Saimaannorppa
Uutiskirje toukokuu 2020

Hei kaikki norppien ystävät!
On taas ajankohtaisten norppakuulumisten aika. Onpa ollut monella tapaa poikkeuksellinen talvi ja kevät!
Saimaanorpan pesinnän onnistumista on saatu jännittää, pesälaskentoihin on päästy vain paikoin eikä
perinteistä pesälaskentainfo- ja lounastilaisuutta vapaaehtoisille laskijoille voida järjestää koronan takia.
Myös saimaannorpan suojeluun liittyviä tapahtumia ja kokouksia on jouduttu perumaan, siirtämään ja järjestelemään etänä. Mökeille menoa on rajoitettu, mutta lähiluonnossa olemme onneksi saaneet vapaasti
liikkua. Osalle lähiluontoa ovat Saimaa ja sen rannat – toivottavasti kuitenkin jokaiselle löytyy suhteellisen
läheltä luonnonläheinen mieltä virkistävä paikka. Kaikesta huolimatta norpat elävät elämäänsä, ja me jatkamme suojelutyötä.
Tässä kirjeessä on mukana tapahtumakalenteri, mutta tapahtumien toteutuminen ja aikataulut ovat hyvin
epävarmoja.
Muistathan seurata norppatiedotusta myös täältä:
Saimaannorppa-Facebook
Luonnonsuojeluliiton saimaannorppa-sivut
Luonnonsuojeluliiton Etelä-Karjalan piirin Facebook
Luonnonsuojeluliiton Etelä-Savon piirin Facebook
Lisäksi Saimaa- ja norppa-asioita on vaihtelevasti esillä myös muilla luonnonsuojeluliiton Saimaan alueen
piirien ja paikallisyhdistysten sivuilla.

PienSaimaalla ei vielä huhtitoukokuun vaihteessa liiemmin viherrä. Jäät ovat kuitenkin jo lähteneet ja muuttolinnut
ovat vallanneet rantametsät, vedet ja ruovikot. Kuva: Kaarina Tiainen.

Tulevia tapahtumia:

HUOM! Tapahtumiin saattaa tulla muutoksia, ja monen tilaisuuden totetuminen on jo nyt
epävarmaa.
Toukokuu: WWF:n norppalive on alkanut
Kesäkuun loppu: Vaihda verkot katiskaan - Saimaa-katiskoiden jakoa Savonlinnassa
1 9.-24.7. Lasten norppaleiri Pihlajaveden Kongonsaaressa (Luonto-Liitto Savo-Karjala)
21 .-23.8. Savonlinnan kansainväliset luontoelokuvafestivaalit, mukana norppa-asiaa
29.8. Sataman Valot Lappeenrannassa, mukana norppa-asiaa
30.8. Suomen Vapaa-ajan Kalastajien Keskusjärjestön 20-vuotisjuhla Lappeenrannan satamassa,
mukana norppa-asiaa
Syyskuu??? Vaihda verkot katiskaan -tapahtuma Rääkkylässä
Tulossa jollain tavoin: Maa- ja metsätalousministeriön ja maakuntaliittojen yhdessä järjestämät
yleisökuulemiset. Ajankohdat ovat vielä auki, mutta paikkakunnat ovat Taipalsaari, Puumala,
Punkaharju, Rantasalmi ja Rääkkylä tai vain verkossa.

Tervetuloa mukaan!

Saimaannorpan pesintä
Koko talvi odotettiin talvea, ja toivottiin viimeiseen asti norpalle suotuisia pesimäolosuhteita. Niitä ei tullut.
Edes apukinoksilla ja keinopesillä ei kyetty estämään norpan pesinnän epäonnistumista. Apukinoksia
saatiin lopulta kasaan n. 1 50, ja niistäkin osa suli liian aikaisin. Erilaisia keinopesiä oli etupäässä keskisellä Saimaalla reilu 20 kpl. Pesälaskennat olivat erittäin puutteelliset huonojen jääolosuhteiden takia. Lopulta havaittiin 32 kuuttia, joista 1 6 oli syntynyt apukinoksiin ja yhteen keinopesään ja 1 6 avojäälle. Näistä yhdeksän löytyi kuolleena, kuudessa tapauksessa syynä oli peto, todennäköisimmin kettu. Parhaillaan
pesälaskentoja pyritään tarkentamaan sukeltamalla tiedettyjä pesä- ja apukinospaikkoja.
Metsähallitus ei voi näiden ”tulosten” perusteella tehdä luotettavaa kuuttiarviota tältä vuodelta. Todennäköisesti kuutteja on syntynyt viime vuosien tapaan reilu 80. Moni niistä on kuitenkin jo kuollut ja moni on
niin heiveröinen, että itsenäisen elämän alku on tavanomaista hankalampi ja vaarallisempi. Juuri tällaisten tilanteiden takia olisi tärkeää, että saimaannorppakanta saataisiin kasvamaan voimakkaammin. Suotuisan suojelun tasolle kasvanut norppakanta olisi paljon vakaampi ja kestäisi leutoja talvia tai muita uhkatekijöitä paremmin kuin nyt sukupuuton uhan alla elävät saimaannorpat.
Aiheesta on uutisoitu mm. Iltalehdessä
ja Ylessä.

ItäSuomen yliopisto tutkii ja kehittää erilaisia keinopesiä.
Norpan suosiossa on ollut turvelevyillä katettu kelluva pesä,
joka kiinnitetään rantaan. Pesän sisälle olisi hyvä laittaa
lunta tai jotain muuta pehmeää turvallista materiaalia, josta
norppa saa muotoilla itselleen sopivan sisustuksen. Kuva:
ItäSuomen yliopisto/hyljetutkimus, Miina Auttila.

Kalastusrajoitukset
Keväiset verkkokalastusrajoitukset tulivat jälleen voimaan 1 5.4., ja ne kestävät 30.6. saakka. Rajoitukset
eivät koske muikkuverkkoja, vaikka nekin ovat vaarallisia norpille. Rajoitukset kattavat noin 2770 km 2, mikä on noin 63 % Saimaan pinta-alasta. Saimaannorpan levinneisyysaluetta on kuitenkin lähes koko Saimaa. On siis selvää, että osa norpista – erityisesti seikkailevat nuoret yksilöt – uivat alueilla, joilla ei ole
minkäänlaisia kalastusrajoituksia norpan turvaksi. Ja viimeistään heinäkuussa saamme taas kuulla kuuttien kalanpyydyskuolemista. Huonon pesimätalven jäljiltä jokainen verkkoon kuollut kuutti tai aikuinen
norppa on entistä suurempi menetys.
Em. alueella on ympärivuotisesti kielletty kalastus norpalle kaikkein vaarallisimmilla pyydyksillä kuten
esim. monisäikeisillä verkoilla, riimuverkoilla ja löysänieluisilla katiskoilla.
Kalastusrajoitusasetus tarkkoine pyydysluetteloineen ja karttoineen löytyy Maa- ja metsätalousministeriön
sivuilta. Kalastusrajoituksien karttarajauksia pääsee parhaiten tarkastelemaan WWF:n norppakartasta.
Paras ja helpoimmin toteutettava keino saimaannorpan suojelemiseksi on pidättäytyä kaikesta verkkokalastuksesta koko saimaannorpan levinneisyysalueella ympäri vuoden. Kalaa ostettaessa tai ravintolassa
syödessä on hyvä kysyä kalan alkuperästä ja jättää norppa-alueiden verkoilla pyydetyt kalat ostamatta.
Luonnonsuojeluliitto tiedotti kalastusrajoitusten alkamisesta ja niiden puutteista 1 4.4.

Mitä tehdä, jos näen kuutin tai löydän kuolleen norpan?
Kun kevät etenee ja kesä lähenee, ihmiset liikkuvat entistä enemmän Saimaalla ja havainnoivat luontoa
ympärillään. Erityisesti tänä vuonna Metsähallitus kaipaa havaintoja kuuteista, kun pesälaskennat jäivät
puutteellisiksi. Myös jos löydät kuolleen norpan, on siitä ilmoitettava Metsähallitukseen p. 0206 39 5000
tai poliisille. Kuolleista norpista saatetaan saada vielä arvokasta tietoa. Norpat päätyvät tietysti tilastoksi
kuolleisuuslukuihin, mutta niistä saadaan myös tietoa esim. iästä ja mahdollisesta kuolinsyystä. Mikäli
turkin kiehkurakuvio on aiemmin tunnistettu tai norpalla on räpylämerkki, on mahdollista saada tietoa
myös norpan historiasta, elinpiiristä ym.

Keväällä norpat ottavat rennosti, kun ne vaihtavat kivillä karvaa. Tarkkasilmäiset vesillä liikkujat voivat tehdä norpasta havaintoja
ja ilmoittaa erityisesti kuuttihavainnoista Metsähallitukselle. Älä lähesty kivellä makaavaa norppaa niin, että se joutuu tekemään
pakosukelluksen! Kuva: Eero Korhola.

Katiskat ja nielurajoittimet
Poikkeustilanteen takia tietysti myös kaikki kevään ja alkukesän katiskatalkoot on peruttu. Muutamat innokkaat ovat tehneet katiskoita omin päin, kiitos heille. Tällä hetkellä varastossa on Etelä-Savon puolella
noin sata katiskaa ja Etelä-Karjalassa myös yli sata. Jaettavaa siis on Vaihda verkot katiskaan –tapahtumia varten, mutta niitäkään ei voida järjestää – ainakaan alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti. Tilalle
on kehitetty uusia suunnitelmia:
1 ) Savonlinnassa järjestetään savonlinnalaisille vapaa-ajan kalastajille joitakin päiviä kestävä Vaihda verkot katiskaan –tapahtuma Citymarketin pihalla/aulassa kesäkuun lopussa. Silloin voi etukäteen varata itselleen katiskan ja käydä noutamassa sen silloin kun itselle parhaiten sopii näiden tiettyjen päivien aikana. Suunnitelmat ja aikataulut vielä tarkentuvat. Lisätietoja saa heikki.harkonen@sll.fi, p. 044 208 0440.
2) Rääkkylän ”Vaihda verkot katiskaan” –tapahtuma 27.6. on peruttu. Jos on mahdollista, tapahtuma järjestetään syksyllä, mutta seuraamme tilannetta. Katiskat on kuitenkin varattu tänä vuonna pohjoiskarjalaisia varten, joten pidämme paikasta kiinni. Tästä tulee lisätietoja myöhemmin.
Nielurajoittimia tavallisiin löysänieluisiin katiskoihin ei ole enää aikaisempien vuosien tapaan laajasti jaossa eri kaupoissa, mutta
niitä on saatavilla Etelä-Savon luonnonsuojelupiirin toimistolta Savonlinnasta (Pappilankatu 3) sekä Luonnonsuojelukeskuksesta
Lappeenrannasta (Katariinantori 6). Tällä hetkellä toimistot ovat
pääsääntöisesti suljettuina, mutta lisätietoja voi kysellä
heikki.harkonen@sll.fi, 044 208 0770 (Savonlinna) ja
kaarina.tiainen@sll.fi, 050 530 3270 (Lappeenranta).

Oik. Tukeva nielurajoitin
asetetaan katiskan löysään
nieluun siten, että nielu ei
pääse leviämän yli 15 cm.
Vas. Saimaakatiska on
rakenteeltaan valmiiksi
norppaturvallinen. Kuva:
Hanne Kosonen.

MMM:n työryhmätyöskentely ja yleisökuulemiset
Maa- ja metsätalousministeriön Saimaannorppa ja kalastus –työryhmä työskentelee edelleen, mutta nyt
etäyhteydellä, lyhyemmin kokouksin ja tiiviimmällä kokousaikataululla. Työryhmän tavoitteena on tehdä
syksyllä esitys seuraavan viisivuotisen asetuskauden kalastusrajoituksista.
Parhaillaan työryhmässä käydään läpi monenlaisia taustatietoja norpan tilanteesta ja kalastuksen merkityksestä alueen ihmisille ja taloudelle. Nyt kevään aikana oli tarkoitus pitää aiheeseen liittyvät yleisötilaisuudet viidellä eri paikkakunnalla. Tilaisuuksissa olisi tarkoitus kuulla paikallisia asukkaita ja loma-asukkaita kalastusrajoituksista. Nämä kuulemistilaisuudet on luonnollisesti tässä vaiheessa peruttu. Suunnitelmissa on pitää ne elokuussa, mutta katsotaan, miten käy. Mikäli yleisökuulemisia ei voida järjestää eri
paikkakunnilla, tehdään kuuleminen verkkokyselynä.

ENI CBC CoExist Norppa -hankkeessa muutoksia
Suomalais-venäläinen yhteistyöhanke ”Towards sustainable coexistence of seals and humans” on sekin
kokenut joitakin muutoksia koronaepidemian takia. Ensimmäinen hankevuosi 1 .4.201 9 – 31 .3.2020 saatiin vietyä jokseenkin suunnitelmien mukaisesti läpi, ja parhaillaan siitä tehdään väliraporttia. Maaliskuun
puolestavälistä alkaen on jouduttu perumaan koulu- ja päiväkotivierailuja sekä kaikki kevään Venäjälle
suunnitelmissa olleet matkat. Tarkoitus oli osallistua toukokuussa Volkhovissa kalastuspäivään ja Kurkijoella Laatokka-juhlaan sekä kesäkuussa Novaja Ladogan Norppajuhlaan. Nämä tapahtumat jäävät meiltä siis väliin. Myös Suomen puolella Savonlinnan Oravissa oli tarkoitus järjestää kesäkuussa suomalaisvenäläinen kaksipäiväiväinen kalastusaiheinen tapahtuma katiskatyöpajoineen, mutta se on siirretty ensi
vuoden kesäkuulle.
Hankkeessa kuitenkin tapahtuu: Lappeenrannan teknillinen yliopisto tekee norpan kiehkuroihin ja photoID-menetelmään liittyvää kuvioiden automaattista tunnistusohjelmaa, ja siitä on ilmestynyt mielenkiintoinen, vaikkakin paikoin tavalliselle tallaajalle melko vaikeaselkoinen artikkeli. Idean sieltä saa suhteellisen
helposti kuitenkin ymmärrettyä.
Me jatkamme hankkeessa norppa-aiheisen opetusmateriaalin työstämistä ja suunnittelemme ensi kauden
toimintaa ja tapahtumia.
Automaattinen tunnistusmenetelmä
nopeuttaa norppien tunnistamista
valokuvista kiehkurakuvioiden
perusteella. Tätä photoID:ksi
kutsuttua tunnistusmenetelmää
voidaan jatkossa käyttää osana
saimaannorppien kannanarviointia.
Kuva: Lappeenrannan teknillinen
yliopisto / ENI CBC CoExisthanke.

Norppatouhuja-kirja

Lapsille, lapsenmielisille, kouluille ja päiväkodeille tehtiin Saimaannorppa-LIFE-hankkeessa Norppatouhuja-kirja. Kirjassa on Saimaan
ja norpan innoittamana tietoa ja erilaisia toimintavinkkejä. Painos on
loppu, mutta Suomen luonnonsuojeluliitto Etelä-Karjala sai pienen
apurahan Nestorisäätiöltä kirjan päivittämistä varten. Kirjaa uudistetaan hieman laajemminkin pienellä työryhmällä erilaisten kokemusten ja palautteen pohjalta. Tässä vaiheessa näyttää siltä, että se
saadaan ainakin sähköisenä syksypuolella julkaistua. Jos lisärahoitusta löytyy, julkaistaan kirja myös painettuna.
Norppatouhujakirja sisältää tietoa saimaannorpasta, vinkkejä askarteluun ja leikkeihin
sekä monenlaisia tehtäviä eriikäisille lapsille. Kirja on kokoa A4, ja siinä on 56 sivua.
Kirja löytyy myös SLL:n verkkosivuilta. Kannen kuvan on ottanut Juha Taskinen.

Saimaannorppa-verkkosivun uudistaminen
Luonnonsuojeluliitolla on kattavat, mutta melko
sekavat saimaannorppa-aiheiset verkkosivut,
sll.fi/saimaannorppa. Sivut ovat rakentuneet sitä mukaa, kun uutta tietoa, kampanjoita, toimintamuotoja ja hankkeita on tullut. Nyt ollaan siinä pisteessä, että sivuilla on päällekkäisyyksiä,
joitakin asioita on vaikea löytää ja vanhoja asioita on jäänyt sivustolle roikkumaan. Asiaan on
tartuttu ja sivuja selkiytytään. Toivottavasti ne
ovat lähitulevaisuudessa entistä paremmat ja
käyttäjäystävällisemmät.

Kuvakaappaus luonnonsuojeluliiton nykyiseltä saimaan
norppasivuston alusta.

Lasten norppaleiri
Luonto-Liiton Savo-Karjalan (SaKa) piirin järjestämät leirit on kesäkuulta jo peruttu,
mutta heinäkuun tilanne on auki. Heinäkuun norppaleiriä 1 9.-24.7. ei siis ole vielä
ainakaan peruttu, mutta tilannetta seurataan senkin suhteen ja muutoksia voi vielä
tulla. Leiri on tarkoitettu 7-11 -vuotiaille lapsille, ja se järjestetään Pihlajavedellä
Kongonsaaressa. SaKan leirisivu.

Leiriviirien tekoa vuoden
2019 lasten norppaleirillä.
Kuva: Kaarina Tiainen.

Norppa on naamioitunut rantakallioksi.
Kuva: Ismo Marttinen.

Hyvää kevättä ja alkukesää norpalle ja meille kaikille!
Kaarina Tiainen

saimaannorppakoordinaattori
kaarina.tiainen@sll.fi

p. 050 530 3270

Hanne Kosonen

ympäristökasvattaja, ENI CBC CoExist -hanke
norppatiedottaja
hanne.kosonen@sll.fi
p. 040 1 94 1 885

