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1. Kesänorppalähettilästyö 
 

Meidät kesänorppalähettiläät valmisteltiin työhön reilun viikon kestoisella perehdytysjaksolla. 

Siihen sisältyi sekä tietoa saimaannorpan tilanteesta, suojelutoimista, Saimaannorppa-LIFE-

hankkeesta että myös ihan käytännön teltanpystytysharjoittelua ja mukana oloa Savonlinnan torilla. 

Perehdytys oli erittäin hyödyllistä. Kesän aikana monesta saadusta tiedosta oli hyötyä, perustilastoja 

kysyttiin usein. Samoin kaikki ajankohtainen tieto tuli käyttöön, Saimaan alueen ihmiset seuraavat 

norpan tilannetta tiiviisti. Tarkempia tietoja varten me kuljetimme mukana tietokonetta, jolle 

tallennetuista tiedoista saatoimme tarvittaessa tarkistaa vaikkapa paikkakuntakohtaisempia 

saimaannorpan esiintymislukuja tai metsähallituksen tilastointia. 

 

Savonlinnan torilla vietimme päivän Etelä-Savon luonnonsuojelupiirin toiminnanjohtajan Timo 

Luostarisen kanssa. Sen päivän aikana pääsi hyödyntämään Timon kokemusta työstä ja 

valmistautumaan siihen, mikä meitä odotti.  

 

1.1. Paikat 
 
Kesänorppalähettilästyö piti sisällään kiertämisen 12 eri paikalla Saimaan seudulla, markkinoilla, 

toreilla, tapahtumissa tms. Niiden välissä päivitimme kuulumisia, sovimme seuraavista 

tapahtumista, huolsimme tarpeistoa jne. Meillä oli kokemuksemme mukaan aika optimaalinen 

määrä tapahtumia ja paikkoja kalenterissamme. Kiertuekalenterimme oli seuraava: 

• Savonlinnan tori 1.7. (harjoittelu T. Luostarisen kanssa) 

• Rääkkylän kihaus, Rääkkylä 5.7. 

• Etelä-Karjalan museo, Lappeenranta 9-10.7 

• Sulkavan Suursoudut, Sulkava 11-12.7 

• Sapassin rantakirppis, Savitaipale 16.7 

• Ristiinan markkinat, Ristiina 18.7 

• Niinisaaren kesäasukaspäivät, Puumala (Niinisaari) 19.7 

• Riihisaaren museo, Savonlinna 22. ja 24.7 
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• Savonlinnan tori, Savonlinna 23.7 (tuurasimme Etelä-Savon luonnonsuojelupiirin 

toiminnanjohtajaa, joka piti pöytää heinäkuun ajan torilla ja pidimme päivän norppapöytää) 

• Jaakko-markkinat, Puumala 26.7 

• Oskari, Linnasaaren luontokeskus, Rantasalmi 30.7 

• Koloveden luontotupa, Enonkoski 31.7 

• Lippos-markkinat, Rantasalmi 2.8 

 

Neljässä näistä paikoista, Etelä-Karjalan museon edessä Lappeenrannan linnoituksessa, Sulkavan 

Suursouduissa Sulkavalla, Savonlinnan torilla ja Riihisaaren museon edessä Savonlinnassa olimme 

siis kahtena päivänä.  

 
 

1.2 Lähettiläsvarusteet 
 

Kuva 1. Tässä kesälähettilästelttamme 

Rääkkylässä. Sateen vuoksi pehmonorpat olivat 

pöydällä, yleensä ne olivat kankaan päällä 

maassa, jotta halukkaat saivat niitä taputella. 

 

 

 

 

Meillä oli matkassa 3x3metrin kokoinen teltta ja lähettiläsvarustus: saimaannorpasta ja Saimaasta 

kertovat roll-upit, pöydät ja esitteitä (tarkemmin eriteltynä luvussa 3. jossa kerrotaan esitteiden 

menekistä), A-teline, jonka toisella puolella kerrottiin meidän olevan Suomen 

luonnonsuojeluliitosta, ja toisella puolella oli "Kalasta oikein katiskalla" -juliste. A-telineeseen 

olimme liittäneet vielä nielurajoitinten ilmaisesta saannista kertovan lapun ja telineeseen nojaili 

katiskan nielurajoittimia. Jokaisessa paikassa yksi suosituimmista vetonauloista oli lasten ulottuvilla 

maassa teltan vierellä olevat, aidon kokoiset pehmonorppa ja kuutti.  
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Lisäksi meillä oli myytävänä saimaannorpan suojelutyön hyväksi erilaisia norppatuotteita (kortteja, 

pyyhkeitä, mukeja, buff-huiveja, kasseja, työpajatoiminnassa tehtyjä alumiininorppia, Juha 

Taskisen julisteita sekä tietenkin norppa- ja kuuttipehmoja). Yksi kulma myyntipöydästä oli varattu 

arpajaislaatikolle "Kerro terveiset saimaannorpalle"-teemalla.  

 

Jos tila ja säät sallivat, kokosimme vielä tinttamareski -valokuvaussermin. Sitä ei aina ollut 

mahdollista koota, sillä markkinoilla tilaa oli yhdelle esittelijälle varattuna rajoitetusti. Myös sää 

täytyi huomioida; mikäli oli tuulista, tinttamareskia ei kannattanut pystyttää, sillä silloin se olisi 

saattanut kaatua.  

 

Liikuimme paikasta toiseen Hertzin vuokra-autolla. Saimme käyttöömme tuliterän Renault- 

pakettiauton, jossa oli mahtavat Norppalähettiläät liikkeellä -teippaukset kruunattuina Erik Bruunin 

klassikkokuvalla. Autosta ilmeni, että olemme Suomen luonnonsuojeluliiton asialla. Meidät erotti 

hyvin liikenteessä ja myös markkinapaikoilla automme sai ansaittua huomiota. Pakettiautomme 

toimi moitteettomasti ja osoittautui mitä parhaimmaksi ajaa. Suuret kiitokset siitä Hertzille! 

 

 

 Kuva 2. Autosta näki kauas, 

 ketkä olivat liikenteessä. 
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2. Kokemuksia  
 
Onneksi kumpikin meistä norppaläheteistä oli puhelias ja juttelevainen, sillä teltan pitäjällä on 

vastuu aloittaa keskustelu. Kun alkuun päästiin, niin ihmiset kertoivat todella paljon omia 

kohtaamisiaan ja kokemuksiaan saimaannorpan kanssa. Saimme kuulla monta upeaa tarinaa ja jopa 

katsella monia norpasta otettuja kuvia. Kussakin vierailupaikassa meille kerrottiin niistä 

vesistöalueista, missä norppia on näkynyt. Valtaosa kävijöistä oli suojeluun positiivisesti 

suhtautuvia. Ihmiset halusivat tukea suojelua, ja tässä mielessä moni ostikin meiltä jotain pientä 

muistoksi.  

 

Meiltä kyseltiin paljon yleisluontoisia tietoja, eniten saimaannorpan nykyistä määrää, kannan 

kehitystä, talvipesinnän ja keinopesien onnistumista ja kuuttien kuolleisuutta. Ihmiset olivat 

yllättävän hyvin perillä saimaannorpasta, usein tuntuikin, että saimme itse enemmän tietoutta kuin 

jaoimme sitä. Selväksi kävi se, että suurimmalle osalle Saimaan alueiden asukeista norppa on suuri 

ilon ja ylpeyden aihe, joka on ehdottomasti varjeltava sukupuutolta.  

 

Paikoissa, joissa kävi enemmän muualta kuin Saimaan lähistöltä tulleita kesäturisteja, meiltä 

kyseltiin monesti, miksi verkkoja ei voida vain kieltää kokonaan. Jouduimme siis kertomaan myös 

siitä kiperästä kiistasta, mikä koskee verkkorajoitteista suojelua Saimaalla. Paikallisille suojelua 

koskevat kiistat olivat tutumpia. Jonkin verran törmäsimme myös epätietoisuuteen 

ammattikalastuksen ja vapaa-ajankalastuksen suhteesta, kerroimme turisteille, että nimenomaisesti 

vapaa-ajan verkkokalastus on ongelma, ei suinkaan ammattikalastus.  

 

Toki saimme myös kritiikkiä. Otimme sen vastaan mahdollisimman ymmärtäväisesti. Välillä asenne 

oli keskustelevaa, jolloin perustelimme suojelun tarvetta ja yritimme luoda positiivista ilmapiiriä. 

Mikäli kritiikin antajalle tuntui olevan tärkeintä saada oma näkemyksensä pontevasti esille, 

tyydyimme useimmiten kuuntelemaan, sillä vastaväitteet olisivat kaikuneet kuuroille korville. 

Periaatteenamme oli, ettemme ala missään tilanteessa provosoitua, vaan kohtelemme kaikkia 

ihmisiä kunnioittavasti. 
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Näppituntumalta voisimme arvioida, että 95 % kaikista luonamme käyneistä suhtautui 

saimaannorppaan ja sen suojeluun myönteisesti, osa suorastaan intohimoisesti (Lappeenrannassa 

mietittiin jo mystistä verkkokalastajien joukkokuolemaa omiin verkkoihinsa!), osa maltillisemmin. 

Moni oli perehtynyt esimerkiksi paikallislehtien avulla norppien ja kuuttien tilanteeseen. Kesän 

aikana sattui taas surullisia kuuttien kuolemia kalanpyydyksiin ja näistä juttelimme aina 

kulloisessakin vierailukohteessa. Moni oli niistä todella suruissaan. Jonkin verran loppukesästä 

puhuttivat kuuttien radiolähettimet, että vaikuttavatko ne kuuttien takertumiseen verkkoihin. 

Kritiikkikin kohdistui useimmiten suojelutoimiin, hyvin harvalla itse saimaannorppaan. 

 

Saimaannorpan lisäksi juttelimme myös muista Saimaan alueen suojeltavista lajeista. Onneksi 

toinen lähettiläistä on perehtynyt kalastukseen, sillä luonnonlohen ja saimaannieriän tilanne 

huolestutti monia. Saimaannorpan ja uhanalaisten kalalajien suojelu käy hyvin yhteen ja siksikin 

meistä oli erittäin mukavaa keskustella myös näistä aiheista. Muutenkin kalastus oli suosittu aihe, ja 

iloinen lisä monelle oli se, että toinen norppalähettiläistä on intohimoinen uistelija.  

 

Kuva 3. Suurin osa kävijöistä suhtautui  

saimaannorppaan asenteella, jota  

norppalähettiläs Pyry tässä demonstroi. 

 
 

 
 

 
 

 

3. Esitteiden menekki 
 
Esitteiden menekkiä laskimme tukkimiehen kirjanpidolla. Luvut ovat suuntaa antavia. Ne eivät ole 

sataprosenttisen tarkkoja sillä välillä ihmisiä oli yhtä aikaa paljon teltalla, emmekä huomanneet 

jokaista mukaan napattua esitettä. Luvuista käy kuitenkin ilmi suosituimmat esitteet ja se oliko 

kyseisessä tapahtumassa/paikassa kävijöitä. 
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Tapahtuma / Esite (kpl) 

Luonnon- 
suojelija- lehti 

(2 erilaista, 
yhteensä) 

Veeti-kuutin 
vuosi  
tarina 

Vapaa-ajan 
kalastus 

esite 

Yleistieto 
saimaan- 
norpasta 

(3 erikielistä) 

Kalasta oikein 
katiskalla 

(3 erikielistä) 

Yhteensä 
esitemenekki  
tapahtumaa 

kohti 

Rääkkylä 
Rääkkylän kihaus 

5.7 
15 30 5 5 5 60 

Lappeenranta 
Etelä-Karjalan museo 

9.-10.7 
12 16 10 12 1 51  

(kaksi päivää) 

Sulkava 
Sulkavan Suursoudut 

11.-12.7 
23 42 19 11 7 102 

(kaksi päivää) 

Savitaipale 
Sapassin rantakirppis 

16.7 
18 4 4 1 - 27 

Ristiina 
Ristiinan markkinat 

18.7 
13 10 14 6 2 45 

Puumala,Niinisaari 
Niinisaaren kesäasukaspäivät  

19.7 
15 24 13 6 12 70 

Savonlinna  
Riihisaaren museo 

22. ja 24.7 
4 7 8 5 1 25 

(kaksi päivää) 

Savonlinna 
Savonlinnan tori  

23.7 
8 23 10 4 2 47 

Puumala 
Jaakko-markkinat 

26.7 
15 12 10 5 5 47 

Rantasalmi 
Oskari, Linnasaaren 

luontokeskus 
30.7 

2 2 - - - 4 

Enonkoski 
Koloveden luontotupa 

31.7 
1 1 1 - - 3 

Rantasalmi 
Lipposmarkkinat 

2.8 
9 15 8 6 3 41 

Yhteensä  
esitekohtainen  

menekki 
135 186 92 55 38 

Kaikki esitteet 
yhteensä  

522 
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4. Katiskan nielurajoitinten menekki 
 
 

 

Tapahtuma  Rajoitin kpl Muuta 

Rääkkylä Rääkkylän kihaus 5.7 1  

Lappeenranta Etelä-Karjalan museo 9.-10.7 -  

Sulkava Sulkavan Suursoudut 11.-12.7 3  

Savitaipale Sapassin rantakirppis 16.7 -  

Ristiina Ristiinan markkinat 18.7 1  

Puumala, Niinisaari Niinisaaren kesäasukaspäivät  19.7 8 
Tänne jätettiin n.20 kpl nielurajoittimia ja isot niput 

katiskakalastus & norppaesitteitä (myös engl. ja venäjä) 
jaettavaksi lomamökeissä asuville turisteille 

Savonlinna  Riihisaaren museo 22. ja 24.7 1* 
* Tämä nielurajoitin meni muualle kuin Saimaalle. Pieni 
poika halusi sen välttämättä katiskaansa, vaikka hänen 

kalastuslammessaan ei saimaannorppia olekaan :) 

Savonlinna Savonlinnan tori  23.7 -  

Puumala Jaakko-markkinat 26.7 2  

Rantasalmi Oskari, Linnasaaren luontokeskus 30.7 -  

Enonkoski Koloveden luontotupa 31.7 -  

Rantasalmi Lippos-markkinat 2.8 1  

Yhteensä  17 

Jokaisen nielurajoittimen matkaan annettiin 4 kpl. 
nippusiteitä ja kalasta oikein katiskalla esite (laskettu 

esitemenekkiin)jossa oli ohjeita nielurajoittimen 
asennukseen.  
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5. Ajatuksia ensi kesälle  
 

5.1 Ihmiset haluavat tukea saimaannorppaa ostamalla tuotteita 
 
Ensi kesälle kannattaa varata enemmän luontokaupan kautta tulevaa myytävää, kuin mihin me 

huomasimme tänä kesänä varautua. Ihmisille mieluinen tapa tukea hyväksi kokemaansa asiaa on 

ostaa tukituotteita. Varsinkin pientä myytävää, kuten kortteja kannattaa varata runsaasti. 

Luontokauppa on kesän kiinni, niin mikäli ensi kesälle ei keksitä keinoa kartuttaa varastoa tarpeen 

mukaan, niin kannattaa tilata runsas varasto. Pehmoeläimiä voi tilata lisää tarpeen mukaan, me 

tilasimmekin useaan otteeseen lisää kuutteja ja isompia norppia. Erityisesti valkoiset kuutit olivat 

suosittuja, ne vetosivat erityisesti perheen pienimpiin. 

 

Meiltä jäi ensi vuoden myyntiin mukeja ja jonkin verran työpajatoiminnassa tehtyjä 

alumiininorppia.  

 

5.2 Pienellä extralla saa hyvän mielen 
 
Meillä oli mahdollisuus jakaa norppasiirtokuvia, eli "norppatatuointeja". Tämä toi rutkasti hyvää 

mieltä. Panostimme erityisesti lapsiin, sillä lapsille norppasiirtokuva toi suuren hymyn huulille. 

Jaoimme toki niitä myös aikuisille.  Norppasiirtokuva oli siitä mainio, että siitä ilostuivat 

kaikenikäiset, se vetosi pikkuisiin, teineihin, aikuisiin. Jopa yksi vanhempi, hyvin kohtelias mies, 

joka kertoi olevansa pahoillaan verkkokalastusrajoituksista, ilostui kun tarjosimme hänelle 

norppasiirtokuvia. Hän sai lapsenlapsilleen siirtokuvat ja lähtiessään kiitti meitä kovin. Mikäli 

mahdollista, niin jokin tämän tyyppinen pieni iloinen lisä olisi varmasti paikallaan ensi vuonnakin.  

 

Toinen onnistuneeksi ideaksi osoittautunut asia oli arvonta. Meillä se oli muotoa "Kerro terveiset 

saimaannorpalle" ja voittoina oli kesän lopulla arvottuna norppatuotteita. Pienimmät saivat 

piirtääkin terveiset. Saimme paljon ihania vastauksia, osa todella liikuttavia! Kaikkien vastaajien 

kesken arvoimme norppatuotteita palkinnoksi.   
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Vastauksia arpajaisiin tuli kaiken kaikkiaan 247 kappaletta. Palkintoja jaoimme 18 onnekkaalle. 

Voittoina oli mm. norppapehmoja. 

 

  Kuva 4. Pehmeä palkinto. 

 

Kirjoitetuissa terveisissä oli myös se hyvä puoli, että niihin sai halutessaan kirjoittaa myös 

"kiukkuiset" terveiset. Tästäkin mahdollisuudesta mainitsimme, jos siltä tilanne näytti. Pari 

negatiivissävyistä kommenttia saimme, mutta ne koskivat lähinnä harmitusta siitä, että 

saimaannorppa käy popsimassa muikut verkoista.  

 

5.3 Joitakin muutoksia kalenteriin 
 
Paikkoja jotka ainakaan meillä eivät tavoittaneet ihmisiä, olivat Riihisaaren museon edusta 

Savonlinnassa, Oskari Linnasaaren luontokeskus Rantasalmella ja Koloveden luontotupa 

Enonkoskella. Rantasalmelle läsnäoloa tulee ilman Oskari luontokeskuksella käyntiä, mikäli ensi 

vuonnakin järjestetään Lippos-markkinat. Enonkoski olisi myös hyvä paikka käydä, mutta 

Koloveden luontotupa ei ilman tapahtumaa ja arkipäivänä ole aivan paras mahdollinen vaihtoehto. 

Kenties sinne akselille, samoin kuin Varkaus / Joroinen suuntaan muutenkin voisi ajatella ihan 

torilla oloa, ainakin iltatoria voisi kokeilla.  

 

Jaakko-markkinoilla Puumalassa saimme eniten kritiikkiä ja saimaannorpan suojelun vastustusta, 

joten sinne suuntaan kannattaa ensi vuonna suunnata läsnäoloa useamminkin. Siellä tuli kuitenkin 
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myös positiivista palautetta, joten läsnäololla voisi saada suojelumyönteistä kantaa esiin, eikä 

paikallisien äänenä kuuluisi vain suojelulle kielteinen kanta. Niinisaaressa ei niinkään tullut 

kalastusrajoituksista pahastuneita kommentteja, vaikka sekin sijaitsee Puumalassa. Tänä vuonna 

Niinisaaren kesäasukaspäivät alkoivat Saimaan historiaa käsittelevällä luennolla, joka veti paljon 

asiasta kiinnostuneita. Kenties se oli syynä myös myönteiseen vastaanottoon.  

 

5.4. Muuta esille tullutta  
 
Meille mainittiin parista ympäristöasiasta, vaikka ne eivät norppaa koskeneetkaan. Vesistöjen 

hyvinvoinnin edistämiseksi toivottiin ympäristöjärjestöjen kiinnittävän huomiota ja vaikka aivan 

kampanjoivan koskien veneilijöiden jätehuoltoa. Paljon veneilevä pariskunta kertoi tarkkailleensa jo 

usean vuoden veneilijöiden septitankkien tyhjennystä, mikä on heidän kertomansa mukaan aivan 

luvattoman huonolla tolalla. Septitankkien tyhjennykseen on olemassa toimivat paikat, mutta 

veneilijät eivät kuulemma niissä käy, vaan kokevat pieneksi rikokseksi hulauttaa jätteet vesistöihin. 

Laki säätelee asiaa, mutta käytännössä harva huomaa ajatella vesistöjen säilymistä puhtaana omien 

jätteidensä kohdalla.  

 

Toinen esille noussut huomio tuli Sulkavalla, jossa meille kerrottiin Saimaan pohjissa makaavan 

mittavan määrään vanhaa sähkö- ja puhelinkaapelia joka aikanaan on sinne jäänyt. Ilmoille nousi 

ajatus, jos muualla jo tapahtuneita sukeltajien toteuttamia järvenpohjien puhdistuskampanjoita voisi 

toteuttaa Saimaallakin. 

 

6. Lopuksi 
 
Kesänorppalähettilästyö oli mitä ihanin ja antoisin kokemus. Oli upeaa huomata, että suurin osa niin 

Saimaan alueen asukkaista kuin kesäturisteistakin suhtautuu saimaannorpan suojeluun myönteisesti. 

Hekin, jotka suojelutoimia vastustavat, eivät yleensä vastusta saimaannorppaa. Verkkokalastus vain 

on joillekin ihmisille niin tunteita herättävän tärkeä asia. Arpajaisten "terveiset saimaannorpalle" 

vastauksista käy ilmi, kuinka suuresti saimaannorpan toivotaan säilyvän, ja kuinka paljon sitä 

oikeasti halutaan siinä auttaa. 
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Me norppalähettiläät olemme kiitollisia sekä Suomen luonnonsuojeluliitolle tästä työstä, paikoille, 

joissa saimme vierailla että niille kaikille upeille ihmisille, jotka kävivät teltallamme! 

 

 

I'm too positive  
to be doubtful, 

too optimistic 
to be fearful 

and too determined 
to be defeated. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


