Saimaannorppa
Uutiskirje heinäkuu 2020

Kesätervehdys!
Saimaannorpat eivät tunnetusti ole mitään hellehylkeitä, joten juuri nyt ne pulahtelevat syvissä, viileissä
vesissä Saimaalla. Tarkkana kannattaa kuitenkin olla, jos vesillä liikkuu: norpan pää voi vaivihkaa nousta
veden pinnan yläpuolelle.
Norpat ovat vaihtaneet karvat ja emot ovat vieroittaneet kuutit. Huonojen pesälaskentaolojen takia kuuttien määrää ei tarkalleen tiedetä, mutta kyllä niitä kymmeniä on opettelemassa itsenäistä elämää. Kun
keväiset verkkokalastusrajoitukset pian päättyvät, on taas aika vedota Saimaalla kalastaviin: "Älkää kalastako verkoilla, vaikka rajoitukset päättyvätkin. Kalastaessanne katiskalla pidättehän myös huolen siitä,
ettei nielu leviä yli 1 5 cm." Jokaisen kuutin kuolema kalastuksen sivusaaliina on turha ja kohtalokas. Saimaannorppa on edelleen erittäin uhanalainen.
Korona-aika on perunut ja siirtänyt paljon tapahtumia pitkin kevättä ja kesää. Vähitellen taas aktivoidutaan. Tapahtumakalenterin tapahtumiin voi kuitenkin tulla vielä muutoksia.
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.

Kesällä saimaannorpan näkee useimmiten
näin: pää nousee hiljaa vedestä uteliaana
ihmettelemään veden pinnan yläpuolista
elämää. Kuva: Markku Nironen.

Tulevia tapahtumia:
1 9.-24.7. Lasten norppaleiri Pihlajavedellä (Luonto-Liitto Savo-Karjala)
29.8. klo 1 6-23 Sataman Valot Lappeenrannassa, mukana norppa-asiaa
30.8. klo 1 2-1 6 Suomen Vapaa-ajan Kalastajien Keskusjärjestön 20-vuotisjuhla "Onkipäivä"
Lappeenrannan satamassa, mukana norppa-asiaa
Elo-syyskuu: Maa- ja metsätalousministeriön ja maakuntaliittojen järjestämät yleisötilaisuudet
25.8. Rääkkylä
26.8. Rantasalmi
27.8. Puumala
2.9. Taipalsaari
3.9. Punkaharju
1 2.9. Vaihda verkot katiskaan -tapahtuma Rääkkylässä Pohjois-Karjalassa

Tervetuloa mukaan!

Kalastusrajoitustilanne
Saimaannorpan turvaksi on keskeisellä levinneisyysalueella laadittu kahdenlaisia kalastusrajoituksia asetuksella ja sopimuksilla:
1 ) Keväinen verkkokalastuskielto ajalle 1 5.4.-30.6. Ei koske muikkuverkkoja.
2) Ympärivuotinen kielto tietyille pyydyksille
Saimaannorpan kuuttien turvaksi laaditut keväiset verkkokalastusrajoitukset ovat päättymässä.
On alkamassa itsenäistä elämää opettelevien kuuttien vaarallisin aika: heinäkuu. Vuosittain
kuutteja jää heinäkuussa verkkokalastajien saaliiksi. Myös muikkuverkot ovat kuuteille ja aikuisillekin norpille vaarallisia, vaikka niillä kalastaminen nykyään sallitaan ympäri vuoden.
Kuutit ja nuoret norpat uivat nyt pitkiä matkoja. Ne voivat uida kilometrien päähän syntymäpaikaltaan. Ne myös tavallisesti jäävät pesimään norppien levinneisyysalueen reunoille, jossa ei
välttämättä ole minkäänlaisia norpan turvaksi tehtyjä kalastusrajoituksia.
Kalastusrajoitusalueet eivät siis kata norppien koko esiintymisaluetta, joka on jo lähes koko Saimaa. Tavoitteena on myös vahvistaa norppakantaa joka puolella Saimaata. Siksi olisi tärkeää,
että kaikista norpalle vaarallisista pyydyksistä luovuttaisiin Saimaalla.
Ajantasaisen kalastusrajoitusalueen voi tarkistaa
WWF:n norppakartasta.
Ympäristoministeriön ja Metsähallituksen tiedote
25.6.: Verkkokalastuskielto Saimaalla päättyy 1 .7.
- Ministeri Mikkonen ja Metsähallitus kehottavat
välttämään verkkokalastusta saimaannorppaalueilla
Luonnonsuojeluliiton tiedote 29.6.:
Verkkokalastus uhkaa saimaannorppaa
loppukesällä - luonnonsuojeluliitto jakoi 1 00
norppaturvallista katiskaa

Verkot pois Saimaasta! Kuva: Hanne Kosonen.

MMM-työryhmätyöskentely
Em. kalastusrajoitusasetuksen voimassaoloaika päättyy tämän vuoden lopussa. Parhaillaan
Maa- ja metsätalousministeriön asettama Saimaannorppa ja kalastus -työryhmä valmistelee
esitystä uudeksi asetukseksi.
Työryhmä joutui turvautumaan kevään ajan etäkokouksiin koronaepidemian takia. Kokouksia on
pidetty tavanomaista lyhyempinä ja useammin. Kokouksissa on toistaiseksi käyty läpi taustatietoja, ja syksyn aikana ryhdytään keskustelemaan ja laatimaan esityksiä seuraavan viisivuotiskauden kalastusrajoituksista norpan turvaksi.
Esitysten pohjaksi on tarkoitus kuulla Saimaan alueen asukkaita ja loma-asukkaita. Kuulemiset
piti järjestää jo keväällä viidellä eri paikkakunnalla sekä verkossa, mutta korona sotki nämäkin
suunnitelmat. Niinpä tilaisuudet ja verkkokysely järjestetään elo-syyskuussa. Paikkakunnat ja
ajankohdat näkyvät tapahtumakalenterissa.
Osallistukaa joko itse yleisötilaisuuksiin tai ainakin verkkokyselyyn!
Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 26.5.: Verkkokalastus Saimaalla vaatii tänä vuonna
erityistä varovaisuutta

Vaihda verkot katiskaan -tapahtumat
Luonnonsuojeluliitto on jatkanut "Vaihda verkot katiskaan" -tapahtumien järjestämistä, vaikka
muutoksia on tullut koronatilanteen takia. Talkoilla on tehty ajalla syksy 201 9 - kevät 2020 noin
250 katiskaa jaettavaksi Etelä-Savossa ja Pohjois-Karjalassa. Kiitos kaikille talkoolaisille!
Savonlinnassa tapahtuma järjestettiin kesäkuun lopussa koronatilanteen takia uudella tavalla.
Ruuhkan välttämiseksi Saimaa-katiska piti varata etukäteen ja noutaa sovittuna ajankohtana.
Katiskanjakopiste sijaitsi Citymarketin parkkipaikalla viiden päivän ajan ennen ja jälkeen juhannuksen. Tapahtumaa tukivat Savonlinnan BLC-osuuskunta ja K-Citymarket. Ensimmäiselle päivälle osui kesän hurjin ukkosmyräkkä, mutta katiskoita haettiin sovitusti ja iloisella mielellä.

Heikki Härkönen ja Kaarina Tiainen pitivät kirjaa siitä, että ennakkoon varatut katiskat luovutettiin oikeille uusille katiskan omista
jille. Ensimmäisenä jakopäivänä kaatosateessa haettiin yli 30 katiskaa. Kuvat: Hanne Kosonen.

Valitettavasti katiskoita ei taaskaan riittänyt kaikille halukkaille, sillä niitä oli jaossa 1 00 kappaletta. Ne varattiin hyvin nopeasti. Jatkamme kuitenkin katiskoiden tekoa ja jakoa tulevaisuudessakin. Kaikille oli kuitenkin jaossa nielurajoittimia, joilla perinteiset löysänieluiset katiskat saa muutettua norppaturvalliseksi.
Seuraava Saimaa-katiskoiden jakotapahtuma on Rääkkylän Paksuniemessä la 1 2.9. Se pyritään
järjestämään perinteisellä tavalla ilman ennakkovarausta, mutta mikäli tilanne edellyttää erityistä
varovaisuutta, jaamme katiskat Savonlinnan tapaan ennakkovarausten perusteella.
Tiedote ennen katiskatapahtumaa 1 5.6.: Luonnonsuojeluliitto jakaa Savonlinnassa
norppaturvallisia Saimaa-katiskoja
Tiedote katiskatapahtuman jälkeen 29.6.: Verkkokalastus uhkaa saimaannorppaa loppukesällä luonnonsuojeluliitto jakoi 1 00 norppaturvallista katiskaa

Saimaa-katiskan rakennustalkoot
Muutamat Saimaa-katiskan rakennustalkoot jouduttiin keväällä perumaan koronaepidemian takia, mutta suunitelmissa on jatkaa talkoita, kun tilanne sen taas sallii. Ilmoittelemme tästä tarkemmin syksypuolella.
Mikäli kuitenkin haluat tehdä itsellesi katiskan jo ennen syksyä, se onnistuu luonnonsuojeluliiton verkkosivuilta löytyvillä
ohjeilla ja opetusvideon avulla.

Löysänieluiset katiskat
Tänä kesänä on uutisoitu siitä, että kalastuksenvalvonnassa on löytynyt yllättävän paljon
löysänieluisia katiskoita, jotka ovat asetuksen
vastaisia ja norpille vaarallisia. Yleensä tällaisia katiskoita on löytynyt uusilta rajoitusalueilta, jonne tieto rajoituksista ei ole vielä kiirinyt.
Nyt laittomia katiskoita on löytynyt runsaasti
myös aivan keskeisimmiltä norppa-alueilta
mm Pihlajavedeltä ja Etelä-Saimaalta. Ylen
uutiset 1 2.6 ja 22.6.
Joskus voi näyttää siltä, että katiskassa on nielussa vahvis
tus, mutta se saattaa olla liian taipuisa. Nielu ei saa levitä yli
15 cm edes lievää voimaa kaytettäessä. Tukeva nielurajoitin
estää nielun leviämisen. Kuva: Kaarina Tiainen.

Useimmiten kyse on ollut tiedon puutteesta. On luotettu siihen, että kaupasta ostettu katiska
täyttää lain vaatimukset ajattelematta asiaa sen enempää. Tietoa norpalle vaarallisista löysänieluisista katiskoista täytyy siis jakaa jatkuvasti eikä tuudittautua siihen, että kerran kerrottu olisi
mennyt perille. On myös tiedotettava siitä, että katiskan saa tehtyä norpalle turvalliseksi tai on
mahdollista hankkia valmiiksi norppaturvallinen katiska. Tämä teema on siis jatkossakin syytä pitää mukana tiedotuksessamme.
Tietoa olisi syytä jakaa jo myyntipisteissä. Kalastusvälinekauppiaiden (myös verkkokaupassa) pitäisi olla tietoisia Saimaan erityistilanteesta kalastuksen suhteen ja kyetä kertomaan asiakkaille,
minkälainen pyydys on vesistöalueella sallittu ja mikä kielletty. Tällainen kampanjointi kattavasti
on vähintäänkin haastavaa, mutta aloittaa voisi Saimaan alueen myyntipisteistä. Olisiko meillä
tässä jonkinlaiseen kampanjointiin ideoita ja rahkeita?

Kaupallinen kalastus - norppaturvallinen rysä
Jotkut kaupalliset kalastajat käyttävät pyyntivälineenä rysää. Päältä umpinainen rysä on norpalle vaarallinen, joten se on kielletty norppa-alueilla. Päältä
avoin rysä taas houkuttelee norppia rysään ruokailemaan. Rysää onkin viime vuosina ryhdytty kehittämään norppaturvalliseksi niin, että sillä saa myös
hyvin saalista.
Useat, erityisesti nuoremman polven kalastajat, ovat
lähteneet mukaan kehitystyöhön. Ongelmana vielä
on, että valmiita rysiä ei ole saatavilla, ja usein kalastajat tekevätkin rysänsä itse. Ongelmia voi myös
olla kalastuslupien saamisessa osakaskunnilta.

Muun muassa ahven on haluttu ruokakala, jonka
pyyntiin rysä soveltuu hyvin. Kuva: Ismo Marttinen.

Uusissa rysissä ideana ovat kalterit rysän suuaukossa. Ne estävät norpan pääsyn rysään, mutta
kalat voivat sinne uida. Nämä rysät on todettu muuten toimiviksi, mutta jostain syystä muikku ei
niihin mene.

Kaavakuva norppaturvallisesta rysästä. Lähde: LIFE12NAT/FI/000367

Kaupalliseen kalastukseen soveltuvaa norppaturvallista rysää kehitettiin mm. edellisessä saimaannorppa-LIFE–hankkeessa. Tämä rysä on iso ja kallis, joten siitä on ryhdytty kehittämään
myös kevyempää versiota, nk. ”jokamiesrysää” vapaa-ajankalastajille.
Norppakuvaajana tunnettu Juha Taskinen on on nykyään kaupallinen rysäkalastaja. Hän haluaa
osoittaa, että Saimaalla on mahdollista kalastaa norppaturvallisesti ilman verkkoja. Kalastajan
kokemuksia voi lukea Maaseudun Tulevaisuudesta 1 5.6.
Kun ostat kalaa, tarkistathan, että se on pyydetty norppaturvallisella pyydyksellä. Suurin osa
kaupallisten kalastajien elannosta tulee Saimaalla muikusta, joka on pyydetty norpalle turvallisilla troolilla tai nuotalla, mutta joitakin kalalajeja – esim. kuhaa, ahventa, haukea – pyydetään
usein verkoilla.

ENI CBC CoExistNorppa
Ensimmäinen hankevuosi "Towards sustainable coexistence of seals and humans” -hankkeesta
on saatu onnistuneesti päätökseen, ja rahoittajalle on lähetetty väliraportti.
Hankkeeseen liittyvät Venäjä-vierailut jouduttiin keväällä perumaan. Myös Venäjällä peruttiin tapahtumia ja siirryttiin etätyöskentelyyn. Niinpä jokavuotista Laatokka-juhlaa ei tänä vuonna Kurkijoella järjestetty lainkaan. Olemme sinne vuosittain vieneet terveisiä Saimaalta ja saimaannorpalta.
Laatokka-juhlaan liittyvä lapsille suunnattu luontoaiheinen kilpailu/taidetehtävä kuitenkin järjestettiin. Siihen osallistui 39 lasta ja nuorta Lahdenpohjan piiristä, Petroskoista, Leningradin oblastista ja Pietarista. Tehtävän otsikkona oli viime vuoden tapaan ”Laatokan aalloilla”, ja erityisteemana tänä vuonna uhanalaiset kasvit Laatokan luonnossa. Tehtävänä oli laatia jostain kasvista
Kalevala-mittainen runo ja kuvittaa runo haluamallaan tekniikalla. Tarkoitus oli esitellä työt Laatokka-juhlan yhteydessä olevassa näyttelyssä. Tänä vuonna töitä on kuitenkin esitelty mm. venäläisessä somessa huhti-toukokuussa. Kuvista ja runoista olemme saaneet koosteen, ja runoista
on tehty jonkinlaiset käännökset suomeksi.
Suomen puolella kaikki kevään saimaannorppa-aiheiset koulu- ja päiväkotivierailut peruuntuivat.
Opetusmateriaalien teko, mm. verkkoon ladattavat kuvaesitykset ja opettajien opas, ovat olleet
työn alla. Lisäksi tavoitteena on tehdä suunniteltua enemmän muutakin verkkomateriaalia
saimaannorppa-aiheisia oppitunteja varten. Materiaalit valmistuvat syksyn aikana.

Pari esimerkkiä venäläislasten luontotehtävistä. Kangasvuokon on tehnyt Lev Rosin, 5 v. Petroskoista, apunaan
opettajat T.V. Litvinenko ja A.V. Kuivanen. Lummetyön on tehnyt Anastasia Kaptelovaijte, 12 v. Lahdenpohjan koulusta.

Norppa mukana Biotrailissa
Verkossa ja Lappeenrannan Parkinmäellä Teknillisen yliopiston lähellä on luontopolku – Biotrail.
Polun idea on tarkastella luonnon erilaisia ilmiöitä ja erityisesti sitä, millaisiin innovaatioihin ilmiöt
ovat johtaneet.
Maastosta polun varrelta löytyy useita tauluja, jotka esittelevät luonnonilmiöitä ja niistä johdettuja
innovaatioita. Jokaisen taulun tarina jatkuu videolla, joka esittelee syvemmin näiden ideoiden
sovelluksia tekniikassa tai tieteessä.
Myös saimaannorppa on nyt mukana polun verkkoversiossa. Norppaosiossa ihmetellään norpan
nerokkaita viiksikarvoja ja kerrotaan, miten norppa inspiroi ympäristökasvatustyössä. Polun
tekstit löytyvät suomeksi ja englanniksi. Videot ovat englanniksi. Osasta polkua on tehty myös
lapsille oma versio.

Kuvat: biotrail.org

Lasten norppaleiri
Luonto Liiton Savo-Karjalan piiri järjestää lasten norppaleirin 1 9.–24.7. ennakkotiedoista poiketen
Pihlajaveden Turponsaaressa. Leiri on tarkoitettu 7–11 -vuotiaille ja se kestää vajaan viikon. Leirillä saattaa olla vielä tilaa muutamalle lapselle, lisätietoja voi kysellä LL:n Savo-Karjalan piiristä.
Käymme leirillä vierailulla, joten kuulumisia sieltä saadaan heinäkuun lopulla.

Lepposia kesäpäiviä toivotellen
Kuva: Pekka Sarkanen

Kaarina Tiainen

saimaannorppakoordinaattori
kaarina.tiainen@sll.fi

p. 050 530 3270

(lomalla 29.6.–1 8.7. ja 27.7.–8.8.)

Hanne Kosonen

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

