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1. Kesänorppalähettilästyö
Kesänorppalähettiläiden työ alkoi noin viikon mittaisella perehdytysjaksolla. Perehdytykseen kuului tietoa saimaannorppakannan tilanteesta, Saimannorppa-LIFE-hankkeesta, suojelutoimista sekä
Suomen luonnonsuojeluliiton toiminnasta ja periaatteista liittyen saimaannorpan suojeluun. Pyrylle työ oli tuttua jo viime kesältä, joten perehdytyksen ja viime vuotisen kokemuksen avulla työ
lähti sujumaan sujuvasti kiertueen alusta asti.

1.1.Paikat
Kesänorppalähettilästyö piti sisällään kiertämisen 13 + 2 eri paikalla, markkinoilla, toreilla, tapahtumissa ja muissa sopivissa paikoissa. Niiden välissä päivitimme kuulumisia, sovimme seuraavista
tapahtumista ja huolsimme tarpeistoa. Toimistopäivinä tuurasimme tarpeen vaatiessa myös Timo
Luostarista Etelä-Savon luonnonsuojelupiirin teltalla Savonlinnan torilla. Mielestämme meillä oli
aika optimaalinen määrä tapahtumia ja paikkoja kalenterissamme:

	
  

•

Humppaa ja skumppaa tapahtuman Lasten humpat, Lappeenranta 28.6

•

Savonlinnan tori, Savonlinna 1.7.

•

Järvisydän, Rantasalmi 2.7.

•

Kihaus folk, Rääkkylä 4.7.

•

Iltatori, Varkaus 7.7.

•

Sulkavan suursoudut, Sulkava 10.-11.7.

•

Koloveden luontotupa, Enonkoski 16.7.

•

Ilosaarirock, Joensuu 18.-19.7.

•

Metsämuseo Lusto, Punkaharju 22.7.

•

Kesäpäivän toritapahtuma, Ruokolahti 24.7.

•

Jaakko-markkinat, Puumala 25.7.

•

Mikkelin kesäkatu, Mikkeli 31.7.

•

Lippos-markkinat, Rantasalmi 1.8.
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Kahdessa näistä paikoista, Sulkavan Suursouduissa Sulkavalla ja Ilosaarirockissa Joensuussa olimme siis kahtena päivänä.
Lisäksi varsinaisen kesälähettiläskiertueen jälkeen syyskuussa saimaannorppakoordinaattori Kaarina Tiainen oli mukana Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiirin vapaaehtoisten kanssa seuraavissa
tapahtumissa:
•

Hito hyvän ulkoilmaleffatapahtuma, Lappeenranta 4.9.

•

Kehruuhuoneen Sadonkorjuu- ja omahunajamarkkinat, Lappeenranta 5.9.

1.2 Varusteet
Kuva 1:
Kesänorppalähettilästelttamme
Rantasalmen Järvisydämessä.
Paikalla oli hyvin tilaa ja sääkin
suosi, joten esillä oli myös kuvan
reunassa näkyvä tinttamareski.

Viime vuoden tapaan varustukseemme kuului 3 x 3 m kokoinen teltta ja lähettiläsvarustus:
saimaannorpasta ja Saimaasta kertovat roll-upit, pöydät ja esitteitä (tarkemmin eriteltynä luvussa
3. jossa kerro-taan esitteiden menekistä), A-standi jonka toisella puolella oli kerrottiin meidän
olevan Suomen luonnonsuojeluliitosta, ja toisella puolella oli "Kalasta oikein katiskalla" -juliste.
A-standiin olimme liittäneet vielä nielurajoitinten ilmaisesta saannista kertovan lapun ja standiin
nojaili katiskan nielurajoittimia. Jokaisessa paikassa yksi suosituimmista vetonauloista oli lasten
ulottuvilla maassa teltan vierellä olevat, aidon kokoiset, pehmonorppa ja kuutti. Myös pöydällä
esillä ollut neulottu norpan poikaspesän pienoismalli ja pesässä köllöttelevät norppa ja kuutti
saivat osakseen paljon ihailua.
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Lisäksi meillä oli myytävänä saimaannorpan suojelutyön hyväksi erilaisia norppatuotteita (Saippa
Saimaannorppa -kirjoja, pyyhkeitä, mukeja, BUFF-huiveja, kasseja, työpajatoiminnassa tehtyjä
alumiininorppia, eläinpehmoleluja sekä Juha Taskisen julisteita). Yksi kulma myyntipöydästä oli
varattu arpajaislaatikolle "Kerro terveiset saimaannorpalle"-teemalla.
Mikäli tila ja säät sallivat, kokosimme vielä tinttamareski -valokuvausseinän. Sitä ei aina ollut
mahdollista koota, sillä tapahtumissa 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 jo viime kesänä tutuksi käyneellä Hertzin vuokra-autolla. Saimme
käyttöömme Renaultin pakettiauton, jossa oli mahtavat Norppalähettiläät liikkeellä -teippaukset
kruunattuina Erik Bruunin klassikkokuvalla. Autosta ilmeni, että olemme luonnonsuojeluliiton asialla. Meidät erotti hyvin liikenteessä, ja myös markkinapaikoilla automme sai ansaittua huomiota.
Myös siirtymien aikana pysäköity auto sai ihmiset lähestymään meitä luonnonsuojeluun liittyvissä
asioissa. 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 kiertueelta
2.1. Keskustelujen aiheet
Kesän aikana kohtasimme monenlaisia ihmisiä: lapsia ja vanhuksia, maalaisia ja kaupunkilaisia,
joita kaikkia yhdisti lämmin suhde luontoon ja ajatus norpansuojelun tärkeydestä. Monet kertoivat
meille ainutlaatuisista kohtaamisistaan maailman uhanalaisimman hylkeen kanssa sekä jakoivat
kanssamme lukuisia luontokokemuksiaan. Kuulimme myös useaan otteeseen tekevämme tärkeää
työtä, mikä oli todella mukavaa kuulla.
Kiertueella saimme kuulla monenlaisten ihmisten mietteitä kotoisesta hylkeestämme: Monet toivoivat saimaannorpan leviävän uusille alueille, jotta laji tulisi myös lähemmäksi heitä. Ilmastonmuutoksen tuomat leudot talvet huolestuttivat, ja meiltä kysyttiinkin eniten edellisen talven pesinnän tuloksia. Ihmiset olivat myös aidosti iloisia vapaaehtoisten panoksesta tekokinoksien kolaamiseen sekä siitä, että norppa oikeasti pesii niihin onnistuneesti.
Meiltä kysyttiin paljon perustietoa norpasta: ihmisiä kiinnosti nykyinen kannankoko, viime talven
pesinnän onnistuminen ja kuuttien määrä, keinopesien kolaaminen ja norpan levinneisyysalue.
Ennen jokaista paikkaa tarkistimmekin juuri sen alueen paikallisen tilanteen kalastusrajoitusten,
viime talvisten kuuttien ja norpan esiintymisen osalta. Kuitenkin paikallisilla on useimmiten tietenkin parasta tietoa lähialueistaan, joten opimmekin usein teltallamme käyviltä ihmisiltä paljon
alueen norppakannoista ja "hot spoteista".
Yllätykseksemme rajoitusten mahdolliset muutokset kuten muikkuverkkojen salliminen ei nousseet lainkaan esille keskusteluissa kiertueemme aikana. Myöskään Sea Shepherd -järjestön toiminta Saimaalla ei puhuttanut lainkaan, vaikka he saivatkin keväällä osakseen paljon mediamyllytystä.
Varsinkin norpan esiintymisen ydinalueen mökkikunnissa saimme kuulla riemastuttavan paljon
tarinoita "mökkinaapureista", jotka vuodesta toiseen käyvät tervehtimässä mökkiläisiä. Monet
kertoivat myös ensikohtaamisen riemusta - kuinka paljon pelkkä norpan kurkistus pinnan alta voi
ilahduttaa. Lähes jokaisesta kertomuksesta huokui ainutlaatuisen kohtaamisen hienous ja luontokokemuksen tärkeys kokijalleen.
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Kuva 3:
Oli mukavaa kuulla myös lasten
kokemuksia ja ajatuksia norpasta.
Isot pehmonorpat kiinnittivät hyvin
ohikulkevien lasten (ja aikuistenkin)
huomion.

2.2. Suhtautuminen suojeluun
Luonamme käyneet ihmiset suhtautuivat norpansuojeluun erittäin positiivisesti. Meille jäi kuva,
että kaikki luonamme käyneet ulkopaikkakuntalaiset ja mökkiläiset olivat suojelutoimien kannalla.
Monet muualta tulleet ihmettelivät paikallisten itsekkyyttä ja haluttomuutta suojella äärimmäisen
uhanalaista hyljettämme.
Myös Saimaan paikallisista asukkaista suurin osa kertoi suhtautuvansa suojeluun myönteisin mielin. He kertoivat rinnakkaiselostaan norpan kanssa ja kokivat olevansa etuoikeutettuja saadessaan
jakaa lähivetensä norpan kanssa. Monet kertoivat tarinoita samoista tutuista norpista, joita he
näkevät vuodesta toiseen. Paikalliset luontoihmiset kertoivat meille myös heitä huolestuttavasta
negatiivisesta ilmapiiristä, jota tietyillä alueilla ajetaan voimakkaasti eteenpäin muutamien
kovaäänisten luonnonsuojelua vastustavien henkilöiden toimesta.
Kiertueemme aikana pääsimme myös kuulemaan negatiivisesti norpansuojeluun suhtautuvien paikallisten mietteitä. Esille nousi useasti kuilu, joka vallitsee päättävien tahojen ja norpan esiintymisalueilla asuvien ihmisten välillä. Paikalliset kokivat ylhäältä päin tulevan sääntelyn ahdistavana ja heidän määräämisoikeuttaan loukkaavana. Myös luotto tutkimustuloksiin ja etenkin kannanarvioon oli heikkoa. Lisäksi he olivat huolissaan siitä, että suojelutyö voi kääntyä tavoitteitaan
vastaan ihmisten alkaessa suhtautua norppaan negatiivisesti vain, koska suojelu on mennyt heidän
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mielestään liiallisuuksiin. Norppalähettiläiden työn yksi tärkeistä puolista oli myös se, että ihmiset
pääsivät kertomaan huolistaan ja ajatuksistaan myös vastapuolelle. Myös näiden mielipiteiden
kuuleminen oli meille arvokasta. Toivottavasti myös heille jäi ennemmin positiivinen kuin negatiivinen maku tapaamisestamme.
Mikäli ilmapiiri oli enemmän keskusteleva kuin paasaava, perustelimme suojelutoimia ja tutkimusten puolueettomuutta ja pyrimme korjaamaan joitain käsityksiä kuitenkaan itse provosoitumatta. Useimmiten negatiivista palautetta antaneet henkilöt olivat kanssamme samaa mieltä siitä,
että saimaannorppa on arvokas laji ja kuuluu Saimaan luontoon. Suojelun tarpeellisuudesta ja
keinoista olimme usein vain kovin eri mieltä.
Vaikka saimme myös negatiivista palautetta, oli lähes kaikkien luonamme käyneiden asenne saimaannorppaa ja sen suojelua kohtaan todella positiivinen (karkeasti arvioiden noin 95 % ihmisistä
suhtautui positiivisesti).
Matkan varrella korviimme kaikui esimerkiksi tällaisia kommentteja norpansuojeluun liittyen:
"Norpansuojelu on kääntynyt itseään vastaan ja suojelu vielä tappaa lajin."
"Norpalle ei ole mennyt yhtään rahaa, mutta virkamiehet voivat paksusti."
"Pitäkää varanne ettei norppaa ja norpansuojelua sotketa liiaksi mukaan puoluepolitiikkaan."
"Kaikki paikalliset ovat jo täynnä norppahömpötystä."
"Jo ala-asteesta asti lapset aivopestään tähän hommaan, ei kalastajia oteta kouluihin kertomaan
meidän näkökulmaamme."
"Miksi verkkokalastusta ei vain kielletä kokonaan Saimaan alueella?"
"Paikallisten verkkokalastajien ja maanomistajien itsekkyys ihmetyttää."
"On hienoa ja tärkeää kuinka paljon vapaaehtoisia oli mukana kolaamassa tekokinoksia pesinnän
turvaamiseksi."
"Onneksi verkkokalastajat ovat vanhoja ja kuolevat pian pois."
"Teette arvokasta työtä, sillä luonnonsuojelijoille on tällä seudulla paljon työnsarkaa."
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3. Tuotteet ja arvonta
Viime vuoden tapaan myimme tiedotuksen ohessa myös norppatuotteita, jotka usein toimivat
vetonaulana ja syynä tulla vierailemaan teltallamme. Kun ihmiset saapuivat ihailemaan tuotteita,
oli meidän helppo aloittaa keskustelu myös norppa-asioista. Saimme kuitenkin myös kritiikkiä
myymistämme pehmoleluista, joiden valmistusmaasta ei ollut tietoa saatavilla.

Kuva 3:
Ilosaarirockissa moni kävi hakemassa meiltä
norppatatuoinnit ja näyttivät siten muillekin, että
norppa on jees! Norppatatuoinnit olivat varsinkin
lasten ja nuorten keskuudessa tämänkin kesän
hitti.

Myös arvonnan osalta seurasimme viime vuoden jalanjälkiä ja keräsimme ihmisiltä terveisiä norpalle. Arvontaan osallistui yli 250 henkilöä, ja lähes jokainen jätti jotain terveisiä (LIITE).
Arvoimme kesän lopuksi noin 30 norppa-aiheista palkintoa Terveisiksi norppa sai paljon
hellyttäviä kuvia, runoja ja tsemppiviestejä. Arvontaan jätetyistä yhteystiedoista saimme kuvan,
että tavoitimme väkeä kattavasti ympäri Suomea.

4. 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
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jokaista mukaan napattua esitettä. Luvuista käy kuitenkin ilmi suosituimmat esitteet ja tapahtumien kävijämäärien suhteita.
Tapahtuma / Esite
(kpl)
Lappeenranta
Lasten humpat
28.6.
Savonlinna
Tori
1.7.
Rantasalmi
Järvisydän
2.7.
Rääkkylä
Kihaus Folk
4.7.
Varkaus
Iltatori
7.7.
Sulkava
Sulkavan
Suursoudut
10.-11.7.
Enonkoski
Koloveden
luontotupa
16.7.

Liiton
yleisesite

Luonnonsuojelijalehti
(2 erilaista,
yhteensä)

Veeti-kuutin
vuosi tarina

Vapaa-ajan
kalastus
-esite

Yleistieto
saimaannor
ppa
(3
erikielistä)

Kalasta
oikein
katiskalla
(3
erikielistä)

Yhteensä
esitemenekki
tapahtumaa
kohti

0

7

12

5

2

0

26
Ei pidetty kirjaa

0

3

32

15

47

1

98
(osa vietiin
vuokramökeil-le
jakoon)

5

17

20

11

3

4

60

6

17

12

3

2

3

43

6
Nämä
loppuivat

14

37

17

14

4

92
(kaksi päivää)

0

1

1

2

0

4

7

1
Ei mahtunut
pöydälle,
tämä
"pöydän
alta"

3

4

0

15
(kaksi päivää)

6

16

5

3

1

31

6

10

12

8

3

39

5

17

22

19

5

68

6

12

7

3

4

32

11

21

15

8

5

60

2

8

ei ollut
mukana

6

4

21

2

30

ei ollut
mukana

10

5

47

103

229

116

131

39

Kaikki esitteet
yhteensä
636

Joensuu
Ilosaarirock
18.-19.7.
Punkaharju
Lusto
22.7.
Ruokolahti
Kesäpäivän
toritapahtuma
24.7.
Puumala
Jaakko-markkinat
25.7.
Mikkeli
Kesäkatu
31.7.
Rantasalmi
Lipposmarkkinat
1.8
Lappeenranta
Hito hyvä –
leffatapahtuma
4.9.
Lappeenranta
Kehruuhuoneen
Sadonkorjuu- ja
omahunajamarkkinat
5.9.
Yhteensä
esitekohtainen
menekki
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18
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5. Katiskan nielurajoitinten menekki
Tapahtuma
Lappeenranta
Lasten humpat
28.6.
Savonlinna
Tori
1.7.
Rantasalmi
Järvisydän
2.7.
Rääkkylä
Kihaus Folk
4.7.
Varkaus
Iltatori
7.7.
Sulkava
Sulkavan Suursoudut
10.-11.7.
Enonkoski
Koloveden luontotupa
16.7.
Joensuu
Ilosaarirock
18.-19.7.
Punkaharju
Lusto
22.7.
Ruokolahti
Kesäpäivän toritapahtuma
24.7.
Puumala
Jaakko-markkinat
25.7.
Mikkeli
Kesäkatu
31.7.
Rantasalmi
Lipposmarkkinat
1.8
Hito hyvä –leffatapahtuma
4.9.
Kehruuhuoneen Sadonkorjuu- ja
omahunajamarkkinat
5.9.
Yhteensä

Rajoitin kpl

Muuta

-

2
3
1
-

1
3
2
3
Jokaisen nielurajoittimen matkaan
annettiin 4 kpl.nippusiteitä ja kalasta
oikein katiskalla esite (laskettu
esitemenekkiin)jossa oli ohjeita
nielurajoittimen asennukseen.

15

6. Lopuksi
Olemme todella kiitollisia ja onnekkaita, että olemme päässeet tähän työhön ja saaneet osallistua
norppalähettilään panoksellamme saimaannorpan suojeluun. Kurkistus luonnonsuojeluliiton toimintaan täältä sisältä päin on tuonut luonnonsuojeluun uusia näkökulmia ja lisännyt entisestään
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paloamme toimia alalla. Jotain työn mielekkyydestä kertoo myös se, että kesä tuntuu kuluneen
silmänräpäyksessä.

Haluamme kiittää tästä työstä ja mahtavasta kesästä Suomen luonnonsuojeluliittoa, kesän aikana
teltallamme vierailleita ihmisiä sekä loistavaa työyhteisöämme: kiitos Kaarina, Timo ja Raija! Oli
ilo työskennellä kanssanne, toivottavasti saamme tehdä jatkossakin yhteistyötä!

Miksi on niin vaikeaa
yhdessä elää ja rakastaa,
kunnioittaa luontoa
ja sen asukkaita?
Itse tahdon säilyttää teidät tässä maassa
Kuten herra Piiskulainen
tunnen oman vastuun
Muistan norppaa lämmöllä
ja ihailen sen kauneutta
	
  
	
  

-Annina Hulkkonen terveisissään saimaannorpalle
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LIITE
TERVEISIÄ NORPALLE KESÄLÄHETTILÄIDEN KIERTUEELTA 2015
1. Voi hyvin
2. Tuu meijän mökille käymään
3. Onnea ja menestystä!
4. Nähdään kesällä!
5. Koita sinnitellä!
6. Pidä nahka tallella
7. Nähdään!
8. Elä rauhassa
9. Toivottavasti nähdään!
10. Älä jää verkkoihin
11. Hyviä uinteja!
12. En ole verkoilla häirinnyt
13. Hyviä vuosia norpalle
14. Hyvää jatkoa Nestorille?
15. Tervetuloa Teljonselälle ja rannoille kesäpäivää viettämään!
16. Pitkää ikää
17. Hyviä vuosia!
18. Älä ui verkkoon
19. Hyviä säitä norpalle
20. Hyviä uinti-ilmoja
21. Hyvää ja lämmintä kesää.
22. Toivottavasti et jää kiinni verkkoihin ja saat lisää kuutteja ja olisi hyvä pesiä ja olisi tarpeeksi
lunta.
23. Koita pärjätä.
24. Voi hyvin, olen tukenut sinua rahallisesti
25. Hyvää kesää ja muista syödä kalaa
26. Onnea ja menestystä
27. Turvallista kesää!
28. Voi hyvin
29. Hyvää kesää
30. Voi hyvin
31. Rajoitat kalastusta
32. Elä pitkään ja kukoista.
33. Tervetuloa ja lisääntykää
34. Paljon haleja
35. Hyvää kesää, norppa! Paljon kuutteja ensi talvena ja maukkaita kaloja.
36. Mukava eläin, lempeä
37. Suomen erikoisin ja säilytettävin luonnonvara!
38. Pysykää hengissä
39. Olet ihaninta, mitä olen pitkään aikaan nähnyt.
40. Älä mee verkkoon!
41. Iloisia kesähetkiä Saimaan norpille ja kuuteille.
42. Terkkuja Vantaalta
43. Mukava nähdä näin 30 v. jälkeen
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44. Hei, pysy vahvana! Hyvää kesää! Muista, että olet arvokas ja ainutlaatuinen!
45. Verkkovapaita uinteja!
46. Toivottavasti ihmiset antaa teidän lisääntyä rauhassa!
47. Onnea tulevaisuudelle!
48. Pysyttele kaukana verkoista!
49. Kiva, kun kävit mökkirannassa.
50. Pikku, pikku kuuttinen, olet niin suloinen. Turvallisia uinteja, sulle tahdon toivoa!
51. Haluaisin joskus tulla talkoisiin, jossa sinulle ja kuuteillesi rakennetaan lumisuojia… Hang in
there, me yritetään auttaa!
52. Pärjäile
53. Moi ja moi
54. Norpalla on hieno kirjanmerkki!
55. Haluaisitko käydä meillä
56. Pidettävä huoli, ettei paikallisten mielipide käänny norppaa vastaan, ettei käy kuin sudelle.
57. Wuup wuup
58. Heippa!
59. Pysy hengissä!
60. Voi hyvin! Lisää kuutteja!
61. Pidä pintasi, Norppa! Sinulla on paljon tukijoukkoja.
62. Hyviä uinteja!
63. Ethän jätä meitä!
64. Toivottavasti tavattaisiin joskus Saimaalla!
65. Ihania kesäsäitä kalliolla köllötellen.
66. Onnea elämääsi!
67. Ihailen sinua, toivon sinulle turvallista ja rauhallista pitkää elämää
68. Kosmalta (6 vuotta) terveiset, että on ollut mukava kesä.
69. Tervetuloa Yövedelle
70. Mitä kuuluu, norppa
71. Muistatko, kun tavattiin Sulkavan Enonvedellä?
72. Hei! Hyvää kesän jatkoa! Pysy hengissä!
73. Selviydy vaaroista
74. Älä kuole!
75. Hei haluaisin tavata sinut, suostuisitko kuvattavaksi?
76. Tsemppiä!
77. Lisäänny paljon
78. Kesäterveiset Norpalle
79. Oo vuan ihan reilusti hyle!
80. Olet suloinen veijari ja minun suosikkieläimeni. Kaikkea hyvää suloiselle saimaannorpalle!
Varsinkin Kaino-norpalle!
81. Pidä kuono pinnalla! Kaikkea hyvää saimaannorpille ja paljon poikasia!
82. Terveisiä Mäkkälän niemestä, kiva kun voidaan tällei auttaa norppia ostamalla ja lahjoittamalla
rahaa teidän pelastamiseksi!
83. Toivottavasti tavataan!
84. Pidä pintasi!
85. Tietty rauha kaikille!
86. Moikka saimaannorpat Hyvä elämä teillä
87. Älä ui verkkoon
88.. Mukavaa kesää
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89. Voi hyvin
90. Varo verkkoja!
91. Olisi mukava tavaata norppa
92. Tervetuloa Haudansalmeen uiskentelemaan
93. Terveiset norpalle!
94. Rakas norppa, muista nukkua.
95. Sinua on mukava seurata kalareissuilla. Toivottavasti näemme jatkossakin ja lapseni tulevat
tulevaisuudessa vielä sinua näkemään.
96. Terkkui!
97. Oon iloinen, kun näin sinut
98. Heips norppa!
99. Tsemppiä ja väistelkää verkkoja!
100. Voi paksusti!
101.Terveiset suloiset teille norpat
102. Voi hyvin, norppa!
103. Moro norppa!
104. Hei ihanat kuuttiseni! I love u! Pelastan teidät!
105. Voihan norppa…
106. Voi hyvin!
107. Hyvä norppa! Tsemppiä elämääsi ja paljon poikasia sinulle!
108. Piä pintas!
109. Ennalta ja Nealta terveisiä
110. Älä kuole sukupuuttoon!
111. Sä uit hyvin!
112. Pärjäile!
113. Tsemppiä
114. Koeta pärjätä ja muista käyttää apupesiä!
115. Talvipesintää edistettävä! Budjetin kautta!
116. Ui pitkälle!
117. Pysyttele hengissä
118. Toivottavasti nähdään useammin
119. Terveisiä norpalle
120. Uikaa varovasti
121. Hyviä uinteja
122. Kesäterveiset Ruokolahdelta!
123. Olet ihana
124. Terveiset norpalle, toivon sinulle kaikkea hyvää.
125. Tervetuloa Ruokolahdellekin, vaikka Haapaveden maisemiin!
126. Voi hyvin!
127. Hang in there, buddy!
128. Moi norppa! Hyvää rokkia! Ei verkkoja!
129. Ihana olet
130. Miksi on niin vaikeaa yhdessä elää ja rakastaa, kunnioittaa luontoa ja sen asukkaita!? Itse
tahdon säilyttää teidät tässä maassa. Kuten herra Piiskulainen, tunnen oman vastuun. Muistan
norppaa lämmöllä ja ihailen sen kauneutta.
131. Terveisiä Aanilta!
132. Moikka norppa! Järvessä on varmaan kylmä, mutta koita tsempata!
133. Hyviä kalastusretkiä
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134. Olet ihana eläin, pinnistele uhanalaisena eläimenä! Terveisiä myös kuuteille!
135. Oot söpö, toivottavasti et kuole sukupuuttoon
136. Selvitkää hengissä!
137. Oli kivaa, kun saatiin nähdä sinut ees kerran ja toivottavasti nähdään uudestaan, norppa
138. ”Olen onnellinen norppa!”
139. Hyvää kesää!
140. Toivottavasti tavataan tässä joskus!
141. Jee norppa
142. Moi! Toivottavasti uiskentelet kotivesissäsi kauemmin kuin minä.
143. Olet Saimaan oma, kallisarvoinen maskottimme, jonka toivon säilyvän järvessämme vielä
pitkälle tulevaisuuteen.
144. Leppoisia lekotteluja rantakivillä ja paljon kaloja!
145. Omalta osaltani yritän tukea sinulle toiveikasta tulevaisuutta!
146. Moi! Toivottavasti saatte ellää ja olla rauhassa… viihdyttää ihmisiä kauan… Hyvää kesää
teille kaikille!
147. Pysy pois verkoistamme! Älä syö muikkujamme (kaikkia)
148. Kyllä joku päivä ihmiset ymmärtävät, kuinka tärkeä olet ekosysteemille!
149. God dag! Jag hoppas att i framtiden du kommer att klara dig! Du är absolut ett av de
vackraste djuren i Finland.
150. Terkkuja norpille!
151. Hyvää kesää!
152. Toivottavasti Veeti-kuutti kasvaa aikuiseksi!
153. Hyvää kesää!
154. Hei norppa! Elä ja voi hyvin jatkossakin
155. Kyllä kannattaa suojella
156. Voi hyvin
157. Hyvää vointia ja antoisaa elämää!
158. Mukavia uintiretkiä!
159. Suojelua norpalle
160. Pitkää ikää, hyviä elinvuosia!
161. Moi kaikki kuutit ja natit! Kuutit, kunnioittakaa vanhempianne. Natit, elkää teineilkö!
Nauttikaa, kun olette vielä nuoria. Teissä on norppien tulevaisuus!!
162. Tervetuloa Yövedelle
163. Muista pysyä poissa verkoista ja katiskoista
164. Rakkaat terveiset kesänorpalle!
165. Terveisiä norpille
166. To norpa We live next to Saimaa in the summer and have seen you a few times and I pretend
that my toy norpa is a real norpa.
167. Terveisiä norpalle
168. Olet aika kiva!
169. En harrasta verkkokalastusta, ole norppa huolet
170. Voisit näyttäytyä useamminkin!
171. Terkut norpille
172. Eilen nähtiin. Hyvää jatkoa.
173. Älä mene pyydyksiin! Varo!
174. Yhteisiä tekoja reippaasti eläimen suojelemiseksi. Etenkin talvella.
175. Hei hoi! Toivottavasti tajuavat teitä suojata kunnolla. Supersöpöjä ootte.
176. Minä haluan suojella saimaannorppia
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177. Haluaisin tavata sinut!
178. Väistele verkkoja ja löydä hyvä kumppani.
179. Sinnittele! Hang in there!
180. Stay alive!
181. Kiva, kun näyttäydyit Himalansaaressa
182. Nähdään taas mökillä! Elä ui katiskaan.
183. Pysy pinnalla millä tahansa hinnalla
184. Olet söpö
185. Älä kuole sukupuuttoon!
186. Kovasti terveisiä, älä ui verkkoon
187. Pitkää ikää!
188. Moikka! Toivottavasti sinulla on hyvä vuosi.
189. Tule norppa takaisin meidän mökkijärvelle Pyhäselälle!
190. Vältä verkkoja, kovapäisiä kalastajia riittää vielä!
191. Heippa!
192. Moi norpat, toivottavasti on hyvä kesä! Älkää jääkö verkkoihin.
193. Minä pidän saimaannorpista, ne ovat suloisia.
194. Toivottavasti tavataan vielä.
195. Tuu joskus näkyviin!
196. Toivomme, että sinua suojellaan entistä paremmin! Itse ainakin teen kaikkeni.
197. Tuu käymään mökillä!
198. Moikka, tykkään saimaannorpista tosi paljon.
199. Terveisiä ja tulehan moikkaamaan
200. Olet meille tärkeä ja aivan ainutlaatuinen!
201. Söpöjä
202. Pärjäilehän norppa hyvin!
203. Kalastusverkot pois Saimaalta!
204. Lämpimiä vesiä
205. Älä kuole
206. Moi! Älä kuole sukupuuttoon
207. Hyviä vointeja. Eilen 10.7.2015 klo 16 nähtiin yksi Vekaran eteläpuolella.
208. Leppoisia olovuosia
209. Oot söpö
210. Moi norppa! Älä ui miun siimaan! Nähään taas!
211. Go for it
212. Hyvää kesää!
213. Kuule, paljon tsemii. Olet ihana.
214. Oot söpö
215. Pidän puoliasi
216. Koita sinnitellä!
217. Tulepa rannalle tervehtimään
218. Toivon, että norppa säilyisi ja lisääntyisi!
219. Pysy elossa!
220. Hyvää jatkoa norpalle ja poikasille
221. Turvallista matkaa!
222. Oon siun fani
223. Tule näyttäytymään meille
224. Pysy elossa! Saimaan vesissä ilman sinua liekö elämää siel ollenkaan.
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225. Olet söpö, norppa. Voisin paijata sinua.
226. Pysy lujana
227. Kiitos käynnistä!
228. Hyvää kesää norpalle!
229. Toivotaan, että säilyt vesissämme.
230. Terkut Ullalta, nähdään taas!
231. Päivää herra norppa
232. Älä mene pyydykseen, kierrä ne.
233. Moi, kuis polskii? Pysy poissa verkoista!
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