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Kirpeää syksyn alkua!
Kesä alkaa olla lopuillaan. Sää ja järvivedet viilenevät ja kesäinen lomameno Saimaalla rauhoittuu. Norpat valmistautuvat tässä vaiheessa tulevaan talveen lisäämällä syömistä ja kasvattamalla traanikerrosta
toppatakiksi.
Kesällä tuli tietoon vain yksi verkkoon kuollut norppa. Se ei välttämättä ole koko totuus, sillä kaikkia tapauksia ei ilmoiteta. Toivoa kuitenkin sopii, että viime vuoden heinäkuun alun surulliset norppien verkkokuolemat olisivat saaneet kalastajat miettimään vaihtoehtoja ja välttämään entistä enemmän verkkokalastusta norppien levinneisyysalueilla.
Luonnonsuojeluliiton norppatyössä valmistaudutaan syksyyn monen muun tavoin epävarmuudessa yhä
jylläävän koronan takia. Joitakin tapahtumia kuitenkin on tulossa, mutta myös muutoksia voi tulla. Suojelutyö monella tavalla kuitenkin jatkuu. Siitä työstä lisää tässä kirjeessä.
Luonnonsuojeluliitossa etätyöskentely jatkuu, joten mekin työskentelemme enimmäkseen etänä. Saimaan luonnonsuojelukeskuksesta meidät tavoittaa satunnaisesti.

Saimaan kesässä oli lämpöä,
koleutta, tuulta, tyyntä, sadet
ta ja aurinkoa. Kuvassa on
luonnonsuojeluliiton omista
ma niemi Pihlajavedellä si
jaitsevassa saaressa. Alue on
luonnonsuojelualuetta. Kuva:
Kaarina Tiainen.

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.

Tulevia tapahtumia:
Elo-syyskuu: Maa- ja metsätalousministeriön ja maakuntaliittojen järjestämät yleisötilaisuudet (näihin
oli ennakkoilmoittautumiset)
25.8. Rääkkylä
26.8. Rantasalmi
27.8. Puumala
2.9. Taipalsaari
3.9. Punkaharju
1 2.9. klo 11 -1 4 Vaihda verkot katiskaan -tapahtuma Rääkkylässä Pohjois-Karjalassa
5.1 0. klo 1 6-1 9 Katiskatalkoot Saimaariumissa Lappeenrannassa
2.11 . klo 1 6-1 9 Katiskatalkoot Saimaariumissa Lappeenrannassa
25.-26.11 . Norppasymposium Joensuussa

Tervetuloa mukaan!

Vaihda verkot katiskaan -tapahtuma
Koronapandemian takia Rääkkylän Vaihda verkot katiskaan -tapahtuma siirtyi kesästä syksyyn. Se
järjestetään Rääkkylän Koivuniemessä la 1 2.9. klo 11 -1 4. Turvallisuuden takia katiska pitää varata
etukäteen. Sen voi tehdä osoitteessa sll.fi/keski-karjala tai puh 050 530 3270.
Jaossa on sata katiskaa. Mikäli kaikkia ei ennakkovarata, loput jaetaan noutojärjestyksessä.
Katiskan esittelevät ja katiskakalastukseen antavat neuvoja ja vinkkejä dokumentaristi ja kalastaja Juha
"Norppa" Taskinen sekä näyttelijä, vapaa-ajankalastaja Kari "Hissu" Hietalahti. Tilaisuudessa on jaossa
tietoa myös saimaannorpasta ja norppaturvallisesta kalastuksesta, nielurajoittimia tavalliseen katiskaan
sekä norppatatskoja ja norppaheijastimia lapsille. Lisätietoa tapahtumasta.

Miten kalastan katiskalla norppaturvallisesti?
Kesällä uutisoitiin siitä, että kalastusvalvonnoissa löytyi norppa-alueilta ennätysmäärä laittomia katiskoja.
Ts. sellaisia katiskoja, joiden nielu leviää yli 1 5 cm. Laittomia katiskoja löytyi norpan levinneisyysalueiden
reunoilta, joissa rajoitukset ovat uusia, mutta myös aivan keskeisimmiltä norppa-alueilta esimerkiksi Pihlajavedeltä. Tiedotusta aiheesta pitää jatkaa eikä ote saa herpaantua. Luonnonsuojeluliitto tiedotti myös.
Perinteinen katiska on mahdollista tehdä norppaturvalliseksi nielurajoittimella tai vaikkapa nippusiteillä.
Videolta voi ottaa oppia siitä, kuinka nielurajoitin asennetaan.
Norppaturvallisen katiskan voi myös ostaa (esim. Weke) tai tehdä itse. Järjestämme edelleen Saimaakatiskan rakennustalkoita säännöllisesti Lappeenrannan Saimaariumissa, mutta myös tilauksesta ryhmille. Seuraamme kuitenkin koko ajan koronaan liittyvää ohjeistusta ja toimimme sen mukaan, joten talkoissa noudatetaan turvamääräyksiä ja -suosituksia, ja jos tilanne pahenee, niitä ei järjestetä lainkaan.

Lauantaina 15.8. Imatran Rotaryt ja Imatran seudun perhokalastajat opettelivat talkoissa rakentamaan Saimaakatiskoja.
Talkoilu onnistuu myös ulkotiloissa, mikäli sää on suotuisa. Kuvat: Hanne Kosonen.

Osta NoTU-kalaa!
Jos ostat kalaa kaupasta tai syöt sitä ravintolassa, tarkistathan, että kala on norppaturvallisesti pyydettyä.
Kaupalliset kalastajat troolaavat tai vetävät nuotalla muikun lähes täysin, joten se on useimmiten turvallinen vaihtoehto. Muiden kalojen kohdalla saattaa olla tarjolla edelleen verkoilla pyydettyä Saimaan kalaa.
Vaikka se on lähiruokaa, se ei automaattisesti ole eettinen valinta, mikäli kala on pyydetty norppavesiltä
verkoilla.
Kaupalliseen kalastukseen on kehitetty norppaturvallista rysää (tietoa myös edellisessä
uutiskirjeessä). Tutustuimme kesällä Juha
"Norppa" Taskisen harjoittamaan kaupalliseen rysäkalastukseen Haukivedellä Linnansaaren kansallispuistossa. Kirjoitimme ja
kuvasimme aiheesta artikkelin, joka julkaistiin elokuun Luonnonsuojelija-lehdessä.

NoTurysä nousee! Kuva: Hanne Kosonen.

Norppatietoa esillä Lappeenrannan sataman tapahtumissa
Elokuun viimeisenä viikonloppuna juhlittiin Suomen luonnon päivää. Lappeenrannan satamatorilla oli tapahtumaa ja toimintaa koko viikonlopun ajan. Myös luonnonsuojeluliiton norppatoiminta esittäytyi.
"Sataman valot" -tapahtumaa vietettiin lauantaina 29.8. iltapäivästä iltamyöhään saakka. Tapahtuma keräsi runsaasti väkeä. Norppateltallamme kävi noin 1 00 henkilöä juttelemassa, tutustumassa Saimaa-katiskaan ja sen rakentamiseen sekä hakemassa norppatatskoja ja ostamassa norppatuotteita.
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön 20-vuotisjuhlatapahtumaa "Suomi onkii" vietettiin torilla
sunnuntaina 30.8. Sää oli jo kolea ja sateinen, mutta norppaturvallisesta kalastuksesta ja norpasta kiinnostuneita kävi teltallamme kuitenkin joitakin kymmeniä.

Katiskoista syntyi hienoja valoteoksia "Sataman
Valot" tapahtuman pimenevään iltaan. Kuva: Hanne
Kosonen.
Meillä oli kivaa! Kiitos kaikille torilla apuna olleille ja muuten vain mukana
hengailleille! T. Hanne ja Kaarina. Kuva: Aura Alaraudanjoki.

"Suomi onkii" tapahtumassa teltalla ja lavalla esiteltiin luonnonsuojeluliiton toimintaa ja norpan suojelutyötä. Esittelemässä Anne
Kuhanen, Aura Alaraudanjoki ja Kaarina Tiainen. Tapahtuman juonsi näyttelijä Valtteri Lehtinen. Kuvat: Hanne Kosonen.

MMM-työryhmätyöskentely ja yleisötilaisuudet
Saimaannorppa ja kalastus -työryhmän työtä viitoittamaan järjestetyt yleisötilaisuudet eivät ole onnistuneet aivan suunnitelmien mukaan. Ne siirtyivät keväältä syksyyn, ja niitä järjestetään juuri näinä päivinä
viidellä eri paikkakunnalla. Osallistujamäärä on rajoitettu, joten siksi niihin piti ilmoittautua ennakolta. Tilaisuuksissa väkeä on ollut aika vähän eikä halua lisäkalastusrajoituksiin norpan hyväksi tunnu löytyvän.
Tilaisuudet ovat kuitenkin sujuneet rauhallisesti. Myöhemmin syksyllä aiheesta tulee vielä verkkokysely.
Työryhmätyöskentely jatkuu vielä loppuvuoden ajan. Joulukuussa työryhmän täytyy jättää esitys seuraavan viisivuotiskauden kalastusrajoituksista saimaannorpan suojelemiseksi. Luonnonsuojeluliittoa työryhmässä edustaa Kaarina Tiainen.

Saimaannorppa-hanketyön tilanne
Saimaannorpan suojelutyötä tehdään nykyään paljon hankerahoituksella. Tällä hetkellä on käynnissä kolmevuotinen ENI CBC CoExist -hanke "Towards sustainable coexistence of seals and humans", joka on
kohta puolessa välissä. Korona on aiheuttanut jonkin verran muutoksia suunnitelmiin, mutta hanke etenee. Hankkeen tapahtumia voi seurata CoExist-facebook-sivulta.
EU-rahoitteisesta Saimaannorppa LIFE2 -hankehausta "Working together to save the Saimaa Ringed
Seal in changing environment" on odotettu päätöstä koko kesä, mutta vieläkään ei ole tullut tietoa, miten
tämän miljoonahankkeen kanssa käy. Mikäli myönteinen päätös tulee, hanke käynnistetään pikaisesti, ja
luonnonsuojeluliitto on mukana.
Pari pienempää hankehakua on käynnissä ja niistä kerrotaan lisää, mikäli hankkeet alkavat.

Lasten norppaleiri
Luonto Liiton Savo-Karjalan piiri järjesti lasten norppaleirin 1 9.–24.7. Pihlajaveden Turponsaaressa.
Leiri oli tarkoitettu 8–1 2-vuotiaille. Koronapandemian
takia leirille otettiin tavanomaista vähemmän lapsia
(1 5) ja toimintaa jaettiin pienryhmiin. Vierailimme
leirillä sateisena ja tuulisena päivänä, jonka takia kävimme norppa- ja Saimaa-keskusteluja lasten kanssa sisätiloissa. Leirivierailusta syntyi verkkouutinen
kuvakoosteen kera.
Lapsilla riitti kysyttävää norpasta ja kerrottavaa omista
luontokokemuksista. Kuva: Hanne Kosonen.

Leiriviikon ohjelmaan kuului
myös mm. käsitöitä, taidetta,
melontaa, retkeilyä ja uintia.
Kuvat: Hanne Kosonen.

Pari esimerkkiä suojelutyöstä
Moni suomalainen miettii, miten voisi edesauttaa saimaannorpan suojelua. Keinoja on useita ja olemme
niitä listanneet verkkosivuillemme. Mutta myös uusia keinoja voi keksiä tai soveltaa perinteisiä suojelutyön muotoja itselleen sopivaksi. Tässä on pari ajankohtaista esimerkkiä siitä, mitä ideoita yksityiset ihmiset ovat saaneet.

Rauhallisia rantoja norpille
Saimaasta ja sen norpasta huolta kantanut yksityshenkilö on jo vuosien ajan halunnut turvata saimaannorpalle rauhallisia pesimärantoja. Niinpä hän on ostanut markkinoilta pois mökkitontteja ja päättänyt,
että niille rannoille ei rakennuksia nouse. Paria vaatimatonta rantamökkiä hän vuokraa luonnonystäville
sillä ajatuksella, että kaikkien ei tarvitse omistaa omaa mökkiä voidakseen nauttia Saimaan luonnosta.
Kävimme tapaamassa ja jututtamassa henkilöä, ja retkestä syntyi blogikirjoitus.

Luonteri on vesistöalue Saimaan länsiosassa. Norppa yrittää levittäytyä sinne. Kuutteja on viime vuosina syntynyt 12/vuosi.
Norppia on alueella nyt noin 10 yksilöä. Norppa tarvitsee rauhalliset pesimäalueet ja turvalliset uimavedet. Kuva: Hanne
Kosonen.

Tukea saimaannorpan ja sen elinympäristön Saimaan suojelulle
Lappeenrantalainen K-Market-kauppias Harri Mattinen halusi myös kantaa kortensa kekoon Saimaan
puhtaan veden ja sen asukin saimaannorpan hyväksi. Alkuvuodesta lähtien hänen kaupoissaan on ollut
kassivaihtoehtoina kierrätysmuovista valmistettu muovikassi, paperikassi sekä myös kestokori, joiden
myyntituotosta hän on lahjoittanut siivun Saimaan ja sen norpan suojeluun sekä myös laajemminkin sisävesien suojelutyöhön. Kaupat, joissa kasseja on myynnissä ovat K-Marketit Ratakatu, Tirilä ja Mattila sekä jatkossa myös K-Supermarket Iso Kristiina. Suojelutyön tukeminen kassien myynnillä jatkuu toistaiseksi.

KMarket Ratakadun, Tirilän ja Mattilan sekä KSupermarket
IsoKristiinan norppakassien myynnistä tulee tukea Suomen
luonnonsuojeluliitto EteläKarjalan tekemälle saimaannorpan
sekä sisävesien ja Saimaan suojelutyölle. Kuva: Kaarina
Tiainen.

Nukketeatteri Ofelia
Nukketeatteritaiteilija Anne Lihavainen nukketeatteri Ofeliasta on tehnyt nukketeatteriesityksen saimaannorpasta. "Nimbu-norpan päiväuni" -esitys kestää noin 30 minuuttia, ja on lähes sanaton. Esitys on aivan
uusi, ja sitä on esitetty muuutaman kerran. Nukketeatteria voi tilata erilaisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin.
"Nukketeatteri Ofelia on esityksen myötä
auttamassa ja tukemassa saimaannorpan
hyväksi tehtävää suojelutyötä. Jokaisesta
myydystä lipusta tai esityksestä menee 5 %
saimaannorpan suojelutyöhön." Kuva:
nukketeatteriofelia.fi.

Lämmin kiitos kaikille saimaannorpan
suojelutyötä tekeville ja tukeville!

Menovinkki Luonto- ja tiedekeskus Saimaariumiin
Luonto- ja tiedekeskus Saimaarium avasi ovensa heinäkuussa remontin jälkeen uusilla näyttelyillä. Esillä
on perusnäyttely, vaihtuva näyttely ja Saimaa-teatteri, jotka ovat pääsymaksullisia sekä ilmainen aulanäyttely. Näyttelyiden lisäksi Saimaariumissa järjestetään erilaisia tapahtumia.
Tiedot pääsymaksuista, aukioloajoista, opastuksista ja tapahtumista löytyvät Saimaariumin sivuilta. Ja
itse Saimaarium löytyy Lappeenrannasta osoitteesta Satamatie 8.

Työntekijävaihdos
Hanne Kososen pestit norppatiedottajana ja ympäristökasvattajana loppuvat syyskuussa. Jannika Paananen palaa vanhempainvapaalta lokakuussa CoExist-hankkeen ympäristökasvattajaksi. Hannelle tässä
vaiheessa suuri kiitos saimaannorpan hyväksi tehdystä työstä!
Nämä uutiskirjeet löytyvät nyt myös osoitteesta:
sll.fi/mita-me-teemme/saimaannorppa/toiminta-ja-saavutukset/
Hyvää syksyn alkua
Kaarina Tiainen

Hanne Kosonen

p. 050 530 3270

hanne.kosonen@sll.fi

saimaannorppakoordinaattori
kaarina.tiainen@sll.fi

ympäristökasvattaja, ENI CBC CoExist -hanke
norppatiedottaja
p. 040 1 94 1 885

