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Tervetuloa virikeaineistomme pariin!
Me Teatteri Soivasta Sammakosta toivotamme teille mukavia hetkiä Soiva Sammakko ja vaarallinen 
verkko -  näytelmään pohjautuvan virikeaineistomme parissa. Toivomme että teille on siitä huvia ja 
hyötyä työssänne lasten kanssa! 

Näytelmämme nostaa esille teemoja kuten tunne- ja kaveritaidot, kiusaaminen ja ystävyys. 
Teatterisadun kautta tutustutamme lapsia myös luonnonsuojelukysymyksiin ja ihmisen vastuuseen 
elinympäristöstään.  Virikeaineisto tarjoaa lapselle mahdollisuuden keskustelun, leikin, tehtävien ja 
harjoitusten myötä työstää ja käsitellä näytelmän sisältöä, teemoja ja sen herättämiä kysymyksiä.  
Teatterin leikkiä jatkamalla ja syventämällä lapsi oppii myös hahmottamaan, käsitteellistämään ja 
tulkitsemaan ympäröivää todellisuutta, sen ilmiöitä sekä siinä tapahtuvia asioita. 

Virikeaineisto on tarkoitettu innoituksen lähteeksi: Valitkaa teille sopivat harjoitukset ja leikit, ottakaa 
mukaan myös omia leikkejä ja harjoituksia ja nostakaa esille teille oleellisia asioita. 

Teatteriesityksen yhteyteen on myös mahdollista tilata meiltä työpaja jossa näytelmän teemoja 
työstetään teatterin ja musiikin kautta meidän ohjauksessamme. Ottakaa yhteyttä ja kysykää lisää, 
yhteystietomme löytyvät aineiston kansilehdeltä.

Parhain terveisin, Pia Leinonen ja Joni Tiala

TEATTERI SOIVASTA SAMMAKOSTA

Teatteri Soiva Sammakko on vuodesta 2011 toiminut kiertävä ammattiteatteri. Vuositasolla teatterimme 
järjestää noin 40 avointa näytöstä Vaasassa ja Kokkolassa, sekä tekee vajaan sata tilausesitystä ympäri 
Suomen. Teatteri Soivan Sammakon tyyli on puhe- ja nukketeatterin yhdistelmä. Kohderyhmämme on 
päiväkoti-, esikoulu- ja ala-asteikäiset lapset. Teatterissa työskentelevät näyttämötaidepedagogi Pia 
Leinonen ja muusikko Joni Tiala. Pedagoginen osallistava lähestymistapa ja musiikin laaja-alainen käyttö 
ovat teatterimme peruspilareita. 

Kaikki näytelmämme kestävät noin 30min ja ovat suunnattu 2-10 vuotiaille lapsille, toki vauvat ja 
isommatkin ovat tervetulleita. Tärkeintä on tuottaa lapsiyleisölle mielekäs ja mukava teatterikokemus! 
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Tietoa näytelmästä: Soiva Sammakko ja vaarallinen verkko

Kalervo Kuutin kurja kiusaamistilanne on saada todella huonon lopun – onneksi Mesimetsän asukit 
ehtivät hätiin ja keksivät kuinka kiusantekijät saadaan kuriin!

”Etpä uskalla – etpä uskalla, pikkukalle on mammanpoika – eikä uida uskalla! Muiden kuuttien 
pilkkahuudot kaikuvat Kalervo Kuutin korvissa ja hän päättää näyttää kaikille: Varmana hän uskaltaa 
uida – ja vaikka kuinka kauas! Uintiretki on saada kohtalokkaan lopun kun Kalervo ei huomaa 
kalastajien verkkoa edessään…”

Tässä näytelmässä seikkailee tuttujen hahmojen lisäksi kuutti, joka sotkeutuu kalastajan verkkoon. 
Loiskulammen nokkelat asukit ehtivät onneksi hätiin ennen kuin pahempaa ehtii tapahtua – mutta 
edessä onkin suurempi ongelma: kuinka ajaa kalastajat verkkoineen pois ja tehdä Loiskulammesta 
jälleen turvallinen paikka asua ja elää? Viisaat ja vähemmän viisaat päät lyödään yhteen ja syntyy 
hurja suunnitelma siitä kuinka kalastajat säikytetään tiehensä! Näytelmän teemoja ovat kiusaaminen
sekä kaveri- ja tunnetaidot. Teatterisadun
kautta tutustumme
luonnonsuojelukysymyksiin ja ihmisen
vastuuseen elinympäristöstään. Esitys
sisältää Teatteri Soivan Sammakon tapaan
elävää musiikkia ja pieniä leikkejä, joissa
myös yleisö saa aktiivisesti osallistua tarinan
tuiskeeseen! Puolituntinen esitys soveltuu
yli 2-vuotiaille, lapsille ja aikuisille.

Katso videotraileri täältä:

https://youtu.be/lZoCogVWx1A

Näytelmän tekijät:

Ohjaus – Sarah Bergkulla

Sävellys ja soitto – Joni Tiala

Tarinankerronta ja nuket – 

Pia Leinonen

Tekniset tiedot:

Tilantarve: 4x4 m 

Esityksen kesto: 35 min.

Aikatarve: Pystytys 1,5h ja purku 1h

Ikäsuositus: 2-10 vuotta

Yleisömäärä: Niin että kaikki näkevät (esim. koulun juhlasali noin 250, päiväkodin pieni sali n. 60)

Katsomo: Katsomon ensimmäinen rivi voi olla 4-5metrin päässä takaseinästä. Liikuntasalin 
pitkät penkit toimivat hyvin istuimina, samoin päiväkodin kolmen penkin sarjat. 
Takimmaisen rivin voi tehdä tuoleista ja etummaisen rivin jumppamatoista

https://youtu.be/lZoCogVWx1A
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Virittäytyminen
Viritysharjoitteiden tarkoitus on herättää kiinnostusta ja valmistaa ryhmää tulevaa 
teatterivierailua varten. Tehtävien kautta lapset saavat ennalta tutustua sekä teatteriimme että 
nähtävään näytelmään ja sen tematiikkaan. Voitte valita teille parhaiten sopivat harjoitukset tai 
tehdä vaikka kaikki jos aikaa riittää!
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
1. Tutustutaan näytelmään
Kerro lapsille että pääsette kohta katsomaan teatteriesitystä! Näytelmään voitte tutustua lukemalla 
ääneen esittelytekstin ensimmäiseltä sivulta ja katsomalla videotrailerin   Youtubesta. Mitä videolla 
tapahtui? Mitä eläimiä oli mukana? Millaista ääntä nämä eläimet pitävät? Missä ne asuvat? Mitähän 
näytelmässä tulee tapahtumaan?

Onko tuleva esitys jollekulle ensimmäinen teatteriesitys? Siinä tapauksessa on hyvä miettiä millaista 
teatterissa on: siellä on yleensä yleisölle katsomo ja näyttelijöille näyttämö. Näytös alkaa kun kaikki 
on valmiita. Lauluissa saa laulaa ja leikkiä mukana. Lopussa yleisö antaa aplodit ja näyttelijät 
kumartavat. Millainen sitten on kiva teatterikaveri?  Miten istutaan toisten vieressä niin että kaikki 
viihtyvät, miten huolehditaan siitä että kaikki näkevät ja kuulevat hyvin?  Ehkä lapset keksivät myös 
muita juttuja jotka on hyvä muistaa teatteriin mennessä – laatikaa yhdessä säännöt!

2. Tehdään patsaskuvia
Pyydä lapsia kävelemään vapaasti tilassa, jokainen omassa rauhassa. Kun ohjaaja lyö kätensä 
yhteen, ottaa jokainen itselleen pariksi lähimpänä olevan. Pari tekee sitten patsaskuvan ohjaajan 
antamasta aiheesta. Kun kaikki ovat valmiita, katsotaan parien patsaat läpi. Kun patsaat on katsottu
jatkavat kaikkia kävelyä, tanssimista, juoksemista tai konttaamista tilassa. Kun ohjaaja lyö kätensä 
yhteen kaikki ottavat uuden parin (tarkoitus on ottaa joka kierroksella uusi pari) ja tekevät yhdessä 
uuden kuvan. Näytelmässä on muun muassa seuraavia esineitä ja rekvisiittaa joita parit voivat 
esittää: vene, kalaverkko, joki, kivi, kyltti, kuumemittari, harava, kokko ja omena. 

3.  Jää ja aurinko
Merkitään huoneen päätyihin raja. Toisessa päädyssä rajan takana on aurinko ja toisessa jää. Pyydä 
lapsia tanssimaan ympäri huonetta ja leikkimään että on kevät. Kun ohjaaja lyö kädet yhteen ja 
huutaa ”jää” tulee lasten juosta jäärajan taakse ja muuttua jääksi. Jääksi muututaan jähmettymällä 
yhteen asentoon ja jännittämällä kaikki lihakset. Kun ohjaaja lyö kädet yhteen ja huutaa ”aurinko” 
silloin lapset juoksevat aurinkorajan taakse ja lötkähtävät sulana maahan makaamaan. Se joka ehtii 
viimeisenä paikalle, on se joka saa huutaa seuraavan kerran. Leikki loppuu kun on enää kaksi lasta 
jäljellä.

4. Tee oma juliste
Kerätkää pihalta askartelumateriaalia ja tehkää tulevasta teatterivierailusta juliste. Julisteeseen voi 
vaikka tehdä hylkeen puunlehdestä. Tulisiko pikkurisuista tai vaikka männynneulasista hyvä verkko?

5. Hylje, mikä se on?
Ovatko lapset kuulleet saimaannorpasta? Missä se Saimaa oikein on ja mikä tekee saimaannorpasta 
aivan erityisen? Tutkikaa ja keskustelkaa yhdessä. Keskustelun jälkeen lapset voivat piirtää kuvan 
siitä mitä he ovat oppineet ja mitä keskustelusta on jäänyt mieleen. Tässä tehtävässä taiteillut 
hyljetaulut voi kehystää kartongilla myöhempää käyttöä varten!

https://youtu.be/jEwUidmUsyc
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Viimeistely 
Viimeistelevien jatkotehtävien tarkoitus on syventää teatterikokemusta ja työstää edelleen sen 
herättämiä ajatuksia, kysymyksiä ja elämyksiä. Voitte valita teille parhaiten sopivat harjoitukset tai
tehdä vaikka kaikki jos aikaa riittää!
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

TEATTERIESITYKSESTÄ
Työstetään teatterikokemusta kokonaisuutena. Anna lapsille tilaa pohtia ja keskustella yhdessä – 
tärkeää on muistaa että jokaisen kokemus on yksilöllinen eikä ole olemassa oikeaa tai väärää tapaa 
tulkita taidekokemusta.

1. Muistelukierros
Pyydä lapsia sulkemaan silmänsä ja muistelemaan nähtyä esitystä hiljaa mielessään. Mitä kaikkea 
muistat? Mikä kohtaus tai tapahtuma jäi erityisesti mieleen?  Sitten avataan silmät ja jokainen saa 
kertoa mitä he muistivat. Keskustellaan näytelmän tapahtumista ja ohjaaja voi kysyä 
jatkokysymyksiä. Tärkeää on että kaikki kuuntelevat tarkkaavaisesti sitä kenen vuoro on kertoa – 
näin jokainen ryhmäläinen tulee nähdyksi ja kuulluksi sekä saa jakaa ajatuksiaan, tunteitaan ja 
kokemuksiaan. 

2. Esitys ja minä
Anna lapsille tehtäväksi piirtää/maalata kuva siitä näytelmän kohtauksesta tai tilanteesta joka 
puhutteli eniten ja jäi parhaiten mieleen. Anna heille noin 30-40min aikaa suorittaa tehtävä. Aseta 
valmiit kuvat aikajärjestykseen näytelmän tapahtumien mukaisesti. Sen jälkeen kaikki saavat 
järjestyksessä kertoa omasta kuvastaan ja miksi valitsivat juuri sen tapahtuman. 

3. Roolileikki
Aloitetaan kävelemällä tilassa, jokainen itsekseen. Ohjaajan käskystä kaikki alkavat liikkua kuten 
näytelmän roolihahmot: Amalia Ankka, Soiva Sammakko, Keijo Kettu, Petula Pöllö ja Kalervo Kuutti. 
Rohkaistaan lapsia käyttämään kehollista ilmaisua: ollaan isoja sammakoita, pieniä sammakoita jne. 
Voidaan käyttää apuna myös erilaisia luonteenpiirteitä – voidaan yhdessä miettiä mitkä ovat eri 
roolihenkilöiden tyypillisimmät luonteenpiirteet. Tämän jälkeen voidaan lisätä roolihahmoille ääni ja 
vaikkapa repliikkejä, roolihahmot voivat tervehtiä toisiaan ja tehdä jotain toimintoja. Petula Pöllö voi
keittää teetä, Soiva Sammakko maalata kylttiä, Kalervo Kuutti uida, Keijo Kettu kummitella ja Amalia
Ankka haravoida. Voidaan jakaa lapset viiteen ryhmään ja jokainen ryhmä esittää yhtä roolihahmoa 
– kaikki voivat tervehtiä toisiaan jne. Tässä harjoituksessa saa mielikuvitus vapaasti laukata!



6
KALASTAJAT
Olivatko kalastajat lasten mielestä pelottavia? Keskustelkaa kalastajista yhdessä, millaisia he lasten 
mielestä olivat ja miksi. Seuraavassa osassa on harjoituksia joiden avulla lapset saavat purkaa 
näytelmän hahmoja leikkien itse kalastajia, kaloja ja verkkoja.

4. Vaaralliset kalastajat
Jaa lapset 4-5:n ryhmään ja sijoita ryhmät leikkialueen laidoille. Jokainen ryhmä saa päättää mitä 
kaloja he ovat (haukia, lohia, taimenia, lahnoja, siikoja, ahvenia, muikkuja jne.) Määrää yksi lapsista 
ja yksi ohjaajista kalastajiksi jotka asettuvat keskelle leikkialuetta. 
Kalastajat huutavat kalalajeja (yhden, useampia tai kaikki) nimeltä, jolloin sen lajin kalat lähtevät 
uimaan pesästään ympäri leikkialuetta. Hetken kuluttua kalastajat huutaa ”Kalastajat tulee!” jolloin 
kaikkien kalojen tulee palata omaan pesäänsä kalastajien yrittäessä ottaa heitä kiinni. Kiinnijääneet 
kalat muuttuvat kalastajiksi ja jäävät huoneen keskelle. Alkaa uusi kierros. Leikki jatkuu niin monta 
kierrosta että kaikki kalat ovat muuttuneet kalastajiksi.

5. Vaarallinen verkko
Kokoa kaikki lapset leikkialueen pitkälle sivulle ja kerro että he ovat kaloja jotka asuvat kauniissa 
järvessä. Valitse yksi lapsista joka tulee ohjaajan kanssa kalastajaksi keskelle huonetta. Kalastajat 
kääntävät selkänsä kaloille ja huutavat ”verkot on vesillä” ja silloin kaikkien kalojen tulee juosta 
huoneen toiselle puolen kalastajien yrittäessä pyydystää heitä. Kiinni jääneet kalat muuttuvat 
verkoksi ja heidän tulee niiltä sijoiltaan, jalkoja liikuttamatta, yrittää saada niin monta kalaa kiinni 
kuin mahdollista. Leikki loppuu kun kaikki kalat ovat käyneet pyydykseen ja muuttuneet verkoksi.

6. Turvallinen verkko
Keskustellaan yhdessä: Onko verkko aina vaarallinen vai voiko se joskus myös toimia turvaverkkona?
Asetutaan rinkiin ja otetaan toisia kädestä kiinni. Yksi lapsista saa tulla ringin keskelle, laittaa silmät 
kiinni ja alkaa kävellä. Ympäröivästä piiristä muodostuu nyt suojaverkko joka huolehtii siitä että 
keskellä oleva ei törmää seinään tai mihinkään muuhun esineeseen. Keskellä kulkijaa ”sokkoa” 
ohjataan kuiskaamalla – hänen tulee liikkua kuiskauksen suuntaan. Kehota lapsia ottamaan harjoitus
tosissaan ja painota sitä kuinka tärkeää keskellä olijan suojeleminen on. Tärkeää on että kaikki 
saavat kulkea piirin keskellä. Tässä harjoitellaan luottamista, empatiaa ja vastuunottamista toisten 
hyvinvoinnista. 
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YSTÄVYYS
Mitä ystävyys on? Mistä tietää että ollaan ystäviä? Millainen on hyvä ystävä? Millainen on huono 
ystävä? Mikä lasten mielestä on kiusaamista? Joku voi loukkaantua jostain sanomisesta tai 
tekemisestä mikä omasta mielestä oli aivan vähäpätöistä. Silloin on hyvä jos asian pystyy näkemään 
myös toisen näkökulmasta.

7. ”Se oli vaan leikkiä”
”Se on ihan höpö, joka leikistä suuttuu” tai ”Se oli vaan leikkiä, en tarkoittanut tosissaan” – ovatko 
lapset joskus sanoneet itse näin tai kuulleet tämänkaltaisen kommentin? Miltä silloin tuntui? Jos joku
kiusaa toista, miltähän kiusatusta tuntuu? Miltä kiusaajasta tuntuu? Miksi joku kiusaa?

8. Kaksi kohtausta kiusaamistilanteesta
Tehdään pienryhmissä kaksi pientä kohtausta. Yksi jossa näytetään kuinka ilkeät hylkeet kiusasivat 
Kalervo Kuuttia ja toinen jossa näytetään mitä hylkeet tekivät ja sanoivat kun he huomasivat 
Kalervo Kuutin kadonneen. Harjoitellaan kohtaukset ja esitetään ne toisille. jos lapset ovat 
epävarmoja, voidaan ensin käydä yhdessä läpi eri vaihtoehtoja kohtauksen tapahtumille. 
Keskustellaan yhdessä mitä voi tehdä jos näkee että joku on yksin. Mitä voi tehdä jos näkee että 
jotakuta kiusataan ja mitä voi tehdä jos itse tulee kiusatuksi? 

9. Kaverikyltit
Millä tavalla voit olla kiltti ja avulias toisia kohtaan? Millainen on kiva kaveri? Anna lasten keksiä 
ehdotuksia kaverikylteiksi, esim. ”halaa”-kyltti, ”sano jotain kivaa”-kyltti, ”tarjoa apua”-kyltti jne. 
Valmistetaan kyltit, käydään ne yhdessä läpi ja laitetaan ne ympäri huonetta. Tämän jälkeen voidaan 
leikkiä niin, että musiikin soidessa kaikki tanssivat ympäri huonetta. Kun musiikki taukoaa, pitää 
tehdä se mitä lähimmässä kyltissä lukee. Kyltit voi jättää esille vaikka koko viikoksi muistuttamaan 
siitä miten ollaan hyvä kaveri.

10. Kerrotaan kohteliaisuuksia, annetaan kehuja
Pyydä lapsia istumaan rinkiin. Ohjaaja selittää mikä on kohteliaisuus ja kertoo esimerkkejä. Tämän 
jälkeen ohjaaja kulkee ringin ympäri ja kuiskaa jokaisen korvaan toisen lapsen nimen niin, että 
jokainen saa ”salaisen” ystävän. Sen jälkeen jokaisen tehtävänä on keksiä kohteliaisuus tai kehu 
jonka jokainen käy vuorollaan kuiskaamassa ”salaisen” ystävänsä korvaan. Tehtävää voidaan jatkaa 
niin, että jokainen kertoo ääneen saamansa kohteliaisuuden. Tästä harjoituksesta lapset saavat 
hyväksyntää ja se kohentaa itsetuntoa. Harjoituksen onnistumisen kannalta on tärkeää, että lapset 
ymmärtävät mikä kohteliaisuus on. Sen takia on hyvä jos ohjaaja voi antaa monta esimerkkiä asiasta.
Harjoituksen voi toistaa useasti, esim. aamunavauksen yhteydessä.
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11. Minä olen tähti
Kaikki osallistujat asettuvat riviin. Vuorotellen jokainen saa astua rivin eteen ja esitellä itsensä muille 
sanoen ”minä olen (nimi) ja minä olen tähti!” Muiden tehtävänä on hurrata ja juhlia tähteä. 
Poseeraaminen on sallittua! Harjoituksen tarkoituksena on totutella olemaan huomion kohteena ja 
vahvistaa ryhmäläisten itsetuntoa.

12. Kevätsiivous kaksistaan
Lumi alkaa hiljalleen sulaa ja kevättä on ilmassa. Pihalla voi kuitenkin näyttää roskaiselta ja 
kevätaurinko paljastaa sisältä pölyt. Seuraava tehtävä onkin kevätsiivous pareittain. Siivous voidaan 
suorittaa sisällä tai ulkona. Annetaan jokaiselle parille oma alue ja tehtävä on siivota se niin hienoksi 
kuin olla ja osaa! Tässä harjoituksessa kehittyy ryhmähenki ja samalla lapset oppivat ottamaan 
vastuuta yhteisistä tiloista ja tavaroista.

ENSIAPU

13. Ensiapupäivä tai – viikko

Mitä lapsi voi tehdä jos sattuu onnettomuus? Järjestäkää ensiapupäivä! Ehkä paikallinen palokunta/ 
vapaapalokunta, Punainen risti tai muu toimija voisi tulla kertomaan miten hätätilanteessa tulee 
toimia ja mikä tärkeintä – kuinka vaaranpaikat voidaan välttää. 

Apuna voi käyttää myös Punaisen ristin 4-6-vuotiaille suunnattua Auta Eppua – 
ensiaputietopakettia, jossa käydään läpi viisi erilaista tapaturmatilannetta. Järjestäkää 
ensiapuviikko: Missä vaara vaanii ja miten lähiympäristössä ollaan ja liikutaan turvallisesti?

Auta Eppua – materiaalit on ladattavissa osoitteesta: 
https://www.punainenristi.fi/materiaali/ensiapupaketti-esikoululaisille

https://www.punainenristi.fi/materiaali/ensiapupaketti-esikoululaisille
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SAIMAANNORPPA
Tutustukaan saimaannorppaan tarkemmin: Saimaannorppa on yksi maailman uhanalaisimmista 
hylkeistä. Se on Saimaan järviluonnon ja koko suomalaisen luonnonsuojelun symboli. Saimaassa elää
tätä nykyä runsaat 300 norppaa, ja vuosittain syntyy noin 60 kuuttia. Nykyisin saimaannorpan 
suurimmat uhat liittyvät verkkokalastukseen ja muuttuvaan ilmastoon, joiden vaikutukset 
kohdistuvat erityisesti norpan poikastuottoon. Vähälumisena talvena norppia on autettu kolaamalla
jäällä olevasta lumesta apukinoksia, joihin norpat ovat voineet tehdä pesänsä. Norppaa suojellaan 
erilaisin projektein – esimerkiksi kehittämällä norpalle turvallisia kalanpyydyksiä. Henkilötasolla voi 
esimerkiksi ryhtyä norppakummiksi lahjoittamalla joka kuukausi tietyn summan saimaannorpan 
suojeluun. 

Enemmän tietoa saimaannorpasta sekä hauskoja leikkejä ja tehtäviä löytyy osoitteesta:

http://www.sll.fi/mita-me-teemme/lajit/saimaannorppa/norppa-
ymparistokasvatuksessa/saimaannorppa-oppimateriaalit

Sieltä voi käydä lataamassa vihkosen jossa kerrotaan Veeti – kuutin vuodesta  

tai 

"Norppatouhuja - vinkkivihkon varhaiskasvattajalle" joka on lastentarhaopettaja, sosionomi Sanna 
Koljanderin kokoama paketti, jonka avulla päiväkodeissa voidaan tutustua monella tavalla 
Saimaaseen ja saimaannorppaan. Vinkkivihkonen sisältää tietoa Saimaasta ja norpasta sekä 
aiheeseen liittyviä tehtäviä, askartelua, leikkejä, pelejä, retkivinkkejä, lauluja, loruja jne.

14. Norppatori
Monesti lapset (ja aikuisetkin) kokevat että he eivät voi vaikuttaa ympärillä tapahtuviin asioihin 
koska ovat itse niin pieniä ja ongelmat ovat niin suuria. Tämä ei kuitenkaan ole koko totuus. Meillä 
suomalaisilla on pitkät perinteet kansalaistoiminnassa: yhdessä olemme vahvempia! Ottakaa 
yhteyttä Luonto-liiton paikallisjärjestöön - ehkäpä joku heiltä tulisi mielellään kertomaan teille 
luonnonsuojelutyöstä ja pitämään luontoaiheista teemapäivää päiväkodillenne.

Järjestäkää hyväntekeväisyyskampanja: järjestäkää päiväkodillanne kirpputori tai ”norppatori”. 
Myyntiin voitte vaikkapa yhdessä leipoa murotaikinasta muovailtuja saimaannorppia. Vai olisiko 
hyvä kaikkien tuoda kotoaan jokin lelu tai tavara jolla ei enää tule leikittyä? Lapset voivat maalata 
saimaannorppakuvia, jotka sitten kehystetään kartonkiin ja joita norppatorin kävijät saavat ostaa. 
Ilmoittakaa tapahtumasta ilmaisella menopalstalla lehdessä ja Internetissä. Ottakaa yhteyttä 
paikallislehtiin – ne innostuvat aiheesta varmasti. Norppatorin tuotot voi sitten lahjoittaa 
saimaannorpan suojeluun.  Ohjeet löytyvät esimerkiksi sivulta: 
http://www.sll.fi/lahjoita/saimaannorppa

http://www.sll.fi/lahjoita/saimaannorppa
http://www.sll.fi/mita-me-teemme/lajit/saimaannorppa/norppa-ymparistokasvatuksessa/saimaannorppa-oppimateriaalit
http://www.sll.fi/mita-me-teemme/lajit/saimaannorppa/norppa-ymparistokasvatuksessa/saimaannorppa-oppimateriaalit
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