosta riippuen 
voidaan valita yhdestä neljään norppaa. Muut 
ovat kalaparvia, jotka saavat kuvia pienistä 
makeanveden kaloista selkäänsä. Kuviin on 
hyvä kirjoittaa kunkin kalan nimi: esimerkiksi 

muikku, kuore, ahven 
ja särki. Vaihtoehtoi-
sesti leikkijät voivat 
kiinnittää kreppinau-
hoja vyötäisilleen 
kaloiksi. Määritel-
lään leikkialue ja 
kullekin norpalle 
oma pesä, jossa 
sen kuutti odottaa 
ruokaa. Jos aiem-
min on askarreltu 
norppia tai käytössä 
on norppapehmoja, 
sellaisen voi sijoittaa 
kuhunkin pesään. 

Jos joku lapsi ei pidä hippaleikeistä, hän voi 
halutessaan ottaa kuutin roolin. Sovitaan myös 
leikkiaika, esimerkiksi viisi minuuttia.

Norpat yrittävät saalistaa kaloja kuuteilleen 
nappaamalla kalaparvilta kaloja. Kerralla saa 
napata vain yhden kalan, minkä jälkeen se 
pitää käydä viemässä omalle pesälle. Tavoit-
teena on saada vähintään viisi kalaa vietyä 
pesään – muuten kuutti ei selviydy. Kun ”kala-
parvi” on menettänyt kaikki kalansa, hän siirtyy 
leikkialueen reunalle odottamaan leikin lop-
pumista. Leikkiajan loputtua lasketaan kalat. 
Montako kalaa kuutti sai? Mitä kaloja se söi?

LEIKITÄÄN NORPPAA!

NORPAN PESÄ

Leikitään norppaa talvipesässä ja muodoste-
taan pesän seinät ja katto omista kehoista. Yksi 
leikkijöistä saa olla norppaemo ja toinen kuutti. 
Loput leikkijät muodostavat tiiviin piirin norppien 
ympärille ja kumartuvat toisiaan kohti niin, että 
norppien ympärille muodostuu turvallinen pesä. 
Haluttaessa voidaan vielä tiivistää pesä levit-
tämällä peitto leikkijöiden ylle, mutta se ei ole 
välttämätöntä.

Aikuinen leikkijä ryhtyy ketuksi ja tulee haistele-
maan norpan pesää ulkopuolelta. Kettu haiste-
lee ja tutkii pesää melko äänekkäästi ja vähän 
tunkeilevasti mutta ei pyri väkisin pesän sisälle. 
Pesä on tukeva eikä kettu pääse sen sisälle 
vahingoittamaan kuuttia!

Lopuksi keskustellaan vielä siitä, miten tärkeä 
paksu lumipeite on pesivälle norpalle.
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Lumen syvyyden seuranta
Mitatkaa lumen syvyys kerran kuussa, mielellään 
aina samaan aikaan kuukautta (esimerkiksi 15. 
päivä). Mitatkaa aina kahdesta paikasta: aukealta 
paikalta ja suojaisalta paikalta, kuten puiden alta. 
Aikuinen tai kirjoitustaitoinen lapsi merkitsee tulok-
sen taulukkoon.

Mittayksikkönä voidaan käyttää senttimetriä mutta 
myös jotakin esinettä. Esimerkiksi käpy tai muikun 
kuva sopii mittaamiseen. Tällöin lumen syvyys 
mitataan ensin kepin avulla ja sitten lasketaan 
kokeilemalla, montako käpyä tai muikkua mitatulle 
syvyydelle mahtuu. 

Sisällä voidaan askarrella seinälle seurantadia-
grammi, jossa lumen syvyys näkyy konkreettisesti 
oikeassa mitassaan. Diagrammin voi koostaa 
mittayksikkönä käytetyn esineen kuvista: Monenko 
muikun verran lunta olikaan tammikuussa? Talven 
mittaan diagrammi täydentyy ja keväällä voidaan 
yhdessä pohtia, oliko talvella lunta paljon vai vähän.

joulukuu tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu
Lumen syvyys 
avoimella 
paikalla
Lumen syvyys 
suojaisalla 
paikalla

Talvella:

SAIMAANNORPPA TARVITSEE TALVELLA LUNTA

Lumen eristävyys
Tutustutaan lumeen eristävänä elementtinä. Kovalla 
pakkasella pannaan kahteen suljettuun astiaan vettä. 
Viedään aamulla molemmat astiat ulos, toinen avoi-
melle paikalle, esimerkiksi ulkopöydälle, ja toinen 
paksun hangen alle. Käydään iltapäivällä tutkimassa, 
onko vesi jäätynyt molemmissa astioissa.

Voidaan myös mitata lämpötila lumen pinnalla ja 
hangen alla lähellä maan pintaa.

Lumipesä pihalla
Rakennetaan lumesta pihalle iso kinos ”norpan 
pesäksi” ja kaiverretaan sen sisälle onkalo. Voidaan 
muotoilla myös lumesta kuutti ja sijoittaa se pesään 
sisälle asumaan.

Paksu lumikinos on norpan pesinnän onnistumiselle äärimmäisen tärkeä. Norppaan liittyen 
onkin mielekästä tarkkailla lumen paksuutta ja eristävyyttä omassa lähiympäristössä.
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Keväällä tai syksyllä:

RETKI RANNALLE
Lähtekää retkelle järven rannalle ihmettelemään norpan elinympäristöä! Rantaretkelle 
kannattaa varustautua hyvin: saappaat, vaihtovaatteet ja eväät lienevät minimivaatimus. 
Ämpärit ja vadit, pienet purkit, haavit ja siivilät ovat hyvä lisä, samoin lintu-, kasvi- ja 
ötökkäkirjat. Lisäksi tarvitaan seikkailumieltä sekä avoimet silmät ja korvat.

Millainen ranta tämä on?
Rantaan tutustuminen on hyvä aloittaa 
yleisellä tutkiskelulla. Katsellaan, kuunnel-
laan, tunnustellaan ja tutkitaan: millainen 
ranta tämä on? Avoin vai suojainen, rehevä 
vai karu, hiekkainen, mutainen vai kallioinen 
ranta? Millainen asuinpaikka tämä olisi järven 
pikkueliölle tai vesilinnulle? Miten tämä ranta 
eroaa muista rannoista, joilla lapset ovat 
käyneet?

Rannalla tehtyjä havaintoja voi piirtää sivulla 
13 olevaan kuvaan.

Millaista vettä tällä rannalla on?
Ottakaa vettä lasipurkkiin parinkymmenen 
senttimetrin syvyydestä, ei ihan pinnasta. Ve-
sinäytettä ei kannata ottaa ihan rannasta eikä 
paikasta, josta olette juuri kulkeneet. Pankaa 
silmät kiinni ja haistakaa vettä purkissa. Miltä 
vesi tuoksuu? Pitäkää vesinäytepurkkia val-
koista paperia vasten. Minkä väristä vesi on? 
Onko järven vesi mielestänne puhdasta?

Luokittelu- ja sarjoittelutehtäviä rannalla
Pyydä lapsia etsimään erilaisia esineitä ran-
nalta: kiviä, keppejä, lehtiä, kukkia, käpyjä, 

ihmisen jättämiä esineitä. Kun esineet on 
koottu yhteen paikkaan, pyydä lapsia luo-
kittelemaan ne ryhmiin eri ominaisuuksien 
mukaan. Esineitä voidaan luokitella esimer-
kiksi koon, värin, elollisuuden tai alkuperän 
perusteella.

Pyydä lapsia etsimään rannalta kiviä. Järjes-
täkää kivet riviin värin tai koon perusteella.

Tee rannalle valmiiksi alkuja erilaisille sar-
joille, esimerkiksi kivi – oksa – kukka – käpy. 
Pyydä lapsia jatkamaan sarjaa.

Veden pikkueläimiä
Etsikää haavien, siivilöiden tai purkkien 
avulla vedestä pikkueläimiä. Kasvillisuuden 
suojasta ja kivien alta löytyvät parhaat saalis-
tuspaikat. Pankaa löytämänne pikkueläimet 
pesuvatiin, jossa on jo vähän vettä pohjalla.

Millaisia eläimiä löytyi? Miten ne uivat? 
Montako jalkaa niillä on? Pystyttekö tunnis-
tamaan niitä lajintuntemusoppaan avulla? 
Lopuksi päästäkää pikkueläimet vapaaksi 
samaan paikkaan, mistä ne pyydystitte.
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HA-VAIN-TO-JA RAN-NAL-TA

PIIR-RÄ KU-VAN RAN-NAL-LE A-SI-OI-TA, JOI-TA O-LET NÄH-NYT JÄR-VEN RAN-NAL-LA. 
VÄ-RI-TÄ KU-VA.
MI-TÄ RAN-NAL-LA VOI-SI VIE-LÄ OL-LA?
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NORPPA
Säv. Markus Koskinen & 
Sampo Haapaniemi
San. Markus Koskinen

huomio huomio norppa näkyvissä
huusimme heti että missä missä missä
huomio huomio norppa vetisissä
täysissä norpan vesivetimissä

oli retkemme kohteena Linnansaari
ohjaten venettä kertoi vaari
norppa syö muikkua maukasta kuoretta
särkeä kiiskeä ahventa tuoretta

norpanpoikanen joo se on kuutti
maistuiskohan sille mansikkatuutti
on norppia neljän päikkärin verran
muistaa sen aina jos nähnyt on kerran

huomio huomio huomio huomio

huomio huomio norppa näkyvissä
huusimme heti että missä missä missä
huomio huomio norppa vetisissä
täysissä norpan vesivetimissä

muodon jos saisin saimaanhylkeen
rasvaa sata kiloo tämän tytön kylkeen
tulisi ja viiksetkin kasvattaisin
varpaat vedessä siinä mä saisin

norppana lötkötellä rantakivellä
kesäauringon antais hivellä
jos siihen tulisi muikkuparvi eteen
lounaspöytään sulahtaisin veteen

huomio huomio huomio huomio

huomio huomio norppa näkyvissä
huusimme heti että missä missä missä
huomio huomio norppa vetisissä
täysissä norpan vesivetimissä

ALKU (PIENET ASKELEET)

Säv. Markus Koskinen & Sampo Haapaniemi

San. Markus Koskinen

tärkeää on pienet pienen pienet askeleet

jos et astu askeltakaan mitäs siinä teet

tärkeää on pienen pienen pienet askeleet

ennenkin on isot pienempiä seuranneet

LENNI LOKINPOIKANEN
Säv. Markus Koskinen & 
Sampo Haapaniemi
San. Markus Koskinen

on Lenni pieni naurulokki
Lenni äidin jalkaa nokki
hae mulle lisää ruokaa
silakoita vatsa huokaa

Lenni kuoriutui tää vasta
munasta ja nyt parasta
on alla äidin hellän siiven
nukahtaa on hyvä siihen

Lenni nauttii kesästä
ja kotipesästä
meille huutaa pystypäin
ja se menee näin ja se menee näin

on Lenni lokinpoikanen
harmaanvalkoinen
Lenni lokinpoikanen
on meri koti sen

RIPU RAPU
Säv. Markus Koskinen, Kimmo Koskinen 
& Sampo Haapaniemi
San. Markus Koskinen

Ripu Rapua ei mikään kiinnosta
Ripu ei enää osaa mennä luonnossa
siksi asfaltilla heiluttelee saksia
kotiin haluis päästä siksi tilaa taksia

apua apua apua apua
mikään ei kiinnosta Ripu Rapua
Kärsämäki Pattijoki Keuruu Lapua
kaikki auttamaan Ripu Rapua

on Ripu kaupungissa liassa ja noessa
ei muista että ravun koti onkin joessa
jollei liiku yhtään puhtaassa luonnossa
niin silloin väsyy 
eikä enää mikään kiinnosta

apua apua apua apua
mikään ei kiinnosta Ripu Rapua
Kärsämäki Pattijoki Keuruu Lapua
kaikki auttamaan Ripu Rapua
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PILKKIMÄÄN
Säv. Markus Koskinen & Sampo Haapaniemi
San. Markus Koskinen

okei tyypit, nyt lähetään pilkkimään! 

helmikuinen järvenjää on täällä outo rauha 
pilkkivapa, ämpäri, pilkit, sohjokauha 
kaira valmiina on siinä terävä on kärki 
kohta nousee järven jäälle ahven, kiiski, särki 

syöttipurkista nyt mun täytyy noukkia 
pilkkiin surviaissääsken toukkia 

lämmintä on päällä, onneks, täällähän käy viima 
pipo päähän, reikä jäähän, sitten alas siima 

dippa dii dippa daa dippa dappa daa 
ettei peppu jäädy käytä pilkkijakkaraa 
dippa dii dippa daa dippa dappa daa 
sinttejä jos tulee niin ei tarvi makkaraa 

jokaiselle naskalille omat naskalit 
jos kylmä yllättää silloin auttaa, kas, halit 
syöntikeli jos ei ole muista opetusta: 
”jos ei tule kalaa, tulee aina kokemusta”  



ILMASTON YSTÄVÄN MUISTILISTA
• Sammuta valot ja sähkölaitteet, kun et käytä niitä.
• Laske sisälämpötilaa.
• Suunnittele ajomatkasi, liiku lihasvoimalla ja käytä 

julkista liikennettä.
• Valitse lautaselle runsaasti kasviksia ja niukasti 

eläinkunnan tuotteita.
• Älä heitä ruokaa hukkaan.

NORPAN YSTÄVÄN VINKIT
• Vältä moottorikelkkailua rannoilla ja pienten 
 saarien ja luotojen läheisyydessä!
• Älä kalasta Saimaalla verkoilla ainakaan keväisin,   

 kun kuutit ovat pieniä!
• Tutustu norppiin ja niiden elämään osoitteessa  

 wwf.fi/norppagalleria ja näet, monellako on jo nimi!

Suojelemme luontoa ja ratkaisemme 
ympäristöongelmia – luonnon 
ja ihmisten hyväksi.

wwf.fitogether possible TM


