
Saimaannorppa
Uutiskirje toukokuu 2022

Kohti kesää!

Kevät on ollut aurinkoista, mutta koleaa, joten kesää vielä odotellaan. Toukokuu on norppien kannalta eri
tyisen kiinnostavaa aikaa.

Pesälaskennat on saatu päätökseen, mutta tulosten saaminen kestää vielä hetken. Joitakin pesäpaikkoja 
tarkistetaan jäiden lähdön jälkeen sukeltamalla.

Norpat nousevat kiville vaihtamaan karvaa, joten kohta aukeaa WWF:n saimaannorppalivekamera. Mo
net haluavat kuitenkin päästä itse näkemään ja kuvaamaan tämän elämyksen. Mitä siitä pitäisi ajatella ja 
mitä ottaa huomioon? Mm. tästä lisää edempänä kirjeessä.

Toukokuussa norppaemo vieroittaa kuutin. Kuutti itsenäistyy ja kokee siitä stressiä. Sen paino ja rasvapro
sentti laskevat ennen kuin se oppii saalistamaan oman ravintonsa. Siksi kuutit ovat erityisessä vaarassa 
takertua kalanpyydyksiin näin keväisin. Niinpä juuri nyt on voimassa keväiset verkkokalastusrajoitukset, 
joiden turvin kuutit saavat opetella itsenäistä 
elämää. Toivotaan, että näitä noudatetaan
eikä verkkoja lasketa Saimaaseen niiden ul
kopuolellakaan, sillä kuutit eivät näitä rajoja 
tunnista.

Muistathan seurata norppatiedotusta myös täältä:

SaimaannorppaFacebook 

Luonnonsuojeluliiton saimaannorppasivut 

Luonnonsuojeluliiton EteläKarjalan piirin Facebook

Luonnonsuojeluliiton EteläSavon piirin Facebook

Lisäksi Saimaa ja norppaasioita on vaihtelevasti esillä 

myös muilla luonnonsuojeluliiton Saimaan alueen piirien 

ja paikallisyhdistysten sivuilla.
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Kesän lähestyessä myös me ihmiset kai
paamme entistä enemmän Saimaan ran
noille ja vesille. Muistetaan käyttäytyä niin, 
että norppa ei häiriinny eivätkä sen uima
vedet vaarannu. Verkot ja löysänieluiset 
katiskat jätetään laskematta veteen ja nor
pan lepokivet kierretään kaukaa. Muista 
myös kalaa ostaessasi valita norppaturval
lisesti pyydettyä kalaa. Kerrothan tämän 
myös kaverille!

Keväällä norpat nousevat kiville kuivattamaan karvaa. Tavallisesti vain 
yksi kerrallaan yhdelle kivelle, joskus jopa kaksi. Useamman norpan lau
ma on jo harvinaisempi näky. Kuva: Marita Vokkolainen.

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:

Luonnonsuojeluliitto järjestää tai on mukana seuraavissa tapahtumissa norppateemalla:

7.5. klo 11–15 Kauppakeskus IsoKristiinan kevättapahtumassa norpparastit, Lappeenranta
18.5. klo 16.30 alkaen Katiskatalkoot norppavapaaehtoisille luonnonsuojelukeskuksessa, Lappeenranta
21.5. PohjoisSavon luonnonsuojelupiirin tapahtumat: 
           klo 11 "Norpat huomioiva kalastus Hevonlahden vesialueella", Naurisniemi, Viljolahti
           klo 14 "Norppia Harjurannalla", Harjurannan kylätupa, Varkaus
14.–29.5. Savonlinnaristeilyjen norpparisteilyt m/s Elviiralla, tuki EteläSavon luonnonsuojelupiirille
           Norpan Saimaa näyttely m/s Elviirassa 6.30.5.
3.6. Sarviniemen esteettömän luontopolun avajaiset, Taipalsaari
5.6. klo 12–15 Maailman ympäristöpäivän tapahtuma, Koululahden asukaspuisto, Savonlinna
Kesäkuu: Katiskatalkoot Lappeenrannassa
18.6. Vaihda verkot katiskaan tapahtuma Linnoituksessa, Lappeenranta
29.6. Hulivilikarnevaalin luontopäivä Urpolassa, Mikkeli
2.7. Katiskatalkoot ja norppaturvallisen rysän esittely Puumalan kunnantalo
17.–22.7. Lasten norppaleiri Turponsaaressa, Savonlinna, järjestää LuontoLiitto SavoKarjalan piiri
18.–21.8. SINFF Savonlinnan kansainvälinen luontoelokuvafestivaali
27.8. Sataman valot tapahtuma, Lappeenranta

Tervetuloa mukaan!

Pesälaskennat

Saimaannorppien pesälaskennat ajoittuvat yleensä huhtikuun alkuun. Tänä vuonna talvi oli luminen, ja 
apukinoksiakin oli tehty reilusti. Hyvä kuuttitulos on siis ihan realistinen toive, näin uutisoi myös YLE 6.4.  
Lisäksi kevät otti huhtikuun alussa hitaampia askelia, joten pesälaskennat ajoittuivat tänä vuonna tavallis
ta myöhempään huhtikuun loppupuolelle. Tässä vaiheessa alkoivat kuitenkin pehmentyä ja paikoin jo su
laa siihen malliin, että pesälaskennat jouduttiin tekemään melko rivakasti pääasiassa pääsiäisen jälkeisel
lä viikolla. Pesälaskennat perustuvat vapaaehtoisten liikkumiseen ja paikallistuntemukseen, ja he pää
sääntöisesti liikkuvat jalan, potkukelkoilla, suksillä tai polkupyörillä pesiä rantakinoksia tarkistamassa.
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Pesälaskennoissa tutkitaan avantoja ja rantaki
noksia. Paras löytö on tuppo vaaleaa karvaa, jo
ka todistaa kuutin syntymän sillä paikalla. Kuvat: 
Hanne Kosonen.

https://yle.fi/uutiset/3-12386221
https://www.isokristiina.fi/what-s-new/12165/tutustu-kevaiseen-ohjelmaan
https://www.savonlinnaristeilyt.fi/kesan-teemaristeilyt/
https://hulivilikarnevaali.fi/
http://www.luontoliitto.fi/saka/leirit
https://www.sinff.fi/
https://www.sll.fi/ita-savo/sll_event/ymparistopaiva-koululahden-asukaspuistossa/
https://www.sll.fi/mita-me-teemme/saimaannorppa/saimaannorppamme-life/norppavapaaehtoiset/
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Kevät on norppaturismin aikaa

Norppaturismi  hyvä vai huono asia?

Viime keväänä nousivat suosioon norpparisteilyt ja ihmisten halu päästä näkemään itse kivellä köllöttelevä 
saimaannorppa. Vielä jos saisi otettua norpasta kuvan ja hehkutettua sitä sosiaalisessa mediassa!

On ymmärrettävää ja myös hyväkin asia, että saimaannorppa herättää kiinnostusta. Norppa ja sen elinym
päristö Saimaa tulevat tutuiksi, ja norpan näkeminen voi entisestään syventää halua suojella sitä. On kui
tenkin syytä muistaa, että keväinen norpan karvanvaihtoaika on tärkeä osa norpan elämää. Norppa on 
silloin häiriölle altis, ja pahimmassa tapauksessa se joutuu tekemään pakosukelluksia veteen kesken kar
vanvaihdon. Siksi norpan bongaukseen on syytä suhtautua varauksella ja vähintäänkin ottaa selvää, mi
ten toimia, ettei norppa häiriinny.

Ohjeistus

Jo pitkään on muistutettu, että lepokivellä makaavaa norppaa ei saa lähestyä liian lähelle eikä aiheuttaa 
sille häiriötä. Myöskään norpan tarkoituksellinen lähestyminen valokuvausta varten ei ole sallittua ilman 
erityistä lupaa, jonka tarvittaessa myöntää ELYkeskus. Kasvava kiinnostus norppaa kohtaan on kuitenkin 
saanut ihmiset lähestymään norppaa ja matkailuyrittäjät järjestämään norppasafareita, joiden tarkoitukse
na on saada asiakkaat näkemään norppa. 

Toukokuun alkuun mennessä pesälaskennat on tehty, mutta tarkistusukelluksia joissakin paikoin tehdään 
vielä myöhemmin toukokuussa. Kevään kuuttituloksia voidaan odotella kesän korvalla kunhan Metsähalli
tus saa kerättyä ja koottua kaikki tulokset eri puolilta Saimaata.

Pesäaskennoista vastaa Metsähallitus, joka koordinoi laskentoja ja jonka kanssa sovitaan laskentaalu
eesta. Laskentaan tarvitaan ELYkeskuksen lupa. Luonnonsuojeluliiton pesälaskijat EteläKarjalassa ovat 
yksi kymmenistä ryhmistä, jotka laskentoja tekevät eri puolilla Saimaata.  Tämä ryhmä lähti jäille pääsiäi
sen jälkeisellä viikolla kahdeksi päiväksi. Olosuhteet olivat hienon keväiset, joskin aurinko sulatti ja pehmit
ti jäätä siihen malliin, että kulku meni jo paikoin nihkeäksi ja yksi meistä tipahti kelkkoineen jään läpi. Las
kennasta ja tuloksista näiltä päiviltä voit lukea verkkouutisesta 25.4.

Tässä vaiheessa toukokuuta ei siis vielä ole tietoa tarkemmin kuuttien ja pesien määrästä eri puolilla Sai
maata. Viime vuosina on arvioitu, että kuutteja on syntynyt 8090 yksilöä vuodesssa. Mennyt talvi antaa 
odottaa vähintään yhtä hyvää tulosta, mutta aina voi ilmaantua jotakin yllättävää. Joka tapauksessa kuut
tien ensimmäinen elinvuosi on vaarallinen: vain reilu 20 % syntyneistä kuuteista saavuttaa lisääntymisiän.

Kuutti kasvaa kevään aikana noin neljänviiden kilon painoisesta karvapallosta noin 20kiloiseksi itsenäistä 
elämää aloittelevaksi seikkailijaksi. Kuvat: Ossi Kokki, Juha Taskinen.

https://www.sll.fi/2022/04/26/saimaannorppien-pesia-lasketaan-taas/
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Jotta ikävämmiltä seurauksilta vältyttäisiin, Yhteinen saimaannorppamme LIFE hankkeessa ryhdyttiin luo
maan pelisääntöjä norppamatkailua varten. Ohjeistus tehtiin yhteistyössä matkailuyrittäjien kanssa. Heille 
järjestettiin maaliskuun lopussa aiheesta tiedotustilaisuus, josta mm YLE uutisoi 1.4. On tärkeää, että mat
kailuyrittäjät sitoutuvat ohjeistukseen.

Yrittäjät ovat sopineet, että veneretkillä norppiin on pidettävä tarpeeksi etäisyyttä, etteivät ne häiriinny tai 
säikähdä. Lisäksi norppahavaintojen tarkkoja sijainteja ei pitäisi jakaa sosiaalisessa mediassa. Yrittäjät si
toutuivat myös välittämään tietoa norpasta ja käyttämään norppasafareilla vain asiantuntevia oppaita.

Matkailuyrittäjille ja heidän asiakkailleen ohjeistuksen esiintuominen on varsin helppoa, mutta kaikkia oma
toimimatkailijoita on hankala tavoittaa. Siksi myös yleinen tiedotus aiheesta on tärkeää. 

Lähteäkö norpparisteilylle?

Toukokuun aikana useat matkailuyrittäjät järjestävät norpparisteilyjä. Asiantuntevan oppaan ja vastuullisen 
matkailuyrittäjän järjestämät risteilyt ovat norpan kannalta parempi tapa kuin se, että jokainen lähtisi omin 
päin norppia bongailemaan. Eli jos mielit risteilylle, varmista että se on eettisesti ja asiantuntevasti järjes
tetty.

Luonnonsuojeluliiton EteläSavon piiri tekee yhteistyötä SavonlinnaRisteilyjen kanssa. Toukokuun m/s El
viiran seitsemän risteilyn tuotosta osa tulee piirin luonnonsuojelutyön tukemiseen. Asiantuntevana oppaa
na risteilyllä toimii  Juha "Norppa" Taskinen, Elina Enho tai Meeri Koivuniemi. Näillä risteilyillä m/s Elviiras
sa on esillä luonnonsuojeluliiton Norpan Saimaa mobiilinäyttely ja jaossa saimaannorppaaiheista materi
aalia. 

Kannattaa myös muistaa jokakeväinen WWF:n norppalive, joka avautuu hieman myöhemmin toukokuus
sa. Silloin makoilua pääsee  todennäköisimmin näkemään ihan lähietäisyydeltä eikä norpalle aiheudu häi
riötä.

Norpan karvan kuivattelu näyttää leppoisalta puuhalta, mutta oi
keasti se on rankka ja tärkeä vaihe norpan vuodenkierrossa. 
Siispä malttia Saimaalla liikkumiseen erityisesti näin keväällä. 
Kuvat: Eero Korhola, Seppo Leinonen.

https://yle.fi/uutiset/3-12384057
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Verkkolastusrajoitukset juuri nyt

Saimaannorpan suojaksi asetetut verkkokalastusrajoitukset alkoivat 15.4. suuressa osassa Saimaata, 
mutta eivät kaikkialla. Tarkat tiedot rajoituksista ja rajoitusalueista löytyvät kalastusrajoitus.fi.

Verkkokalastusrajoitukset kestävät 30.6. asti, paitsi muikkuverkkojen osalta 20.6. asti. Ympärivuotisesti 
näillä alueilla kiellettyjä ovat mm. löysänieluiset katiskat, päältä suljetut rysät, kalatäkyiset koukut ja pitkä
siima. 

Luonnonsuojeluliitto muistutti rajoitusten alkamisesta tiedotteessaan 14.4. Viranomaisista PohjoisSavon 
ELYkeskus tiedotti myös aiheesta ja nosti samalla esiin sen, että osakaskunnille maksettava korvaus ka
lastusrajoitusten takia on noussut. Vuosittain osakaskunnille maksetaan nyt 615 000 €.

Luonnonsuojeluliitto nosti tiedotteessaan esiin myös sen, että rajoitukset ovat edelleen sekä ajallisesti että 
alueellisesti puutteelliset. Huomiota kiinnitettiin myös siihen, että saimaannorppakanta ei ole pariin vuo
teen kasvanut. Yhä edelleen kantaarvio on 420430 norppaa. Keskeisin yksittäinen kuolinsyy on kalan
pyydyskuolleisuus. Tietoon on viimeisen viiden vuoden aikana (20172021) tullut kalanpyydyskuolleita 37 
norppaa vuodessa, enimmäkseen kuutteja ja nuoria yksilöitä. Heinäkuussa kuolemia on eniten, mutta 
myös talviverkot ovat tappaneet norppia. Metsähallitus on arvioinut, että noin 40 % norppien kuolemista 
tulee tietoon.

Metsähallitus vastaa saimaannorpan kannanarvioinnista 
ja tilastoi vuosittain syntyneet ja kuolleet norpat. 
Tilasto 20052021.

Valtioneuvoston asetus eräistä kalastusrajoituksista Saimaalla vuosina 
2021–2026 saimaannorpan turvaksi kattaa saimaannorpan keskeiset elina
lueet. Nämä alueet taas on määritetty saimaannorpan lisääntymispaikkojen 
perusteella. Rajoitusalue on jokseenkin sama kuin kartassa tummemmalla 
vihreällä näkyvä alue. Saimaannorpan voi kuitenkin tavata avovesiaikaan 
lähes joka puolella Saimaata. Erityisesti nuoret yksilöt seikkailevat uusilla 
alueilla. Lisäksi norpalle vaarallisilla verkoilla saa kalastaa 1.7.–14.4. joka 
puolella Saimaata.

Miten toimin toukokuussa Saimaalla?

EteläSavon ELYkeskus julkaisi vuonna 2021 esitteen Saimaalla liikkujille. Kevään veneilijöille ohjeet 
ovat:

Anna norpille lepäilyrauha veneillessäsi
• Säilytä riittävä etäisyys nähdessäsi norpan. Kiikarit ovat oiva apu tarkkailuun!
• Seuraa norpan eleitä. Tuntiessaan olonsa uhatuksi norppa alkaa nostella hermostuneena päätään ja 
kastella kuonoaan veteen valmistautuen sukeltamaan pois.
• Hidasta ja vältä ajamasta kohti. Aja hitaasti norpan ohi välttäen äkkinäisiä käännöksiä. Hiljaa hyvä tulee, 
tuumaa norppa.
• Jatka matkaasi vähin äänin. Poistu paikalta kiihdyttelemättä, jottei veneen peräaalto aja norppaa kiveltä.
• Havaitessasi norpan vedessä, hidasta vauhtia. Varaudu väistämään veneen edessä pintaan nousevaa 
norppaa.

https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/182671/Rauhaa%20rakastava%20saimaannorppa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.sttinfo.fi/tiedote/verkkokalastuskielto-saimaan-norppa-alueilla-alkaa-1542022?publisherId=69817885&releaseId=69938110
https://kalastusrajoitus.fi/#/kalastusrajoitus
https://www.sll.fi/2022/04/14/verkkokalastusrajoitukset-astuvat-voimaan-norppaturvallinen-kalastus-suojelee-saimaannorppaa/
https://www.metsa.fi/wp-content/uploads/2022/04/Saimaannorppakanta_2005_2021.pdf


Kesän suurimmat tapahtumat ovat Lappeenrannassa järjestettävä Vaihda verkot katiskaan tapahtuma 
18.6. ja Puumalan katiskatalkoot ja rysänesittely 2.7. 

Lauantaina 18.6. jaetaan Lappeenrannan Linnoituksessa Saimaan rannoilla kalastaville eteläkarjalaisille 
vapaaajan kalastajille sata norppaturvallista katiskaa, kunhan he lupautuvat pidättäytymään verkkokalas
tuksesta norppavesillä. Samalla tilaisuudessa esitellään sekä kaupalliseen kalastukseen kehitettyä norp
paturvallista rysää että  kehitteillä olevaa kevyempää nk. jokamiesrysää. 

Paikalla norppaturvallisesta kalastuksesta ovat kertomassa mm. kalastaja, luontokuvaaja Juha "Norppa" 
Taskinen ja näyttelijä, vapaaajan kalastaja Kari "Hissu" Hietalahti. 
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Norppaturvallinen kalastus

Saimaakatiska jatkaa suosiotaan norppaturvallisena pyydyksenä. Katiskan rakennustalkoita on päästy 
taas järjestämään niin koulujen, osakaskuntien kuin muidenkin tahojen kanssa. Talkootunnelmista kerro
taan 31.3. julkaistussa blogissa. 

Joitakin talkoita on vielä kevään ja kesän aikana tulossa. Lisäksi katiskaa ja sen rakennusta esitellään tu
levissa kesätapahtumissa. Näitä talkoita ja tapahtumia on listattu kirjeen sivulla 2, mutta on mahdollista, 
että lisääkin on tulossa. Seuraa  luonnonsuojelupiirien tapahtumakalentereita (EteläKarjala, EteläSavo). 
Valmiin katiskan ostamista voi kysellä luonnonsuojelupiirien toimistosta (etelakarjala@sll.fi tai etelasa
vo@sll.fi).

Katiskanrakentamisohjeet on uudistettu ja täydennetty. Pikapuoliin ne on 
saatavilla myös englanniksi ja venäjäksi. Ohjeissa on rakennusohjeiden 
lisäksi tietoa katiskakalastuksesta.

Saimaakatiskalla voi saada ruokapöytään esimerkiksi 
kuhaa ja ahventa. Kuva: Juha Taskinen.

https://www.sll.fi/2022/03/31/saimaan-etelarannalla-rakennettiin-kaksi-paivaa-saimaa-katiskoja/
https://www.sll.fi/etela-savo/tapahtumat
https://www.sll.fi/etela-karjala/tapahtumat
https://www.sll.fi/app/uploads/2022/04/SLL_Kalasta_oikein_katiskalla_2022_web.pdf


Rysäkalastajan työhön ja muuhunkin elämään pääsee tutustumaan Juha Taskisesta kertovassa dokument
tielokuvassa "Norppamiehen testamentti".  Kannattaa katsoa!
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Ympäristökasvatus

CoExisthanke loppui

Kolmivuotinen suomalaisvenäläinen hanke "Towards sustainable 
coexistence of seals and humans" päättyi maaliskuun lopussa. 
Hanke onnistui lopulta kohtuullisen hyvin, vaikka koronapandemia 
aiheuttikin hankaluuksia. Luonnonsuojeluliiton osuus hankkeessa 
oli saimaannorppaaiheisen ympäristökasvatuksen kehittäminen 
ja toteuttaminen sekä materiaalin tuottaminen.

Hankkeen numeeriset tulokset on esitelty taulukossa. Viimeisimpänä toteutettiin opettajien ja kasvattajien 
käyttöön norppaopetusmateriaalia, johon kuuluvat verkosta ladattavat kuvaesitykset käsikirjoineen kolmel
le eri ikäryhmälle. Lisäksi käytettävissä on norppajumppavideo sekä Kahoot! ja Quizletpelit.

Ympäristökasvatusmateriaali (myös aiemmin toteutettu) löytyy luonnonsuojeluliiton saimaannorppasivuilta 
sekä materiaalipankki mapasta hakusanalla saimaannorppa. Kaikki hankkeen tuottama materiaali löytyy 
hankkeen sivulta "hankeaineistot".

Opettajien materiaali on ladattavissa verkkosivuilta, mutta 
käsikirjoista otettiin myös pieni painos. Kuva: Kaarina 
Tiainen.

Kuvakaappaus areena.yle.fi.

Lauantaina 2.7. Puumalan kunnantalossa järjestetään Puumalan osakaskuntien jäsenille katiskatalkoot 
(ennakkoilmoittautuminen, lisätietoja marjaana.kovanen@sll.fi). Samalla Juha Taskinen ja Kari Hietalahti 
esittelevät kunnantalon pihalla norppaturvallista rysää. Esillä on myös muuta norppaan ja norppaturvalli
seen kalastukseen liittyvää tietoa ja mm. toimintaa lapsille.

https://areena.yle.fi/1-50553974
https://sites.uef.fi/coexist/?lang=fi
https://mappa.fi/fi/etusivu
https://sites.uef.fi/coexist/hankeaineistot/?lang=fi
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fsll.fi%2Fsaimaannorppa-ja-ymparistokasvatus%2F%23materiaalit&amp;data=04%7C01%7C%7C2e9397eb6e93484e364008da11878fc1%7C87879f2e73044bf2baf263e7f83f3c34%7C0%7C0%7C637841571182369994%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&amp;sdata=pmgtxDgrpsTmbmS3pN6vxzIXFuBfkbPnWzHRiyBrTj4%3D&amp;reserved=0


Muistutus Norpan Saimaa mobiilinäyttelystä

Norpan Saimaa mobiilinäyttely on ollut alkuvuodesta esillä 
muutamissa paikoissa. Näyttely on helposti liikuteltava ja 
helppo pystyttää. Toukokuun ajan näyttely on Savonlinnassa 
m/s Elviirassa, ja syksyllä se on menossa Anttolan kirjastoon. 

Näyttely soveltuu erityisen hyvin koululaisille (alakoulut ja yläkoulut), mutta aikuisten avustuksella se toimii 
myös päiväkodeissa. Myös aikuiset saavat siitä norppatietoutta mukavassa muodossa, joten esimerkiksi 
kirjastot, kylätalot tai muut paikat, jossa eriikäiset ihmiset kokoontuvat, ovat oivia paikkoja näyttelylle.

Lisätietoa ja varaukset: marjaana.kovanen@sll.fi, p. 044 776 4230.

Työ jatkuu Yhteinen saimaannorppamme LIFE hankkeessa

Vaikka CoExisthanke loppui, norppateemainen ympäristökasvatustyö jatkuu Yhteinen saimaannorppam
me LIFE hankkeessa. Materiaalia pidetään ajantasalla, koulu ja päiväkotivierailuja jatketaan ja jotain uut
takin on tehty ja tullaan tekemään.

Koulu ja päiväkotivierailut

Koulu ja päiväkotivierailut jatkuvat ainakin EteläKarjalassa. Myös EteläSavossa niitä pyritään toteutta
maan, mikäli kysyntää on. PohjoisSavossa ja PohjoisKarjalassa vierailut ovat satunnaisempia. Etäoppi
tunteina vierailuja voidaan toteuttaa laajastikin. CoExisthankkeessa toteutetun opettajamateriaalin ansios
ta myös opettajien on helpompi pitää norppateemaisia oppitunteja itse.

Norppaoppitunnit on suunniteltu ikäryhmän mukaisesti. Pääsääntöisesti niihin sisältyy kuva ja videoesitys 
sekä norpan elämään tutustumista erilaisten havainnollistamisvälineiden avulla. Pienempien lasten kanssa 
leikitään ja jumpataan, isompien oppilaiden kanssa voidaan keskustella ja vaihtaa kokemuksia Saimaas
ta, kalastuksesta ja saimaannorpasta. Noin viidennestä luokasta ylöspäin on mahdollista toteuttaa myös 
norppaturvallisen katiskan rakennustyöpajoja.

Lisätietoja koulu ja päiväkotivierailuista: kaarina.tiainen@sll.fi, p. 050 530 3270.

Oppituntien lisäksi kouluyhteistyöhön kuuluu myös 
katiskatyöpajat. Kuvassa norppaturvallisia Saimaa
katiskoita rakennetaan yhdessä oppilaiden kanssa 
Vehkataipaleen koululla Taipalsaarella. DocArt (Pet
teri Saario ja Sari Orkomies) oli kuvaamassa työpa
jaa Yhteinen saimaannorppamme LIFE hankkeesta 
kertovaan dokumenttielokuvaan. Elokuva tulee tele
visiosta vuoden 2023 loppupuolella. Kuva: DocArt/
Sari Orkomies.
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Hanne Kosonen
Hankekoordinaattori,
norppatiedottaja
EteläKarjala
Yhteinen saimaannorppamme LIFE
hanne.kosonen@sll.fi
p. 040 194 1885

Norppaterveisin

Yhteinen saimaannorppamme LIFE  hanke on saanut rahoitusta
Euroopan unionin LIFE ohjelmasta. Aineiston sisältö heijastelee
sen tekijöiden näkemyksiä, eikä Euroopan komissio tai CINEA

 ole vastuussa aineiston sisältämien tietojen käytöstä.
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Saimaannorppatietoa valtakunnalliseen jakoon  yhteistyö WWF:n kanssa

Saimaannorppaaiheinen ympäristökasvatus on keskittynyt toistaiseksi lähes täysin Saimaan seudulle. 
Täällä se on meidän lähiluontoa. Lisäksi saimaannorpan suojelusta suurin vastuu on paikallisilla asukkail
la, joten on luontevaa jakaa siitä tietoa siellä missä norpat ja niiden elämään vaikuttavat ihmiset elävät. 

Saimaan alueen lomaasukkaita ja tänne tulevia turisteja asuu kuitenkin ympäri Suomea. Kiinnostus norp
paa kohtaan on muutenkin valtakunnallista. Siksi on tiedostettu myös tarve saada valtakunnalliseen levi
tykseen norppateemaista ympäristökasvatusmateriaalia ja toimintaa.

Niinpä Suomen luonnonsuojeluliitto ja WWF ovat lähteneen yhteistyössä työstämään saimaannorppatie
touden levittämistä kaikkiin Suomen kouluihin. Jo olemassa olevaa luonnonsuojeluliiton tuottamaa materi
aalia ja kehittämiä toimintamalleja hyödynnetään. Lisäksi mukaan otetaan niinikään LIFEhankkeen toi
menpiteissä mukana oleva saimaannorpan sukulainen, itämerennorppa. WWF:n kanssa järjestetään tou
kokuussa 2022 Savonlinnassa opettajille työpaja, jossa kartoitetaan opettajien näkemyksiä ja ajatuksia 
materiaalin sisällöstä ja tarpeesta myös valtakunnallisesti. Lisäksi oppilaita on tarkoitus kuulla. Materiaali 
tuotetaan verkkoon ja sen on tarkoitus olla hyvin monipuolista. 

Lopullinen kokonaisuus on vasta hahmottumassa, mutta valmista on tarkoitus olla vuonna 2023, jolloin ko
konaisuus on valtakunnallisesti kaikkien koulujen käytettävissä. Kohderyhmänä on peruskoulut. Kaikilla 
Suomen lapsilla on oikeus tutustua saimaannorpan elämään ja kasvaa suojelemaan meidän yhteistä 
norppaa.

Kaarina Tiainen
Saimaannorppaasiantuntija,
hanketyöntekijä
EteläKarjala
Yhteinen saimaannorppamme LIFE
kaarina.tiainen@sll.fi
p. 050 530 3270

Marjaana Kovanen
Hanketyöntekijä 
EteläSavo
Yhteinen saimaannorppamme LIFE
marjaana.kovanen@sll.fi
p. 044 776 4230

Hylkeet Suomen luonnossa kirja

"Hylkeet Suomen Luonnossa on hylkeiden elämästä ja historiasta kertova 
teos, joka sopii jokaiselle luonnosta kiinnostuneelle. Uutuuskirja luo kieh
tovan historiallisen ja biologisen näkökulman merinisäkkäisiin, joista ei ole 
ollut aiemmin saatavilla kotimaista perusteosta."  

Muun muassa näin esitellään kevään uutuskirjaa, jonka on kirjoittanut FT, 
Suomen Luonto lehden toimituspäällikkö Antti Halkka.  Se on siis mitä 
mainion teos saimaannorppien ystäville. Siispä suunta kirjakaupan kautta 
laiturinnokkaan tai rantakalliolle nauttimaan kesästä ja Saimaasta!

Kuva: Otava.fi

https://www.sttinfo.fi/tiedote/hylkeet-suomen-luonnossa-tarjoaa-uusinta-tietoa-hylkeiden-kiehtovasta-elamasta?publisherId=64311881&releaseId=69938122

