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Katiskanvaihtotapahtuma 2015
SLL/Etelä-Savon luonnonsuojelupiiri järjesti vuonna 2015 katiskanvaihtotapahtuman
Taipalsaarella osana Saimaannorppa-LIFE-hanketta. Tapahtuma oli hankkeen kolmas.
Tapahtuma järjestettiin Etelä-Karjalassa Taipalsaaren Saimaanharjussa S-marketin
parkkipaikalla lauantaina 25.4. Jaettavaksi oli varattu 100 kpl Weke -katiskoita sekä 150
kpl nielunrajoittimia. Kohdealueena oli Suur-Saimaan länsiosa. Tapahtuman järjestelyt
sujuivat jouhevasti yhteistyössä Taipalsaaren S-Marketin kanssa.
Tapahtumasta tiedotettiin tiedotteella (LIITE 1) ja lehti-ilmoituksilla, jotka julkaistiin
Länsi-Saimaan Sanomat ja Etelä-Saimaa –lehdissä (LIITE 2). Tapahtumaa mainostettiin
myös luonnonsuojeluliiton saimaannorppa-facebook-sivulla. Lappeenrannan Uutiset ja
Vartti Etelä-Karjala puffasivat tapahtumaa 22.4. (LIITE 3).
Paikalle oli hyvissä ajoin ennen tilaisuuden alkua kertynyt runsaasti väkeä. Katiskoiden
jako sujui nopeasti, ne jaettiin puolessatoista tunnissa. Myös lähes kaikki jakeluun varatut
nielunrajoittimet menivät nopeasti. Loput jätettiin jaettavaksi S-marketiin.
Katiskanvaihtajien yhteystietojen otto vaati kahdelta hengeltä (Timo + Kaarina) täyden
huomion, joten me kävimme keskusteluja yleisön kanssa pääasiassa ennen tapahtuman
alkua ja sen loppupuolella. Ilmapiiri oli hyvin norppamyönteinen. Viime vuotiseen tapaan
katiskan saaneet allekirjoittivat sopimuksen, jonka mukaan he pidättäytyvät
verkkokalastuksesta norppavesillä (LIITE 4).

Sopimusten kirjoitusta ja norpille terveisiä (arvontaa). Kuvat: Eero Korhola.

Yleisön ilona olivat melkein oikeat norpat ja katiskan jakoa. Kuvat: Eero Korhola.
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Tapahtumassa oli mukana lasten toimintapiste, jota hoiti Anne Kuhanen Etelä-Karjalan
luonnonsuojelupiiristä. Toimintaan siellä sekä arvontaan osallistuttiin aktiivisesti. Esillä
oli tietoa saimaannorpasta: esitteitä, roll up –näyttely ja ständi, jotka olivat samat kuin
viime vuonna. Tapahtumassa oli kahvitarjoilu, ja myynnissä norppa-aiheisia tuotteita.
Taipalsaaren katiskatempaus oli toinen tietyn alueen kaikille kalastajille suunnattu
tapahtuma, ja se osoittautui edellisen tavoin tehokkaaksi tavaksi katiskoiden jakeluun.
Sadasta varatusta katiskasta saatiin jakoon 81, jota paikkakunnan kokoon nähden on
pidettävä hyvänä määränä.
Verkkoja tuotiin vaihdossa, mutta koska Weke vei ne mukanaan, määrä jäi arvioimatta.
Tapahtumassa valokuvasi Eero Korhola. Paikalla oli toimittaja Länsi-Saimaan Sanomista.
Tapahtumasta tehtiin uutinen Luonnonsuojelija-lehteen (LIITE 5) ja luonnonsuojeluliiton
verkkosivuille (http://www.sll.fi/ajankohtaista/verkkouutiset/vaihda-verkot-katiskaansaimaannorppa-kiittaa) (LIITE 6).

Toritoiminta Savonlinnassa
Etelä-Savon luonnonsuojelupiirin info- ja myyntipiste toimi Savonlinnan torilla heinäkuun
ajan, nyt toista kertaa Saimaannorppa-LIFE hankkeen puitteissa. Toripaikkaa ylläpiti
toiminnanjohtaja Timo Luostarinen. Satunnaisesti häntä tuurasivat kesälähettiläät Pyry
Pihlasvaara ja Maiju Puranen.
Toritoiminnan pääpaino oli edelleen tiedon välittämisessä sekä keskustellen että esitteitä
jakaen. Myytävää on kuitenkin myös oltava, pelkkiä esitteitä harva pysähtyy tutkimaan.
Nielurajoittimia oli jaossa, mutta niitä ei enää keskikesän jälkeen mennyt kovin montaa.
Käydyt keskustelut ja saatu palaute ovat aina olleet pääosin hyvin myönteisiä. Tänä kesänä
saatiin aiempaan verrattuna enemmän norpansuojeluun liittyvää negatiivista palautetta,
ilmeisenä syynä luonnonsuojeluliiton kannanotot verkkokalastusrajoitusten tiukentamisesta. Kyse oli kuitenkin vain muutamasta tapauksesta.
Infopisteellä käyneiden määrästä ei pidetty lukua. Myyntituotot olivat noin 4200 €,
kulujen jälkeen tulos niukasti positiivinen. Sää vaikuttaa torilla kaikkeen, sade- ja
hellepäivät ovat luonnollisesti hiljaisia. Sadepäiviä oli tänä vuonna heinäkuussa useita,
mikä vaikutti tulokseen.

Timo Luostarinen Savonlinnan torilla. Kuva:
Kaarina Tiainen.
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KATISKOIDEN JA NIELURAJOITTIMIEN MENEKKI VUONNA 2015
Katiskat:
Taipalsaaren katiskatapahtuma: 81 kpl
Nielurajoittimet:
Taipalsaaren katiskatapahtuma: 150 kpl
Carlson (Savonlinna): 300 kpl
Citymarket (Savonlinna): 350 kpl
Kesälähettiläät ja Savonlinnan tori: 30 kpl
Yhteensä: 830 kpl
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LIITE 1
Suomen luonnonsuojeluliitto
Etelä-Karjala
TIEDOTE 21.4.2015
KALASTA KATISKALLA – NORPPA KIITTÄÄ!
Nyt on Taipalsaaren norppavesillä kalastavilla hyvä mahdollisuus siirtyä verkkokalastuksesta
norpalle turvalliseen katiskakalastukseen.
Suomen luonnonsuojeluliitto järjestää ”Vaihda verkot katiskaan” –yleisötapahtuman Taipalsaaren
Saimaanharjulla S-marketin pihalla lauantaina 25.4. klo. 11. alkaen.
Suomen luonnonsuojeluliitto jakaa 100 norppaturvallista Weke-katiskaa.
Katiskoiden jako on suunnattu Taipalsaaren norppavesillä kalastaville ao. osakaskuntien jäsenille
*). Osuuden voi osoittaa tapahtumassa haluamallaan tavalla. Etukäteen katiskaa ei voi varata.
Halutessaan kalastajat voivat tuoda myös vanhoja verkkoja vaihdossa, mutta niiden tuominen ei
ole ehdoton edellytys katiskan saamiselle.
Katiskan saaminen kuitenkin edellyttää sopimuksen allekirjoittamista. Sopimuksessa kalastaja
lupautuu välttämään verkkokalastusta norppa-alueilla tietyn ajan vuodesta sekä luovuttamaan
SLL:lle yhteystietonsa myöhemmin tehtävää katiskakalastuskyselyä varten. Yhteystietoja ei käytetä
muuhun eikä niitä luovuteta eteenpäin.
Tapahtumassa on jaossa myös norppaa suojaavia nielurajoittimia tavallisiin katiskoihin sekä
ohjelmaa lapsille, tietoa saimaannorpasta ja arvontaa.
Tapahtuma on osa Saimaannorppa-LIFE-hanketta. Hankkeen aikana vastaavia tapahtumia
järjestettiin viime vuonna Savonlinnassa ja Varkauden Kangaslammella ja tulevina vuosina muissa
osissa Saimaata.
Lämpimästi Tervetuloa!
*

*

*

Saimaannorppia on jäljellä noin 310 kappaletta. Mennyt talvi oli norpan pesinnälle hankala jo
toisena perättäisenä vuotena, sillä leuto talvi sulatti pesäkinokset hyvin aikaisin. Kuutteja on
löydetty 48 kappaletta, joista kuusi on löytynyt pesäkuolleina.
Kuuttien uusi vaaran aika on kuitenkin vasta alkanut. Yhä edelleen liian monta kuuttia kuolee
kalanpyydyksiin, erityisesti verkkoihin. Keväinen kalastusrajoitusaika kestää 15.4.-30.6., mutta se
on osoittautunut liian suppeaksi niin ajallisesti kuin alueellisestikin. Niinpä ihmisiä kannustetaan
kalastamaan norppa-alueilla norpalle vaarattomilla kalanpyydyksillä ympäri vuoden.

Lisätiedot:
Kaarina Tiainen, saimaannorppakoordinaattori, SLL / Etelä-Karjala, p. 050 530 3270
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*) Taipalsaaren osakaskunnat norppavesillä:
Ahokkala
Jauhiala
Kattelussaari
Kyläniemi
Laukniemi
Pakkala
Peltoi
Rehula
Saikko
Saikkola
Sammaljärvi
Solkei
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LIITE 2
Lehti-ilmoitus Länsi-Saimaan Sanomat ja Etelä-Saimaa lehdissä.

VAIHDA VERKOT

KATISKAAN
YLEISÖTAPAHTUMA

SAIMAANHARJUN S-MARKETIN PIHALLA

LAUANTAINA 25.4. ALKAEN KLO 11
Taipalsaaren norppavesillä kalastaville on jaossa 100 kpl norppaturvallisia
Weke-katiskoja. Lahjoitamme katiskan, jos sinulla on kalastusoikeutta näillä
alueilla ja jätät yhteystietosi myöhemmin tehtävää katiskakalastuskyselyä varten. Tapahtumassa myös:

ILMAISIA NIELURAJOITTIMIA KATISKAAN • TIETOA SAIMAANNORPASTA • OHJELMAA LAPSILLE • ARVONTAA
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LIITE 3
Lappeenrannan Uutiset ja Vartti Etelä-Karjala

8

LIITE 4
Katiskasopimus

KATISKASOPIMUS
Tällä sopimuksella ja henkilökohtaisella päätökselläni lupaudun välttämään verkkokalastusta ja
suosimaan katiskakalastusta ja muita norpalle turvallisia pyyntimuotoja norpan elinalueilla.
Tämän sopimuksen vakuudeksi luovutan yhteystietoni myöhemmin tehtävää katiskakalastuskyselyä
varten ja saan tilalle Weke – katiskan.
Saimaannorppa on äärimmäisen uhanalainen hylje. Saimaan kokonaisnorppakanta on noin 300
yksilöä.
Jäiden lähdettyä ja emän vieroitettua kuutit ne harjoittelevat itsenäistä elämää. Tällöin ruokaa eli
kaloja etsiessään kuutit ovat suuressa vaarassa kuolla verkkoihin.
Norppaturvallisella katiskalla kalastettaessa tätä vaaraa ei ole.
Hyväksyn edellä mainituin ehdoin katiskasopimuksen
Taipalsaarella 25.4.2015

Allekirjoitus
Kiittäen,
Suomen luonnonsuojeluliitto ry
Yhteystiedot:
Kaarina Tiainen, 050 530 3270, kaarina.tiainen@sll.fi
Timo Luostarinen, 044 2080 770, timo.luostarinen@sll.fi
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LIITE 5
Uutinen Luonnonsuojelija-lehdessä 2/2015
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LIITE 6
S u o m e n lu o n n o n s u o je lu liito n v e rk k o u u tin e n

Vaihda verkot katiskaan -saimaannorppa kiittää
Suomen luonnonsuojeluliitto järjestää vuosittain "Vaihda verkot
katiskaan" -tempauksia, joissa on nimensä mukaisesti tarkoituksena
saada verkkojen sijaan katiskoja Saimaan vesille. Suomen
luonnonsuojeluliitto jakaa tapahtumissa norppaturvallisia,
vahvanieluisia Weke-katiskoita, joiden nielu ei avaudu niin, että kuutti
mahtuisi uimaan katiskan sisälle.

Kuva: Eero Korhola

Viime vuonna verkkoja vaihdettiin Savonlinnassa ja Kangaslammella.
Saimaannorppa-LIFE-hankkeen kolmas ”Vaihda verkot katiskaan” –tapahtuma
järjestettiin Etelä-Karjalassa Taipalsaaren Saimaanharjulla lauantaina 25.4. 2015.
Osassa Taipalsaaren alueita ei ole minkäänlaisia kalastusrajoituksia, vaikka norpat
uivat lähes joka puolella Taipalsaaren Suur-Saimaan puoleisilla vesillä.
Esimerkiksi Ilkonselän ainokainen tämän kevään kuutti on havaittu jokin aika sitten
uimassa useamman kilometrin päässä kalastusalueen rajalta. Kuutti siis puljailee
juuri näillä Taipalsaaren vesillä, Saimaan eteläosissa.
Verkkojen vaihtaminen katiskaan perustuu vapaaehtoisuuteen ja hyvillä mielin
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tehtävään saimaannorpan suojeluun. Katiskan sai, kun omisti kalastusoikeutta
tietyissä osakaskunnissa, allekirjoitti sopimuksen, jossa lupautui välttämään näillä
alueilla verkkokalastusta ja suosimaan katiskalastusta sekä luovutti
luonnonsuojeluliitolle yhteystietonsa myöhemmin tehtävää katiskakalastuskyselyä
varten.
Katiskoita meni Taipalsaaressa kaiken kaikkiaan 81 kpl. Kaikille halukkaille niitä siis
riitti. Myös tavalliseen katiskaan asennettavia nielurajoittimia jaettiin puolen sataa
kappaletta.

Saalista tuli heti. Kuva: Eero Korhola

Ihmiset olivat iloisia ja erittäin norpansuojelumyönteisiä. Jotkut kertoivat omia
havaintoja norpista. Paljon tuli kiitosta siitä, että järjestämme tällaista. Lapsia
varten oli norppa-aiheista toimintaa ja arvontaa. Arvonnan yhteydessä norpalle sai
myös lähettää terveisiä, ja niitä kertyikin oikein mukavasti – pääasiassa norppaa
tsemppaavia viestejä.
Esimerkiksi tällaisia terveisiä norppa sai:
• Hyviä uinti-ilmoja!
• Voi hyvin! Olen tukenut sinua rahallisesti.
• Turvallista kesää!
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• Toivottavasti et jää kiinni verkkoihin ja saat lisää kuutteja ja olisi hyviä pesiä ja
olisi tarpeeksi lunta.
• Koita pärjätä!
• Hyvää kesää ja muista syödä kalaa!
• En ole verkoilla häirinnyt
• Tervetuloa Teljonselälle ja rannoille kesäpäiviä viettämään!
• Hyvää jatkoa Nestorille
• Koita sinnitellä!
• Elä rauhassa.
Ja yksi kriittisempi
• Rajoitat kalastusta

Kiitokseksi sai myös kahvia ja pullaa. Kuva: Eero Korhola

Heti tapahtuman jälkeen sain ilmoituksen norpasta uimassa salmessa, jossa
norppaa ei ole aiemmin tavattu. Vesillä, joka on juuri näitä Taipalsaaren
kalastusrajoitusten ulkopuolisia alueita. Katiskatempauksen katiskoista useampikin
kappale meni onnekkaasti juuri näille rannoille
Kaarina Tiainen Suomen luonnonsuojeluliiton saimaannorppa-asiantuntija

13

