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Uutiskirje toukokuu 2021

Kuuttirikasta kevättä kaikki norpan ystävät!

Tosin ihan vielä ei ole varmuutta si itä, kuinka kuuttirikas tämä vuosi lopulta on. Tuloksia vielä odotel laan,

mutta optimistisia ol laan. Ennakkoarvauksia ja -tunnelmia on tässä kirjeessä tuonnempana. Kuten myös

katsausta siitä, mikä kohta itsenäistyviä kuutteja nyt uhkaa. Miltä näyttää uuden norppavuosikerran tule-

vaisuus, kun kalastusrajoituksiin l i i ttyvä kiista on ollut hyvin kireä koko kevään? Ristiri itaisissa tunnelmis-

sa tässä on norpan elämää seurattu.

Myös korona edelleen aiheuttaa hämminkiä ja epävarmuutta, vaikkakin myös toiveikkuutta on jo i lmassa.

Vapaaehtoistoimintaa on viritelty ja tapahtumia on tuloi l laan. Etänä on opittu olemaan, mutta onhan sitä

turval l ista nokakkain tapaamista toivottu ja odotettu. Ulkoti loissa kesällä si ihen jo varovasti näi l lä näkymin

uskaltaudutaan. Siitäkin l isää tuonnempana.

Live- ja etätapaamisen välimuotona on tulossa uusi innovaatio Suomen suurin luokkaretki 1 9.5. Tätä odo-

tamme innolla! Tässä kohtaa on jo lausuttava suuri ki itos ideasta Etelä-Savon piirin toiminnajohtaja Heikki

Härköselle ja käytännön järjestelyistä LIFE-hanketyöntekijä Marjaana Kovaselle. Tarkemmin retkestä ja

sen muista taustavoimista kirjeen Yhteinen saimaannorppamme LIFE -osiossa.

Toivotaan, että edessä on hieno ja toivoa täynnä oleva loppukevät ja kesä niin saimaannorpil le kuin norp-

pien ystävil lekin!

Muistathan seurata norppatiedotusta myös täältä:

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.

Yhteinen saimaannorppamme LIFE hanke on saanut
rahoitusta Euroopan unionin LIFEohjelmasta

Pikku Tuuhkuutti. Kuva: Juha
Taskinen.

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:

Toukokuu: Norppalive on taas tääl lä! Pul lervo ja kaverit esittäytyvät

1 9.5. Suomen suurin luokkaretki (etätoteutus), Savonlinna/koko Suomi

1 2.6. "Vaihda verkot katiskaan" -tapahtuma Risti inassa (Etelä-Savo)

1 9.6. "Vaihda verkot katiskaan" -tapahtuma Juvan Koikkalassa (Etelä-Savo)

30.6. Lasten kulttuurivi ikon Hulivi l ikarnevaalin luontopäivä Mikkelissä (Etelä-Savo)

3.-4.7. Kangaslampi-päivät norppateemalla (Pohjois-Savo)

1 8.-23.7. Lasten norppaleiri , Luonto Liiton Savo-Karjalan piiri

Saimaannorppa saattaa olla mukana muissakin kesän tapahtumissa, seuraa ilmoittelua.

Tervetuloa mukaan!

Miten onnistui saimaannorpan pesintä?

Alkuvuodesta pääsimme nauttimaan pitkästä aikaa kunnon talvesta. Erityisen tärkeää lumi ja pakkanen

olivat tietysti norpil le ja ni iden pesinnäl le. Eteläisel le Saimaalle saati in ni in pal jon lunta, että apukinoksia ei

tarvinnut juurikaan tehdä. Pohjoisemmaksi ni itä tehti in enemmän, yhteenä noin 70 kappaletta. Myös kym-

menkunta keinopesää oli norppien käytettävissä. Viime vuoden katastrofitalven jälkeen toiveet ovat ol leet

korkealla. Metsähall itus tiedotti pesintäti lanteesta 1 9.3.

Tiedot saimaannorpan pesinnästä saadaan pesälaskentojen perusteel la. Laskennat tehti in tänä vuonna

huhtikuun alkupuolel la, ja ni i l lekin ol i varsin hyvät olosuhteet. Tätä kirjoitettaessa lopul l ista pesimätulosta

ei vielä tiedetä. Pesälaskennat ovat kyl lä loppuneet, mutta tietoja vielä kootaan Metsähall ituksessa. Tulok-

sia odotel laan toukokuun aikana. Tunnelmia pesälaslennoista Etelä-Saimaalta voi lukea Kaarina Tiaisen

blogista.

Joitain ennakkotietoja on toki tiedossa. Puumalan eteläpuolisel la Saimaalla on löytynyt toistakymmentä

kuuttia. Myös levinneisyyden reuna-alueilta Luonteri lta ja Puruvedeltä on kantautunut i loisia ennakkouuti-

sia. Mutta myös ikäviä uutisia on jo saatu: vi isi kuuttia on löytynyt pesäkuolleena, ja osa niistä i lmeisesti

pedon (ketun) tappamina. Vaikka lumipesä suojaa kuutteja kylmältä, pedoilta ja häiriöltä, näitä ikäviä ta-

pauksia si lti sattuu.

Hyvä jää- ja lumiti lanne aiheuttaa pesinnäl le myös ihmislähtöistä häiriötä, kun jääl le pääsee li ikkumaan.

Pääsääntöisesti ihmiset eivät tahallaan halua norppien pesintää häiritä, mutta välinpitämättömyys ja jos-

kus myös utel iaisuus aiheuttavat kuitenkin häiriötä. Erityisen paha ti lanne on, jos esimerkiksi moottorikel-

kal la ajel laan rantakinoksissa, joissa on norpan pesiä.

EteläKarjalassa laskimme pesiä vastuualueellamme kahtena päivänä pääsiäisen jälkeen. Lii
kuimme potkukelkoilla välillä auringon paisteessa, välillä sakeassa sumussa. Norppaelämää
löytyi! Kuvat: Kaarina Tiainen ja Hanne Kosonen.

https://wwf.fi/luontolive/norppalive/
https://www.metsa.fi/tiedotteet/saimaannorpalla-on-hyva-pesimatalvi-norpan-pesakinokset-ovat-saaneet-olla-rauhassa/
https://www.sll.fi/2021/04/09/saimaannorppien-pesalaskenta-on-kevaista-urakointia-heikoilla-jailla/?fbclid=IwAR0nmHP0V4Lihjf_r5CZU1ytB0vxhgNmln1lRhOeh_17Zrz424sC49ZAigI


Kalastusrajoitukset kuuttien turvaksi vai ei?

Jo muutaman vuosikymmenen ajan saimaannorpan suojelun kulmakiviä ovat ol leet kalastusrajoitukset.

Niiden avulla on estetty ni in aikuisten norppien kuin erityisesti kuuttien kalanpyydyskuolemia. Vuodesta

1 999 myös asetuksella on rajoitettu vaaral l isimpien pyydysten käyttöä. Keväiset verkkokalastusrajoitukset

on turvattu asetuksella vuodesta 2011 lähtien, vaikka edelleen myös sopimusmenettely on käytössä. So-

pimusten perusteel la osakaskunnat saavat korvauksia kalastusrajoituksista alueellaan.

Asetus eräistä kalastusrajoituksista Saimaalla sekä siihen perustuvat sopimukset tehdään viideksi vuo-

deksi kerral laan. Edell inen asetuskausi päättyi 1 4.4. Sen jälkeen saimme jännittää, miten asetuksen ja

ennen kaikkea norpan käy. Muutaman viikon ajan saimaannorpan turvaksi ei ole ol lut asetusta ympäri-

vuotisesti kaikkein vaaral l isimpien pyydysten rajoittamiseksi eikä keväisistä verkkokalastusrajoituksista.

Torstaina 6.5. valtioneuvosto vihdoin päätti asetuksen antamisesta, ja voimme sikäl i huokaista helpotuk-

sesta. Maa- ja metsätalousministeriön tiedotteen mukaan asetus astuu voimaan 8.5.

Nyt si is asetuksesta on päätetty, ja osakaskuntien kanssa saadaan tehtyä sopimukset ja maksettua kor-

vaukset. Asiantunti jakannanotoista ja -lausunnoista sekä kansalaisten enemmistön miel ipiteestä huoli-

matta keväisiä verkkokalastusrajoituksia ei ulotettu heinäkuulle. Tämä on norpan kannalta tappio. Sen si-

jaan muikkuverkkojen saaminen rajoitusten piiri in edes 20.6. asti on pieni myönteinen asia, vaikka muik-

kuverkoil la ei keväällä paljon kalastetakaan. Tämä on kuitenkin viesti si itä, että muikkuverkot eivät ole

norppaturval l inen pyydys. Luonnonsuojelul i i ton kanta nyt saatuun asetukseen on luettavissa tiedotteesta

6.5.

Kalastusrajoitusten asettaminen norpan turvaksi on ollut hyvin vaikeaa. Jo asiaa valmisteleva työryhmä

oli erimiel inen siitä, pitäisikö kalastusrajoituksia tiukentaa eli saimaannorpan suojelua parantaa vähentä-

mällä kalanpyydyskuolleisuutta. Tutki jat, asiantunti jat, ympäristöviranomaiset ja -järjestöt vaativat jo si inä

vaiheessa tiukennuksia kalastusrajoituksiin (heinäkuu, muikkuverkot, aluerajaukset). Asetusluonnoksen

lausuntokierroksen jälkeen maalis-huhtikuussa jo odotetti in, että maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä

veisi asetuksen valtioneuvoston käsittelyyn, mutta hän ei tuossa vaiheessa suostunut sitä tekemään. Kiis-

ta koski hal l ituksen sisäl läkin ennen muuta heinäkuuta. Niinpä vanha asetus ehti umpeutua eikä uutta

asetusta saatu voimaan ajoissa.

Luonnonsuojelui itto on tuonut jo aiemminkin näkökantojaan esiin useita kertoja somessa sekä tiedotta-

malla aiheesta: "Savonlinnan kaupunginhall ituksel le päätöksenteon perusteista" 25.3. ja "Saimaannorpan

kuutit vaarassa - kalanpyydysten käyttöä rajoittava asetus on saatava voimaan heti" 20.4. Lisäksi sai-

maannorppa-asiantunti ja Kaarina Tiainen oli haastateltavana aiheesta MTV3:n uutisaamussa 21 .4.

Norpan tukehtuminen verkkoon on erittäin tuskallinen ta
pa kuolla. Siksi verkkokalastuksen voidaan katsoa ole
van myös eläinsuojelullisesti vastuuton tapa kalastaa. Li
säksi verkkokalastus verottaa pahasti äärimmäisen
uhanalaisten Saimaan järvilohen sekä saimaannieriän
sekä erittäin uhanalaisen järvitaimenen kantoja. Kuva:
Juha Taskinen.

https://mmm.fi/-/saimaan-uudet-kalastusrajoitukset-suojelevat-saimaannorppaa-asetus-astuu-voimaan-lauantaina-8.5.2021
https://www.sll.fi/2021/05/06/kalastusrajoitusasetus-ei-jatkossakaan-turvaa-kuuttien-elamaa-heinakuussa/?fbclid=IwAR1nOe5dAub4fP2b8Y43ma7PDRyoRBn3O8N2WXZLYme0XC7OlGLqWHhfeyw
https://www.sll.fi/2021/03/25/savonlinnan-kaupunginhallitukselle-paatoksenteon-perusteista/?fbclid=IwAR2saDE6FJG6lgCXEDBRgjAcjiA7LGU3wnwLXmQOsb9PfXF3sIh50-3YWvc
https://www.sll.fi/2021/04/20/saimaannorpan-kuutit-vaarassa-kalanpyydysten-kayttoa-rajoittava-asetus-on-saatava-voimaan-heti/?fbclid=IwAR3mykjQGMhvj2qZa2gP27D_83j7W-PNg15juS_Xeeb2XX00ABN2raBk-UM
https://www.sll.fi/2021/04/20/saimaannorpan-kuutit-vaarassa-kalanpyydysten-kayttoa-rajoittava-asetus-on-saatava-voimaan-heti/?fbclid=IwAR3mykjQGMhvj2qZa2gP27D_83j7W-PNg15juS_Xeeb2XX00ABN2raBk-UM
https://www.mtv.fi/sarja/uutisaamu-33001003008/saimaannorpasta-tuli-lainsuojaton-vieraana-pullervo-kirjan-kirjoittaja-pinja-meretoja-1415844?fbclid=IwAR1MWjBIVHxQdPMfCcpEpCrf7-7I3a9DRDoFDGzs76oC0uPvTTqD_xSVJDk


Huomio, huomio vapaaehtoisjoukot!

Luonnonsuojelul i i tto kokoaa hankkeessa yhteen saimaannorpan suojelutyöstä kiinnostuneita vapaaehtoi-

sia. Aikaisempaa kokemusta tai tietoa saimaannorpasta ei tarvita, pääasia on, että haluat tehdä jotakin

saimaannorpan hyväksi. Toimintamuodot ovat moninaisia, ja ni istä voi kukin valita itsel leen sopivimman.

Ensimmäiset vapaaehtoisten etäkokoontumiset on pidetty eteläsavolaisten ja eteläkarjalaisten kesken.

Samanlaisia kokoontumisia ei val itettavasti ole nyt suunnittei l la Pohjois-Savoon ja Pohjois-Karjalaan,

mutta näistä maakunnista on mahdoll isuus osall istua ainakin eteläisten ryhmien etäkokoontumisi in. Myös

tapahtumia on näihin maakunti in tulossa, ja ni ihin tul laan tarvitsemaan vapaaehtoisvoimia.

Huhtikuun lopul la pidetyissä etäkokoontumisissa kerrotti in saimaannorpan ti lanteesta ja tulevista tapahtu-

mista, joissa vapaaehtoisia tarvitaan. Näitä ovat eri laiset yleisötapahtumat (ks. tapahtumalaatikko) sekä

jatkossa myös katiskatalkoot, apukinostalkoot ja pesälaskennat. Myös eri laisia yleisöti laisuuksia on tar-

koitus järjestää, ja ni ihin on mahdoll isuus osall istua vaikkapa vain kuuli jana, mikäl i aihe kiinnostaa. Myös

uusia ideoita toimintamuodoista otetaan mieluusti vastaan.

Etelä-Savossa vapaaehtoistoimintaa koordinoi Marjaana Kovanen ja Etelä-Karjalassa Hanne Kosonen ja

Kaarina Tiainen. Yhteystiedot löytyvät kirjeen lopusta. Mukaan voi l i i ttyä myös muualta Suomesta, vaikkei

juuri näiden maakuntien alueella asuisikaan. Toiminta on vasta alussa, joten se muovautuu pikkuhil jaa

osall istujen mukaiseksi. Ota yhteyttä, jos toiminta kiinnostaa.

Vapaaehtoisia tarvitaan tulevina vuosina mm. apukinoskolauksiin, katiskatalkoisiin rakentamaan katiskoita ja ohjaamaan
talkoolaisia sekä erilaisiin yleisötilaisuuksiin ja tapahtumiin. Kuvat: Anna Vuori (vas.) ja Hanne Kosonen (kesk., oik.).

Yhteinen saimaannorppamme LIFE on vauhdissa

Yhteinen saimaannorppamme LIFE -hanke on pikkuhil jaa päässyt käynti in. Monia asioita vasta valmistel-

laan ja suunnitel laan, mutta myös tapahtumia on jo pikapuoli in tulossa.

Yhteinen saimaannorppa LIFE hankkeella on uusi
oma logo.



Suomen suurin luokkaretki on kohta täällä

Keväiset luokkaretket ovat kouluissa perinteisiä tapahtumia. Pandemian takia niin koulujen kuin muiden-

kin järjestämät tapahtumat ja retket ovat eläneet poikkeusaikaa. Paluuta normaali in odotel lessa on keksit-

ty onneksi vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa yhteisiä elämyksiä. Yksi näistä on Suomen suurin luokkaretki.

Suomen suurin luokkaretki toteutetaan ristei lynä Savonlinnasta Pihlajavedelle ti istaina 1 9.5. Piia Kinnusen

kipparoimalle m/s Ievalle nousee mukaan yksi 5.-6. luokka Talvisalon koulun Heikinpohjan toimipisteestä

sekä saimaannorppa-asiantunti joita, mm. luontokuvaaja Juha Taskinen. Matkan aikana ihail laan Saimaan

luontoa, kuul laan tarinoita norpasta ja saadaan vastauksia oppilaiden esittämiin kysymyksiin. Retken ai-

kana on ihan mahdoll ista nähdä ihka elävä saimaannorppa, mutta varmuudella nähdään Saimaan muuta

elämää ja kauniita maisemia. Stri imauksen avulla kuka tahansa eri puoli l ta Suomea voi osal l istua luokka-

retkel le. Myös saimaannorppaan li ittyviä kysymyksiä voi lähettää etukäteen mikäli i lmoittautuu retkel le.

Osall istua voi i lmoittautumattakin. Lisätietoja ja i lmoittautuminen.

Moni on jo i lmoittatunut. Tule sinäkin mukaan!

Katiskat verkkojen tilalle

Joukko vapaaehtoisia on ahkeroinut talven aikana runsaasti norppaturval l isia Saimaa-katiskoita. Kiitos

kaiki l le rakentaj i l le! Nyt on aika jakaa yhteensä 200 katiskaa Saimaan kalastaj i l le kahdessa eri tapahtu-

massa. Luonnonsuojelul i i tto on lupautunut jakamaan LIFE-hankkeen aikana vähintään sata katiskaa vuo-

dessa saimaannorpan levinneisyyden reuna-alueil la, joi l la kalastusrajoitukset norpan turvaksi ovat sup-

peita ja jossa tieto norppaturval l isesta kalastuksesta on vähäistä.

Niinpä tulevana kesänä "Vaihda verkot katiskaan" -tapahtumat pidetään Risti inassa Yöveden liepeil lä

1 2.6. ja Juvan Koikkalassa Luonterin rannoil la 1 9.6. Koikkalan tapahtuma on kesän päätapahtuma sikäl i ,

että tapahtuma on osa Koikkalan kesätoria ja ohjelmaa on runsaasti. Dokumentaristi , kalastaja Juha

"Norppa" Taskinen ja näyttel i jä Kari "Hissu" Hietalahti esittelevät ni in Saimaa-katiskan kuin myös norppa-

turval l ista rysää. Ohjelmassa on norppa-asiaa myös lapsil le. Lisäksi on norppatuoteiden myyntiä. Risti i-

nan tapahtumassa keskitytään jakamaan katiskoita. Molemmissa tapahtumissa jaossa on 1 00 katiskaa,

jotka pitää varata etukäteen. Katiskojen varausmahdoll isuus aukeaa lähempänä tapahtumia.

Saas nähdä, näyttäytyykö norppa luokkaretkeläisille ja striimausta seuraavalle yleisölle.
Tarkkana saavat kaikki olla, sillä norppa maastoutuu taitavasti kivellä maatessaan ja
näyttää siis itsekin aivan kiveltä. Kuva: Savonlinnaristeilyt.

https://www.sll.fi/etela-savo/tapahtuma/suomen-suurin-luokkaretki/
https://www.sll.fi/suur-savo/tapahtuma/vaihda-verkot-katiskaan-mikkelin-ristiinassa/
https://www.sll.fi/suur-savo/tapahtuma/vaihda-verkot-katiskaan-koikkalassa/


Ympäristökasvatus (CoExist-hanke)

Vaikka kouluissa ja päiväkodeissa ei kevään aikana ole kyetty vierai lemaan, on ympäristökasvatustyö ol-

lut hyvässä vauhdissa. Maalis-huhtikuun aikana pyynnöt norppa-aiheisten etäoppituntien pitämiseen li-

sääntyivät voimakkaasti, ja ni itä onkin päästy pitämään niin koululaisi l le kuin pieni l le päiväkoti lapsi l lekin.

Etäti laisuudet ovat sujuneet yl lättävän hyvin myös ihan pienimpien kanssa. Aihe on ollut ki innostava, ja

jopa keskustelua on jonkin verran päässyt syntymään kameran välityksellä. Opettajat ovat ahkerasti ha-

keneet materiaal ia (mm. esitteitä ja jul isteita) oppilaita varten etukäteen, ja joissain tapauksissa materiaa-

l ia on myös postitettu. Joitakin norppa-aiheisia esityksiä on pidetty myös ulkona. Etä- ja ulkotunnit jatku-

vat vielä toukokuun ajan, mikäl i pyyntöjä tulee.

Luonto Liiton Savo-Karjalan piiri on järjestämässä 1 8.-23.7. jo perinteistä lasten norppaleiriä, jonne on

tarkoitus tehdä hankkeen puitteissa vierai lu ja kertoa lapsil le saimaannorpan elämästä. Leiristä tulee lä-

hiaikoina l isätietoja.

Mitä muuta on tiedossa?

Yhteinen saimaannorppamme LIFE -hankkeessa tehdään paljon viestintä- ja ympäristökasvatustyötä. Ja

sitä voi tehdä monella tavalla. Yksi tapa on olla mukana eri laisissa tapahtumissa ja ti laisuuksissa kerto-

massa saimaannorpasta ja sen suojelusta. Tällaisi in ti laisuuksiin pyrimme osall istumaan aina kun se on

mahdoll ista. Nyt on ainakin tulossa Kangaslampi-päivät 3.–4.7. Pohjois-Savossa Varkauden Kangaslam-

mil la, jossa olemme paikal la norppatelttamme kanssa jakamassa tietoa norpasta ja norppaturval l isesta

kalastuksesta. Norppateemalla on tarkoitus ol la paikal la myös Mikkelissä 30.6. Hulivi l ikarnevaalissa, joka

on yksi Suomen merkittävimmistä lasten kulttuuritapahtumista. Suunnitelmissa ovat myös tapahtumat

20.7. Savonlinnan Riihisaaressa ja 22.7. Mikkelin Anttolassa, joista tulee l isätietoa myöhemmin. Ja ehkä-

pä norppa näkyy myös Lappeenrannassa 11 .7. "Pulahda puhtaan Saimaan puolesta" -tapahtumassa.

Kesä-Suomessa tapahtumia ri ittää!

Tervetuloa tapahtumiin tutustumaan saimaannorppaan ja norppatoimijoihin! Tai jos olet ki innostunut osal-

l istumaan järjestelyihin, ota yhteyttä Marjaanaan, Hanneen tai Kaarinaan.

Maaliskuussa Jannika kertoi Taipalsaaren eskareille Sai
maannorpan elämästä etäyhteydellä. Kuva: Kaarina Tiainen.

Monella Saimaan alueen asukkaalla ja mökkiläisellä
on halu tehdä jotain saimaannorpan hyväksi. Myös
tietoa kaivataan. Mietitään yhdessä, mitä kaikkea
voimme tehdä ja toimitaan! Kuva: Marjaana Kova
nen.

https://hulivilikarnevaali.fi/
https://www.facebook.com/sakaluontoliitto/photos/a.880213848723774/3976004939144634/


Saimaa maailman kartalle!

No, nyt on pöhinää Saimaalla! Saimaata ollaan tosissaan viemässä maailman tietoisuuteen haalimalla

alueelle hienoja statuksia ja sitä kautta näkyvyyttä. Edell isessä uutiskirjeessä kerrotti inkin jo Saimaa-

i lmiöstä ja Saimaan norppasaariston hakemisesta Unescon luonnonperintökohteeksi. Mutta mikä on

Saimaa Geopark?

Saimaa Geopark

Unescon hall intoneuvosto myönsi 22.4. Saimaa Geoparkil le UNESCO Global Geopark (UGG) statuksen:

"Saimaa Geopark on Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon alueella si jaitseva yhdeksän jäsenkunnan muodosta-

ma yhtenäinen alue, jol la on erityistä geologista arvoa ja joka sisältää kansall isesti ja kansainvälisesti

merkittäviä geologisia maisemia ja nähtävyyksiä. Alueella voi ol la myös arkeologisesti , ekologisesti , his-

torial l isesti tai kulttuurisesti tärkeitä kohteita."

Suoranaisesti Saimaa Geopark ei kohdennu saimaannorppaan tai suojele sitä, mutta Järvi-Suomen Pe-

ruskirjassa toimijat ovat luvanneet jättää seuraavalle sukupolvel le Saimaan hieman paremmassa kun-

nossa, kuin ovat sen itse saaneet. Lisäksi saimaannorppa on näkyvästi esi l lä esimerkiksi Saimaan alueen

Geopark-kohteiden esittelyissä ja visuaalisessa ilmeessä.

Verkkotapahtuma (teams) "Mikä on Saimaa Geopark?" ti istaina 11 .5. klo 1 7.00-1 9.30.

Kuvakaappaus Saimaa Geopark sivustolta.

Helmikuussa Etelä-Karjalassa vietetti in kouluissa ja päiväkodeissa Eräviikkoa, jossa myös Luonnonsuo-

jelul i i tto ol i mukana. Viikkoa koordinoi Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry (EKLU ry). Eräviikon tapahtu-

mat ja kokemukset on koottu EKLU:n sivui l le, ja sieltä löytyy myös video Eräviikon loppuwebinaarista, jo-

ka pidetti in 26.3. Webinaarissa esitelti in lyhyesti myös luonnonsuojelul i i ton tarjonta ja toteutus Eräviikol la.

Kaiken kaikkiaan tammi-huhtikuun aikana norppa-aiheisia oppitunteja/esityksiä on pidetty 48 ryhmälle, ja

ni ihin on osall istunut yl i 900 oppilasta/lasta ja yl i 1 30 opettajaa/aikuista. Oppitunteja ja ti laisuuksia ovat pi-

täneet ympäristökasvattaja Jannika Paananen, saimaannorppa-asiantunti ja Kaarina Tiainen ja luontokas-

vattaja Anne Kuhanen. Lisäksi muutama päiväkoti on lainannut aineistoa omaan käyttöönsä ja pitänyt

norppa-aiheisia hetkiä noin 400 lapselle.

https://www.eklu.fi/palvelut/lapset-ja-nuoret/eraviikko/
https://youtu.be/T0HS0JGdfI0
https://www.saimaageopark.fi/
https://www.facebook.com/events/2969821943302892


Kaarina Tiainen Jannika Paananen
saimaannorppa-asiantunti ja ympäristökasvattaja, ENI CBC CoExist -hanke

kaarina.tiainen@sll . fi jannika.paananen@sll . fi

p. 050 530 3270 p. 040 528 0785

Hanne Kosonen Marjaana Kovanen
Hankekoordinaattori, norppatiedottaja Hanketyöntekijä

Yhteinen saimaannorppamme LIFE Yhteinen saimaannorppamme LIFE

hanne.kosonen@sll . fi marjaana.kovanen@sll . fi

p. 040 1 94 1 885 p. 044 776 4230

Upea Saimaan luonto halutaan suojella tuleville sukupolville, mutta myös me haluamme nauttia sen tarjoamista elämyksistä.
Siksi on täkeää nostaa luonnon arvoja ja reunaehtoja esiin ja luoda pelisääntöjä esimerkiksi Saimaalle suuntautuvalle turis
mille. Kansainväliset statukset tuovat tunnettuutta ja luovat myös paineita käyttäytyä kunnolla. Toivottavasti osaamme sen.
Kuva Luonterilta: Kaarina Tiainen.

Saimaan maailmanperintöhanke

Saimaan norppasaaristoa haetaan Unescon luonnonperintökohteeksi. Tässä haussa saimaannorpalla on

erittäin merkittävä rooli . Tavoitteena on, että Unescon maailmanperintökomitea saisi lopul l isen Saimaan

norppasaaristojen kohdehakemuksen käsiteltäväkseen vuonna 2024. Haun yhteydessä osall istetaan pai-

kal l isia jo tulevana kesänä. Metsähall itus järjestää aiheeseen li ittyviä webinaareja 1 7.6. ja 22.6. sekä

verkkokyselyn ajal la 25.5. - 1 5.7. Lisätietoja hakuti lanteesta, webinaarista ja kyselystä.

Kesää kohti, terveisin

Saimaa-ilmiö

Savonlinnan ja koko Saimaan alueen kulttuuripääkaupunkihanke Saimaa-i lmiö etenee. Tavoitteena on

saada Euroopan kulttuuripääkaupungin tittel i Saimaalle vuonna 2026. Hakukirja on jätetty ja päätös tulee

2.6. Saimaa-i lmiössä on kyse ennen muuta kulttuurin edistämisestä, mutta saimaannorppa on toki tässä-

kin mukana erityisesti lapsi l le ja nuori l le kohdennetussa ympäristökasvatus- sekä kulttuuri- ja taidetoimin-

nassa.

https://www.saimaailmio2026.fi/
https://www.saimaailmio2026.fi/hakukirja
https://www.metsa.fi/projekti/saimaan-maailmanperintohanke/



