
Saimaannorppa
Uutiskirje tammikuu 2020

Hyvää uutta vuotta saimaannorpan ystävät!

Niin taas kirjoitetaan uusi vuosi uusin numeroin, ja norppatyö jatkuu. Norppakanta on viime vuodesta

vahvistunut ol len nyt noin 41 0 yksilöä. Jännityksellä odotetaan, miten käy norpan lisääntymisen tänä

vuonna. Juuri nyt sää ja sääennusteet eivät lupaile norpan kannalta hyvää ainakaan täällä Saimaan

eteläosissa, mutta toivotaan, että pakkasta ja lunta vielä saadaan. Norpan synnyttämisen aika on vasta

reilun kuukauden päästä.

Tässä vuoden ensimmäisessä uutiskirjeessä on ajankohtaisia norppa-asioita sekä tapahtumakalenteri.

Muistathan seurata saimaannorppaa myös näil lä sivui l la:

Saimaannorppa-Facebook

Luonnonsuojelul i i ton saimaannorppa-sivut

Luonnonsuojelul i i ton Etelä-Karjalan piirin Facebook

Luonnonsuojelul i i ton Etelä-Savon piirin Facebook

Lisäksi Saimaa- ja norppa-asioita on vaihtelevasti esi l lä myös muil la luonnonsuojelul i i ton Saimaan alueen

piirien ja paikal l isyhdistysten sivui l la.

Sarviniemi (Taipalsaari, EteläKarjala) 5.1.2020. Tammikuun alussa suojaisten lahdenpohjien rannoilla oli hieman jäätä, mutta
muuten talvesta ei ollut tietoakaan. Pohjoisemmalla Saimaalla tilanne on sentään hieman parempi. Kuva: Kaarina Tiainen.

https://www.facebook.com/saimaannorppa/
https://www.sll.fi/mita-me-teemme/saimaannorppa/
https://www.facebook.com/luonnonsuojeluliittoek/
https://www.facebook.com/etelasavolsp/


Tulevia tapahtumia:

1 3.1 . klo 1 7.00 - 20.00 katiskatalkoot Lappeenrannassa (Saimaarium, os. Satamatie 8)

30.1 . klo 1 8.00 - 1 9.30 EKKO:n yleisöluento Lappeenrannan pääkirjastossa

- Saimaariumin toiminnan esittely, suunnittel i ja Jari Kil junen, Saimaarium

- Saimaannorpan nykyti lanne, saimaannorppakoordinaattori Kaarina Tiainen,

Suomen luonnonsuojelul i i tto

1 0.2. klo 1 7.00 - 20.00 katiskatalkoot Lappeenrannassa (Saimaarium)

29.2. klo 1 0.00 - 1 4.00 Kuutin synttärit - koko perheen tapahtuma Lappeenrannassa (Saimaarium)

9.3. klo 1 7.00 - 20.00 katiskatalkoot Lappeenrannassa (Saimaarium)

1 3.-1 5.3. Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon piirien piiripäivät Lappeenrannassa

21 .3. klo 1 4.00 - 1 7.00 Luontokino, jonka yhteydessä pienimuotoinen "Vaihda verkot katiskaan"

-tapahtuma Savonlinnassa (Kulttuurikel lari , os. Olavinkatu 34)

6.4. klo 1 7.00 - 20.00 katiskatalkoot Saimaariumissa

11 .5. klo 1 7.00 - 20.00 katiskatalkoot Saimaariumissa

27.6. Vaihda verkot katiskaan -tapahtuma Rääkkylässä

Tervetuloa mukaan!

Saimaa-katiskat, talkoot ja tapahtumat

Saimaa-katiskoiden rakennustalkoot jatkuvat. Tavoitteena on tehdä kesään mennessä Vaihda verkot

katiskaan -tapahtumassa jaettavaksi vähintään 1 00 katiskaa. Lisäksi ihmisi l lä on mahdoll isuus tehdä

talkoissa itsel leen katiska tarvikemaksua 25 € vastaan. Pieni määrä katiskoita tehdään myös myynti in.

Tuotto käytetään saimaannorpan suojelutyöhön, mm. katiskatarvikkeiden hankintaan.

Talkoita järjestetään enimmäkseen Etelä-Karjalassa ja Etelä-Savossa, kerran myös Pohjois-Karjalassa.

Talkoista i lmoitel laan sitä mukaa kun ajat ja paikat varmistuvat.

Talkoita voi myös pyytää erikseen eri laisi l le ryhmil le ja yhteisöi l le.

Saimaakatiskoita on rakennettu talkoilla jo
useita satoja kappaleita. Loppuvuodesta
2019 talkoita pidettiin mm. Luonto ja
tiedekeskus Saimaariumissa Lappeenran
nassa. Talkoot jatkuvat Saimaariumissa
kevätkaudella kerran kuussa (ks. tapahtuma
kalenteri). Kuva: Hanne Kosonen.



Kolataanko apukinoksia?

Saimaannorppa tarvitsee pesintään jäätä ja lunta. Useana vuonna norppaa on autettu kolaamalla apu-

kinoksia vapaaehtoisvoimin. Metsähall itus vastaa apukinosten teosta ja ohjeistaa työhön. Omin päin

kinoksia ei saa lähteä tekemään.

Metsähall ituksen norppabiologit seuraavat ti lannetta ja tekevät päätöksen apukinostalkoista 21 .1 . Jos

talkoisi in lähdetään ja jos se säiden ja jääti lanteen kannalta on mahdoll ista, Suomen luonnonsuojelul i i ton

Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon piirit järjestävät talkoot omil la alueil laan tammi-helmikuun vaihteessa.

Lisätietoja voi kysyä Etelä-Karjalan piirin ti lanteesta Kaarina Tiaiselta: kaarina.tiainen@sll . fi , 050 530

3270 ja Etelä-Savon ti lanteesta Heikki Härköseltä: heikki.harkonen@sll . fi , 044 208 0770.

Laajemmin apukinosasioita voi tiedustel la Metsähall ituksen suojelubiologi Jouni Koskelalta:

jouni.koskela@metsa.fi , 0400 1 88 825.

Saimaannorppa-aiheiset EU-hankkeet

Suomalais-venäläinen saimaannorpan ja laatokannorpan tutkimusta ja suojelua edistävä hanke ”Towards

Sustainable Coexistence of Seals and Humans” on edennyt suunnitelmien mukaan Itä-Suomen yliopis-

ton vetämänä. Luonnonsuojelul i i ton osuus painottuu ympäristökasvatukseen. Aiheeseen li ittyvät esitteet

i lmestyvät lähiaikoina. Erityisen kiinnostava asia hankkeessa on Lappeenrannan teknil l isen yl iopiston

kehittämä hahmontunnistusmenetelmä, jonka avulla norppayksilöt voidaan tunnistaa kuvista digitaal isesti

turkkikuvion perusteel la. Venäläisenä kumppanina hankkeessa toimii Interregional charitable public

organisation “Biologists for nature conservation”.

Haluatko talkoo-ohjaajaksi?

Jos katiskan rakentaminen kiinnostaa siinä määrin, että voisit toimia vapaaehtoisena talkoo-ohjaajana,

i lmoittaudu reippaasti mukaan. Tarvitsemme talkoo-ohjaajia vaihtelevasti eri talkootapahtumiin. Rakenta-

misen oppii tulemalla mukaan talkoisi in, mutta järjestämme myös erikseen opastusta heil le, jotka ovat

ki innostuneita tulemaan mukaan opettamaan katiskan rakennusta. Lisätietoja: kaarina.tiainen@sll . fi , 050

530 3270.

Vaihda verkot katiskaan -tapahtumat

Päätapahtuma on suunnittei l la Pohjois-Karjalaan Rääkkylään la 27.6. , mutta katiskoita on jaossa myös

Luontokinon yhteydessä Savonlinnassa 21 .3. Tapahtumista tulee l isätietoa myöhemmin.

Viimeksi apukinoksia on kolattu norpan pesinnän
turvaamiseksi alkutalvella 2018. Keinopesiä on kokeiltu
tehdä turpeesta ja järviruokolyhteistä. Molemmat kokeilut
ovat sikäli onnistuneet, että norpalle ne ovat kelvanneet.
Vielä keinopesät eivät kuitenkaan ole niin laajassa
käytössä, että niillä voitaisiin pelastaa norpan pesintä
erityisen lauhana, lähes lumettomana ja jäättömänä
talvena. Kuva: Tapio Kujala.

https://www.sll.fi/ita-savo/tapahtuma/luontokino/
https://www.lut.fi/uutiset/-/asset_publisher/h33vOeufOQWn/content/tietokonenako-tunnistaa-uhatun-saimaannorpan-%E2%80%93-tiedot-hyodynnetaan-suojelutyossa
http://bfn.org.ru/wpdir/category/coexist/
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Sustainable Coexistence of Seals and Humans” on edennyt suunnitelmien mukaan Itä-Suomen yliopis-

ton vetämänä. Luonnonsuojelul i i ton osuus painottuu ympäristökasvatukseen. Aiheeseen li ittyvät esitteet
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Reipasta uutta vuotta 2020 toivottavat

Kaarina Tiainen Hanne Kosonen
saimaannorppakoordinaattori ympäristökasvattaja, ENI CBC CoExist -hanke

kaarina.tiainen@sll . fi hanne.kosonen@sll . fi

p. 050 530 3270 p. 040 1 94 1 885

Kuntalaisaloite saimaannorpan puolesta Savonlinnassa

I tä-Savon luonnonsuojeluyhdistys ry on hakenut 1 6.1 2.201 9 Savonnlinnan kaupunginvaltuustolta kunta-

laisaloitteel la päätöstä kieltää erittäin uhanalaisel le saimaannorpalle hengenvaaral l isten pyydysten käyttö

ympäri vuoden.

Aloitetta on perusteltu si l lä, että yl i puolet maailman kaikista saimaannorpista elää Savonlinnan alueella

ja että Savonlinna on jul istautunut jo vuonna 201 3 norppien kotikaupungiksi. Norppia on kuollut verkkoi-

hin Savonlinnan omistamil la vesialuei l la, ja si lti näi l le vesialuei l le myydään yhä edelleen verkkolupia.

Aloitteessa muistutetaan, että mikään kalaverkko ei ole norpalle turval l inen.

Olisipa hienoa, jos Savonlinnan kaupunki näkisi tässä aloitteessa perinteisen vänkäämisen sijaan

tulevaisuuden mahdoll isuuksia!

Aloite kokonaisuudessaan

Maa- ja metsätalousministeriön työryhmä saimaannorpan ja
kalastuksen yhteensovittamiseksi

Työryhmän tehtävänä on tehdä esityksiä saimaannorpan suojelemiseksi asetettavista kalastusrajoituk-

sista. Niiden on tarkoitus tul la voimaan keväällä 2021 . Vaikka verkkokalastus edelleen tappaa kuutteja ja

aikuisia norppia sekä on kohtalokasta uhanalaisi l le kaloi l le, ei ainakaan ensimmäisen kokouksen perus-

teel la työryhmän enemmistö ol lut mil lään tavoin valmis l isäämään kalastusrajoituksia. Nyt on vuosi ja noin

1 0 kokousta aikaa tehdä tätä vääntöä - katsotaan kuinka käy.

Työryhmän tavoite ja kokoonpano

Saimaannorppa LIFE2 -hanke ”Working Together to Save the Saimaa Ringed Seal in Changing Environ-

ment” on hakuvaiheessa. Ensimmäisel lä yrityksellä v. 201 9 hakemus ei mennyt läpi, mutta nyt on uusi

parempi hakemus lähdössä. Peukut pystyyn ja odotel laan päätöstä kesän kynnyksellä!

MMM:n työryhmä saimaannorpan ja kalastuksen yhteen
sovittamiseksi piti ensimmäisen kokouksensa Helsingissä
joulukuun alussa. Työryhmän puheenjohtajana toimii
kalastusneuvos Eija Kirjavainen (vas. edessä) ja sihteeri
nä kalastusbiologi Teemu Hentinen (oik. edessä). Kuva:
MMM/viestintä.

https://www.sll.fi/ita-savo/2019/12/23/kuntalaisaloite-saimaannorpalle-vaarallisten-pyydysten-tayskiellosta-savonlinnassa/
https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1410837/x



