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Teksti ja kuvat: Kaarina Tiainen



On luminen talvi. Viima puhaltaa ja ujeltaa Saimaalla, mutta muuten 
on hilajista ja rauhallista.

Pieni saimaannorpan kuutti, Veeti nimeltään, lepää suojaisassa lu-
miluolassa äitinsä kyljessä. Vaaleanharmaa paksu turkki ja äidistä 
imetty maito lämmittävät mukavasti. Veetin täytyy juoda paljon ras-
vaista maitoa, jotta se vahvistuisi ja kasvaisi isoksi norpaksi.



Kevät on jo pitkällä. Veetin vauvakarva on hävinnyt, ja se alkaa 
muistuttaa ihan oikeaa saimaannorppaa. Veeti on oppinut uimaan, 
kalastamaan ja syömään kaloja. Uiminen ja kalastaminen ovatkin 
hyvin hauskoja puuhia. Veetin kotivesillä ihminen ei saa kalastaa 
verkoilla, joten Veetin ei tarvitse niitä pelätä.

Äiti on juuri syönyt hieman muikkuja ja loikoilee nyt kivellä. Äidillä on 
menossa karvanvaihtoaika ja siksi kivellä on kiva rapsutella itseään. 
Välillä se on aika hassun näköistä.

Äiti on koko ajan hyvin tarkkana. Jos joku vaara uhkaa, se pulahtaa 
veteen ja sitten uidaan kovaa vauhtia karkuun.



“Huh hellettä! Onpas kesällä kuuma. Vesikin on niin lämmintä.”

Veetin kotivesillä ei ole enää niin rauhallista kuin ennen. Ihmiset 
ovat lomallaan muuttaneet kaupungeista rannoille asumaan. ve-
neitä kulkee joka puolella edestakaisin. Hieman se Veetiä hirvittää, 
mutta yleensä uteliaisuus voittaa.

Veeti seurailee mielellään ihmisten touhuja ja varsinkin heidän ka-
lastusreissujaan. Mutta äiti on neuvonut olemaan varovainen. Ihan 
liian lähelle ihmistä ei pidä päästää, vaikka eivät he mitään pahaa 
halua saimaannorpalle tehdäkään.





“Syksy on  ihmeellistä aikaa”, Veeti miettii. “Ensin on kaunis ja värikäs 
ruska, ja sitten yhtäkkiä koko maisema on harmaa js synkkä.”

Mutta Veetistä on mukavaa, kun vesillä on taas rauhallista. Vain aal-
lot myllertävät eikä ole liian kuuma.

Veetin täytyy syödä paljon kalaa, jotta rasva- eli traanikerros kasvai-
si paksuksi. Sitten eivät kovatkaan pakkaset haittaa Veetin elämää.



Joulun aikaan lumisateet muuttavat Saimaan valkoiseksi. Vesi on 
jäätynyt, ja lumi kinostuu saarten rannoille.

Veeti haluaa rakentaa itselleen oman lepopesän. Se laajentaa hen-
gitysavantoaan niin, että se pääsee kovertamaan hankeen mukavan 
onkalon. Siellä on hyvä levätä uintireissujen välillä.

“Kyllä elämä Saimaalla on sitten mukavaa”, tuumii Veeti ja potkai-
see itsensä räpylällä herkullisen muikkuparven perään.




