
Saimaannorppa
Uutiskirje maaliskuu 2020

Alkukevään tervehdys!

Maaliskuussa alkaa kevät. Tosin tänä vuonna talvi ei kunnolla edes ole tul lut. Saimaannorpan kannalta se

on erittäin huono asia. Niinpä nyt jännityksellä odotetaan, kuinka pesinnän käy. Riittävätkö noin 1 50 apu-

kinosta ja parikymmentä keinopesää? Syntyykö kuutteja eri laisi in keinopesiin vai makoileeko nyt jääl lä ta-

val l ista enemmän emoja imettämässä pienokaisiaan? Oli miten tahansa, nyt pitää norpil la antaa pesimä-

ja imetysrauha. Rantoja pitkin jääl lä l i ikkumista pitää välttää ja jääl lä makaava kuutti pitää jättää rauhaan.

Havainnoista on ilmoitettava Metsähall itukseen.

Norppatyössä on ollut vi ime aikoina monenlaista kiirettä, joten ajankohtaisia asioita tässä uutiskirjeessä

on paljon. Lisätietoja löytyy l inkeistä tai kysymällä al lekirjoittaneilta.

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.

Nestorinpäivän (26.2.) tienoilla syntyvät saimaannorpan kuutit. Toivotaan tämän vuoden kuuteille parasta mahdollista elämän
alkua hankalista olosuhteista huolimatta. Kuva: Ismo Marttinen.

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:

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

1 3.3. klo 11 -1 5 "Peukkupäivät": Norppatietoutta ja norppatuotemyyntiä ABC-asema Viipurinportissa

Lappeenrannassa

1 3.-1 5.3. I tä-Suomen piirien piiripäivät Lappeenrannan Marjolassa (i lmoittautumisaika meni jo, mutta

mukaan kyllä pääsee)

- ajankohtaiskatsausta norpasta la 1 4.3.

1 8.3. klo 1 8.00 - 1 9.30 Juha "Norppa" Taskisen Saimaa-tri logia -yleisöti laisuus Lappeenrannan

pääkirjastossa

1 8.3. klo 1 7.30 - 1 9.00 Norppa-aiheinen yleisöluento Lahden pääkirjastossa, Kaarina Tiainen

21 .3. klo 1 4.00 - 1 8.00 Luontokino Savonlinnassa (Kulttuurikel lari , os. Olavinkatu 34)

- ohessa klo 1 0-1 3 katiskatalkoot, ennakkoilmoittautumiset talkoisi in isly@sll . fi

Pesälaskennat maalis-huhtikuussa, mikäl i olosuhteet sal l ivat

6.4. klo 1 7.00 - 20.00 katiskatalkoot Saimaariumissa

11 .5. klo 1 7.00 - 20.00 katiskatalkoot Saimaariumissa

23.5. Suomen Vapaa-ajan Kalastaj ien Keskusjärjestön 20-vuotisjuhla Lappeenrannan satamassa,

mukana norppa-asiaa

27.6. Vaihda verkot katiskaan -tapahtuma Rääkkylässä

Loppukevät: Maa- ja metsätalousministeriön ja maakuntal i ittojen yhdessä järjestämät yleisöti laisuudet.

Ajankohdat ovat vielä auki, mutta paikkakunnat ovat Taipalsaari, Puumala, Punkaharju, Rantasalmi ja

Rääkkylä

Apukinoskolaukset ja pesimärauha

Apukinoksia on kolattu Saimaalle noin 1 50 kpl. Keski- ja pohjoisosissa kinoksia saati in kolattua kohtuul l i-

sen hyvin, mutta eteläosissa apukinokset jäivät eritäin pieniksi tai ni itä ei päästy tekemään lainkaan. Eri-

laisia keinopesiä on parikymmenta kappaletta. I tä-Suomen yliopisto ja Metsähall itus vielä kehittävät ja

testaavat keinopesiä, joten siksi ne eivät ole laajemmin käytössä. Nyt toivotaan, että norpil la säilyy pesi-

märauha ja mahdoll isimman moni kuutti selviytyy hankalasta elämän alusta.

Varsinaisia apukinostalkoita ei pystytty Etelä-Saimaalla järjestämään heikkojen jää- ja lumiolosuhteiden

takia. Sen takia Suomen luonnonsuojelul i i ttokaan ei talkoita järjestänyt, vaan sen Etelä-Karjalan toimiston

kolme naista kävi pelastuspuvut päällä katsomassa ti lanteen omalla vastuualueellaan 1 5.2. Hädin tuskin

saati in kolme pienen pientä kinosta kasattua. Toivottavasti ni istä on jotain apua. Päivän ajatuksista Kaari-

na Tiaisen blogi.

Saimaan veden pinnan nousu nähti in vielä alku-

vuodesta erittäin suurena uhkana norpan pesin-

näl le. Nyt ti lanne näyttää sen suhteen paremmal-

ta. Vesi ei ole tulvinut jään päälle ni in kuin on pe-

lätty. Syynä on se, että jäät eivät moninkaan pai-

koin ulotu aivan rantaan, jol loin jää on päässyt

elämään veden pinnan nousun mukana.

Jos näet kuutin jääl lä, älä mene lähelle vaan

ilmoita havaintosi Metsähall itukseen.

Lumen raapimista rantakiviltä EteläSaimaalla. Kuva:
Hanne Kosonen.

https://www.sll.fi/2020/02/17/luonnonsuojeluliitto-kolasi-norpille-apukinoksia-pesinnan-onnistuminen-huolettaa-edelleen/
https://www.sll.fi/etela-karjala/tapahtuma/piiripaivat-lappeenrannassa-13-15-3/
https://www.sll.fi/ita-savo/tapahtuma/luontokino/
https://www.facebook.com/events/480503512834784/


Verkkokuolemat talvella

Helmikuussa on tul lut tietoon kaksi saimaannorpan verkkokuolemaa: nuori naaras Haukivedellä ja naa-

raskuutti Pihlajavedellä. Vaikka suurin osa verkkokuolemista tapahtuu kesällä, ovat verkot norpalle vaa-

ral l isia ympäri vuoden. Parinkymmenen vuoden ti lastoinnin perusteel la noin 30 % kaikista kalanpyydys-

kuolemista tapahtuu talviverkkoihin.

Nuorten naaraiden ylimääräiset kuolemat

ovat suuria menetyksiä. Naaraat eivät pää-

se l isääntymään, ja ni iden geenivaranto on

lopul l isesti menetetty. Siksi luonnonsuoje-

lul i i ton mielestä kaikki verkot on otettava

mukaan siihen norpalle vaaral l isten pyy-

dysten l istaan, jossa pyydykset kiel letään

asetuksella norppa-alueil la ympäri vuoden.

Verkot ovat saimaannorpalle vaarallisia ympäri
vuoden. Kuva: Juha Taskinen.

Pipolätkäturnaus

Suomessa on järjestetty jo muutaman vuoden ajan pipolätkäturnauksia eri puoli l la Suomea.

Save Pond Hockey –nimellä kulkeva turnaus haluaa muistuttaa ilmastonmuutoksen ikävistä vai-

kutuksista ja pelastaa talvet tulevi l le sukupolvi l le. Saimaannorppa on yksi esimerkki laj ista, joka

kärsi i vakavasti i lmastonmuutoksen vaikutuksista.

Lauantaina 22.2. pipolätkäturnaus pelatti in ensimmäisen kerran Lappeenrannassa. Turnaukses-

sa pelasi 1 2 joukkuetta. I lmastonmuutos oli läsnä, kun vettä satoi koko päivän ja voimakas tuul i

riepottel i Kisapuistossa. Suomen luonnonsuojelul i i tto Etelä-Karjalan Norppajengi pelasi i loisesti

kuutti vahvistuksenaan. Joukkue jäi todennäköisesti turnauksen viimeiseksi, mutta eipä tuo mi-

tään haitannut. Tärkeintä ol i l i ikunnan ilo ja hauskanpito sekä tärkeän asian puolesta toimimi-

nen!

Etelä-Saimaan juttu pipolätkäturnauksesta

Norppajengin peliiloa Kisapuiston tekojääradalla. Kuvat: Hanne Kosonen.

https://esaimaa.fi/uutiset/lahella/b1d5ef72-1fd8-4e06-9ff2-95498d486420


Kuutin synttärit

Nestorinpäivän 26.2. tienoil la syntyvät kuutit. Sen kunniaksi Suomen luonnonsuojelul i i tto Etelä-Karjala

järjesti jo toistamiseen Kuutin synttärit –nimellä kulkevan koko perheen tapahtuman Lappeenrannassa.

Juhla järjestetti in yhteistyössä Luonto- ja tiedekeskus SAIMAARIUMin kanssa.

Idea kuutin synttäreihin on saatu yhteistyökumppaneiltamme Venäjän Lahdenpohjassa ja Kurkijoel la.

Siel lä kuutin synttäreitä on juhl ittu kouluissa ja päiväkodeissa jo usean vuoden ajan.

Kuutin synttärit järjestetti in Saimaariumissa lauantaina 29.2. Ohjelmassa oli askartelua, leikkiä, katiskan

rakentelua, norppatatskoja, jumppaa, laulua ym. Kohokohtana oli tasatunnein i lmestynyt saimaannorpan

kuutti , jonka kunniaksi LUX-duo Lauri ja Santeri esittivät led-valoshown. Kiertämällä norpparasteja sai

norppapassiin leimoja ja lopuksi hienon norppadiplomin.

Kuutin synttäri juhlaan osall istui noin 200 innokasta ja eri-ikäistä saimaannorpan ystävää. Suuri ki itos vie-

rai l le ja juhlajärjestelyissä mukana ollei l le!

Etelä-Saimaan ennakkojuttu ja tapahtumauutinen

Katiskatalkoita

Saimaa-katiskan rakennustalkoot jatkuvat koko kevään. Tällä hetkel lä tiedossa olevat yleiset talkoot löy-

tyvät uutiskirjeen alussa olevasta tapahtumakalenterista. Talkoita järjestetään Etelä-Karjalan ja Etelä-Sa-

von luonnonsuojelupiireistä käsin. Ja talkoissahan voi tehdä katiskan itsel leen tarvikemaksua vastaan

(25 €) tai luonnonsuojelul i i tol le "Vaihda verkot katiskaan" -tapahtumia varten.

Yleisten talkoiden l isäksi järjestetään useita ti laustalkoita. Oppilaitoksil le ja eri laisi l le yhdistyksil le pyritään

järjestämään omia talkoita toiveiden mukaisesti .

Pohjois-Karjalankin puolel la Rääkkylässä käyti in pitämässä katiskatalkoot 23.2. Juha Taskisen johdolla.

Talkoisi in osall istui noin 40 henkilöä, ja katiskoita valmistui parikymmentä. Yli jääneet tarvikkeetkin vieti in

käsistä. Talkoot ki innostivat myös paikal l islehtiä, si l lä paikal la ol i toimittajat kolmesta lehdestä. Saimme

siis katiskan rakentamisen ohessa vietyä hyvin viestiä eteenpäin norppa- ja lohikalaturval l isen kalastuk-

sen puolesta.

Sanomalehti Karjalaisen etusivulla ma 24.2.

https://esaimaa.fi/uutiset/lahella/65554d4f-8f60-4e55-b89e-9df7d331e8ca
https://esaimaa.fi/uutiset/lahella/085e3078-3f0c-4b5e-8f90-7de435037f5b


Ympäristökasvatus

ENI CBC CoExist Norppa -hankkeen tuottamat saimaannorppaesitteet ovat valmiit. Esitteitä on tehty kol-

me eri laista: varhaiskasvatukseen, alakoului l le ja yläkoului l le. Jokainen esite on käännetty myös englan-

niksi ja venäjäksi. Myöhemmin keväällä ne ovat ladattavissa myös luonnonsuojelul i i ton verkkosivui lta se-

kä MAPPA-materiaal ipankista. Tällä hetkel lä esitteitä saa Saimaan luonnonsuojelukeskuksesta. Kouluja

ja päiväkoteja varten tehti in myös jul iste.

Kevät on sesonkiaikaa myös norppaympäristökasvatuksessa. Kutsuja on tul lut runsaasti enimmäkseen

eteläkarjalaisi in kouluihin ja päiväkoteihin. Kaikkiin vierai lupyyntöihin on ainakin toistaiseksi onnistuttu

vastaamaan myönteisesti , joskin nyt aletaan ”myydä” jo toukokuun aikoja.

Tunnelmia Kuutin synttäreiltä. Kuvat: Hanne Kosonen.

Saimaannorppajulistetta jaetaan kouluille ja päiväkodeille vierailujen yhteydessä.

Helmikuussa vierailimme norppateemalla Taipalsaaren kirkonkylän päiväko
dissa. Kuva: Kaarina Tiainen.



MMM:n työryhmä

Maa- ja metsätalousministeriön Saimaannorppa ja kalastus -työryhmä työskentelee tämän vuoden val-

mistelemalla uutta kalastusrajoitusasetusta, joka tulee voimaan ensi vuonna. Asetelmat työryhmässä ovat

entisenlaiset: ympäristöjärjestöt ja tutki jat vaativat l isää verkkokalastusrajoituksia ja mm. vesialueiden

omistajat, useimmat kalatalouspuolen tahot sekä maakuntal i itot vastustavat l isärajoituksia. Ympärivuoti-

sen verkkokalastuskiel lon saaminen norppien levinneisyysalueelle ainakin nyt tuntuu täydeltä utopialta.

Asukkaiden kuuleminen

Ennen esityksen tekoa Saimaannorppa ja kalastus -työryhmä haluaa kuulla Saimaan alueen asukkaita.

Se tehdään järjestämällä yleisötapahtumat viidel la paikkakunnalla toukokuussa. Päivämäärät eivät ole

vielä tiedossa, mutta paikkakunnat ovat Rääkkylä, Rantasalmi, Punkaharju, Puumala ja Taipalsaari. Li-

säksi järjestetään verkkokysely. On tärkeää, että myös saimaannorpan puolesta osall istutaan mahdoll i-

simman suurin joukoin tapahtumiin ja tuodaan norpan näkökulma sekä verkkokyselyssä että yleisöti lai-

suuksissa esiin.

Maa- ja metsätalousministeriön uutinen 27.2.2020

Topias-kuutin kohtalo

Kesällä Puumalasta löytyi huonokuntoinen kuutti , joka vieti in Korkeasaareen hoitoon. Topiakseksi nimetty

kuutti toipui, mutta tautiriskin takia sitä ei saatu palauttaa Saimaalle. Korkeasaari sai luvan tarhata To-

piaksen eläintarhaan. Mutta ennen kuin uuden altaan rakentamista ehditti in edes aloittaa, Topias kuoli

suol itukokseen.

Jatkossa sairaita tai loukkaantuneita saimaannorppia ei viedä Saimaalta muualle vaan ne hoidetaan nii-

den omassa elinympäristössä. Sitä varten on suunnittei l la norppahoitoloita Saimaalle.

Korkeasaaressa päätetti in kuitenkin tukea saimaannorpan suojelua sen omassa elinympäristössä, joten

Topiaksen nimissä aloitetti in keräys, jonka tuotto lahjoitetaan Suomen luonnonsuojelul i i ton saimaannorp-

patyöl le.

Korkeasaari tiedotti keräyksestä ja keräyskohteesta 20.2.2020.

Topiaskuutti oli vielä virkeä ja voimissaan 31.1.2020. Se oli juuri
päässyt villieläinsairaalan puolelta väliaikaisesti saukkoaltaaseen
odottamaan oman altaan valmistumista. Kuva: Kaarina Tiainen.

https://mmm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/saimaannorppa-ja-kalastus-tyoryhman-kokouksessa-esilla-kuolleisuustilastot-ja-taman-vuoden-vaikeat-pesimaolot#4e4fc75a
https://www.korkeasaari.fi/korkeasaaren-norppakerays-tukee-suomen-luonnonsuojeluliiton-tyota/


Kevättä rinnassa -terveisin

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

kaarina.tiainen@sll . fi norppatiedottaja

p. 050 530 3270 hanne.kosonen@sll . fi

p. 040 1 94 1 885

FM Lauri Liukkosen väitöstutkimus

I tä-Suomen yliopistossa on julkaistu FM Lauri Liukkosen saimaannorppa-aiheinen väitöstutkimus

"Linking spatial ecology to conservation of the endangered Saimaa ringed seal". Väitösti laisuus oli 1 7.1 .

Väitöstutkimuksessa selvitetti in norpan talviaikaista käyttäytymistä, rantarakentamisen vaikutuksia pesin-

nän onnistumiseen, sekä kehitetti in uusi, yksi löpohjainen l i ikkumismall i suojelutoimien kehittämisen tuek-

si. Tutkimuksessa saati in l isätietoa norpan talviaikaisesta häiriöherkkyydestä ja havaitti in, että Saimaan

rannoista 30 % on sellaisen ihmistoiminnan piirissä, että norpan pesintä ei onnistu normaalisti .

Väitöstiedote ja väitöskirja

Saimaannorppa-LIFE

Uutta Saimaannorppa-LIFE-hanketta "Working together to save the Sai-

maa Ringed Seal in changing environment" yritetään nyt toistamiseen,

kun hakemus lähti EU:n arvioitavaksi helmikuun alussa. Miten hakemuk-

sel le käy, selviää kesän alussa. Jos se menee läpi, hanke alkaisi aikaisin-

taan syyskuussa. Luonnonsuojelul i i tol le se tietäisi puolitoista henkilöä l i-

sää norppatyöhön. Sil lä tehtäisi in katiskahanketta, ympäristökasvatusta,

vapaaehtoistyön kehittämistä, oltaisi in keinopesätoiminnassa mukana se-

kä tehtäisi in yhteistyötä muiden hanketoimijoiden kanssa. Hankkeen ko-

konaisbudjetti on yl i 7,7 mil joonaa euroa, joten läpi mennessään eri toi-

mijoiden saimaannorppatyö saisi hulppeasti l isää resursseja. Nyt peukut

pystyyn!

Maaliskuun alussa ympäristökasvattajamme Hanne

Kosonen on aloittanut myös norppatiedottajan työt

50 % työajal la elokuun loppuun saakka. Tavoittee-

na on akti ivisempi tiedottaminen ja näkyvyys mm.

somessa näin norppasesonkiaikana keväällä ja ke-

säl lä sekä verkkosivujen norppaosuuden selkeyt-

täminen ja päivitys. Hannen tavoittaa Lappeenran-

nan norppaluolasta.

Hanne Kosonen Sarviniemessä 21.1.2020. Kuva: Kaarina
Tiainen.

Norppatiedottaja Hanne Kosonen

http://www.uef.fi/-/saimaannorppa-on-herkka-hairiolle-talvella
https://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-3303-4/



