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Katiskanvaihtotapahtuma 2016 

SLL/Etelä-Savon luonnonsuojelupiiri järjesti vuonna 2016 katiskanvaihtotapahtuman 
Liperissä osana Saimaannorppa-LIFE-hanketta. Tapahtuma oli hankkeen neljäs. 

Tapahtuma järjestettiin Pohjois-Karjalassa Liperin torilla lauantaina 23.4. Jaettavaksi oli 
varattu 100 kpl Weke -katiskoita sekä 150 kpl nielunrajoittimia. Kohdealueena oli Liperin 
ja Rääkkylän osakaskuntien Saimaaseen kuuluvat vesialueet. 

Tapahtumasta tiedotettiin tiedotteella (LIITE 1) ja lehti-ilmoituksella, joka julkaistiin 
Kotiseutu-uutiset-lehdessä (LIITE 2). Tapahtumaa mainostettiin myös luonnonsuojelulii-
ton saimaannorppa-facebook-sivulla.  

Paikalle oli hyvissä ajoin ennen tilaisuuden alkua kertynyt runsaasti väkeä. Katiskoiden 
jako sujui nopeasti, ne jaettiin reilussa tunnissa. Noin kolmannes jakeluun varatuista 
nielurajoittimista meni tapahtuman yhteydessä. Loput jätettiin jaettavaksi S-marketiin. 

Katiskanvaihtajien yhteystietojen otto vaati kahdelta hengeltä (Timo + Kaarina) täyden 
huomion, joten keskusteluja yleisön kanssa kävi pääasiassa Luonnonsuojeluliiton norp-
paviestinnän projektikoordinaattori Raija Savikko, joka huolehti myös tarjoilusta ja 
arvonnasta, jossa palkintona oli norppatuotteita.  

Ilmapiiri oli varsin norppamyönteinen. Entiseen tapaan katiskan saaneet allekirjoittivat 
sopimuksen, jonka mukaan he pidättäytyvät verkkokalastuksesta norppavesillä (LIITE 3). 

  
Jonoa kertyi hyvissä ajoin. Kuva: Raija Savikko.  Timo Luostarinen avasi tilaisuuden. Kuva: 
                                                                                            Kaarina Tiainen. 

Esillä oli tietoa saimaannorpasta: esitteitä, roll up –näyttely ja ständi, jotka olivat samat 
kuin viime vuonna. Myynnissä oli norppa-aiheisia tuotteita. 

Liperin katiskatempaus oli kolmas tietyn alueen kaikille kalastajille suunnattu tapahtuma, 
ja se osoittautui edellisten tavoin tehokkaaksi tavaksi katiskoiden jakeluun. Kaikki varatut 
100 katiskaa menivät jakoon, joten tapahtumaa voi pitää hyvin onnistuneena. 

Verkkoja tuotiin vaihdossa, mutta koska Weke vei ne mukanaan, määrä jäi arvioimatta. 

Paikalla oli toimittaja Karjalainen-lehdestä (LIITE 4) sekä paikallisesta Kotiseutu-uutiset-
lehdestä (LIITE 5).  
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Toritoiminta Savonlinnassa 
 
Etelä-Savon luonnonsuojelupiirin info- ja myyntipiste toimi Savonlinnan torilla heinäkuun 
ajan, nyt kolmatta kertaa Saimaannorppa-LIFE hankkeen puitteissa. Toripaikkaa ylläpiti 
toiminnanjohtaja Timo Luostarinen.  

Toritoiminnan pääpaino oli edelleen tiedon välittämisessä sekä keskustellen että esitteitä 
jakaen. Myytävää oli tarjolla entiseen tapaan, 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. Tänäkin 
kesänä saatiin norpansuojeluun liittyvää negatiivista palautetta, ilmeisenä syynä luonnon-
suojeluliiton kannanotot verkkokalastusrajoitusten tiukentamisesta. Lisäksi aiemmasta 
poiketen kuului voimakastakin kritiikkiä luonnonsuojelua kohtaan yleensä. Kyse oli kui-
tenkin vain muutamasta tapauksesta. 

Infopisteellä käyneiden määrästä ei pidetty lukua. Myyntituotot olivat noin 4000 €, kulu-
jen jälkeen tulos niukasti tappiollinen. Sää vaikuttaa torilla kaikkeen, sade- ja hellepäivät 
ovat luonnollisesti hiljaisia. Sadepäiviä oli tänä vuonna heinäkuussa useita, mikä vaikutti 
tulokseen. 

  
Timo Luostarinen Savonlinnan torilla. Kuvat: Saara Olkkonen. 

	

KATISKOIDEN JA NIELURAJOITTIMIEN MENEKKI VUONNA 2016 

Katiskat: 
Liperin katiskatapahtuma: 100 kpl 

Nielurajoittimet: 
Liperin katiskatapahtuma: 50 kpl 
Carlson (Savonlinna): 200 kpl 
Citymarket (Savonlinna): 300 kpl 
Savonlinnan tori: 10 kpl 
Yhteensä: 660 kpl 
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Kysely katiskakalastuksesta 

Kun katiskoja jaetaan kalastajille, tavoitteena on saada heidät siirtymään norpalle vaaralli-
sesta verkkokalastuksesta katiskalastukseen. Jotta tämän toteutumista voidaan arvioida, 
toteutetaan katiskan saaneiden joukossa kirjallinen kysely, johon he suostuvat ja sitoutu-
vat katiskasopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä. 

Vuonna 2014 ja 2015 (Savonlinna, Varkaus, Taipalsaari) katiskan saaneille lähetettiin 
kirjallinen kysely postitse palautuskirjekuoren kera joulukuussa 2015 (LIITE 6). Kyselyn 
päätarkoituksena oli selvittää, oliko katiskan saaminen vaikuttanut kalastustapoihin. 
Samalla kysyttiin mm. mielipidettä norpan suojelusta sekä omia norppahavaintoja.  

Kyselyn tuloksista tulee oma raportti, mutta alla on joitakin keskeisimpiä tuloksia. 

- Kyselyjä lähetettiin 236 kpl ja vastauksia saatiin 153 kpl (Savonlinna 49, Varkaus 
50, Taipalsaari 53). Vastausprosentti oli 65 %. 

- Vastaajien keski-ikä oli 65 v., miehiä 82 %, kaikki vapaa-ajan kalastajia 
- Suurelle osalle katiskakalastus oli jo tuttua, tärkeimmäksi tai toiseksi tärkeimmäksi 

kalastusmuodoksi sen ilmoitti 74 % vastaajista. 
- Verkkokalastuksen ilmoitti tärkeimmäksi kalastusmuodoksi 47 % vastaajista. 
- 11 % ilmoitti siirtyneensä kokonaan ja 32 % osittain verkkokalastuksesta 

katiskakalastukseen katiskan saamisen seurauksena. 
- 73 % vastaajista on ollut tyytyväinen katiskaan, 25 % sanoi, etteivät kalastaisi 

katiskalla ilman tätä ilmaista katiskaa. 
- 63 % vastaajista oli sitä mieltä, että norppa ei haittaa kalastamista, 22 % sitä mieltä, 

että haittaa. 
- 67 % vastaajista oli nähnyt norpan kalastusvesillään. 
- 75 % vastaajista katsoi, että kalastus onnistuu, vaikka rajoituksia lisättäisiin. 
- 47 % katsoi saaneensa katiskatempauksessa lisätietoa norpasta ja sen suojelusta 
- Kun tarkastellaan ryhmiä, joiden kalastusta norppaa haittaa / ei haittaa, näkyy 

eroja: Haittaa-kalastajat kalastavat pääsääntöisesti verkoilla eikä katiskan saaminen 
lopettanut verkkokalastusta kokonaan, joillakin sentään osittain. He myös 
suhtautuvat kielteisemmin kalastusrajoituksiin 

- avoimia viestejä tuli  90 kpl. Kpl niistä välittyi norpan suojeluun ja/tai 
katiskatempaukseen  

o myönteinen suhtautuminen 31 kpl, joista Savonlinna 9 kpl, Varkaus 4 kpl, 
Taipalsaari 18 kpl 

o kielteiseinen suhtautuminen 31 kpl, joista Savonlinna 15 kpl, Varkaus 13 kpl, 
Taipasaari 3 kpl 

o neutraali suhtautuminen 28 kpl, joista Savonlinna 8  kpl, Varkaus 10 kpl , 
Taipalsaari 10 kpl 

 

Joitakin johtopäätöksiä: 

- Vastausprosentti oli kirjekyselyksi hyvä, ja vastauksia saatiin tasaisesti eri 
tempauspaikkakunnilta. 
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- Verkkoilla kalastavia osallistui katiskatempauksiin runsaasti. Joko 
katiskakalastukseen siirtyminen kiinnosti tai sitten tultiin siksi, kun saatiin 
ilmainen katiska. 

- Vajaa puolet vastaajista ilmoitti luopuneensa joko osittain tai kokonaan 
verkkokalastuksesta, mikä on erinomainen asia ja kampanjan tavoite. Saatuun 
katiskaan oltiin pääsääntöisesti tyytyväisiä. 

- Katiskat menivät norppavesille, sillä suurin osa oli nähnyt kala-apajillaan norpan. 
- Katiskatempaukseen osallistujat kokivat jonkin verraan saaneensa lisätietoa 

norpasta ja sen suojelusta, mikä on myös tärkeä osa tempausten tavoitetta. 
- He, joiden kalastusta norppa haittaa, olivat suurimmaksi osaksi verkkokalastajia. 

He luonnollisesti suhtautuivat kielteisemmin norpansuojeluun ja 
kalastusrajoituksiin kuin muut. Siitä huolimatta katiskan saaminen joidenkin 
kohdalla muutti osan verkkokalastuksesta katiskakalastukseksi, mikä oli hyvä 
saavutus tässä ryhmässä. Lisäksi lähes puolet heistä oli tyytyväisiä saamaansa 
katiskaan. Toisaalta vain noin kolmasosa heistä katsoi saaneensa tempausten 
yhteydessä uutta tietoa. 

- Tuloksia ei ole vielä analysoitu paikkakunnittain. Yleisesti tiedetään, että 
norpansuojeluun suhtaudutaan myönteisemiin Etelä-Karjalassa kuin Savon 
puolella. Avoimien vastausten perusteella myönteisin suhtautuminen norppaan 
Etelä-Karjalan Taipalsaarella erottuu vastauksista selvästi. 
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LIITE 1 

Suomen luonnonsuojeluliitto    

TIEDOTE 19.4.2016 

KALASTA KATISKALLA – NORPPA KIITTÄÄ! 

Nyt on Liperin ja Rääkkylän norppavesillä kalastavilla hyvä mahdollisuus siirtyä 
verkkokalastuksesta norpalle turvalliseen katiskakalastukseen. 

Suomen luonnonsuojeluliitto järjestää ”Vaihda verkot katiskaan” –yleisötapahtuman Liperin torilla 
lauantaina 23.4. klo. 11. alkaen. 

Suomen luonnonsuojeluliitto jakaa 100 norppaturvallista Weke-katiskaa. 

Katiskoiden jako on suunnattu Liperin ja Rääkkylän norppavesillä kalastaville ao. osakaskuntien 
jäsenille *). Osuuden voi osoittaa tapahtumassa haluamallaan tavalla. Etukäteen katiskaa ei voi 
varata. 

HUOM! Joistain ennakkotiedoista poiketen (ilmoitus) Liperin lisäksi myös Rääkkylän 
norppavesillä kalastavilla on mahdollisuus hakea katiska. 

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, tietoa 
saimaannorpasta sekä uusista kalastusrajoituksista, kahvitarjoilu ja arvontaa. 

Tapahtuma on osa Saimaannorppa-LIFE-hanketta. Hankkeen aikana vastaavia tapahtumia on 
järjestetty Savonlinnassa, Varkauden Kangaslammella ja Taipalsaarella. 

Lämpimästi Tervetuloa! 

 * * * 

Saimaannorppia on jäljellä noin 320 kappaletta. Mennyt talvi oli norpan pesinnälle loppujen 
lopuksi hyvä, ja pesälaskennat onnistuivat. Kuutteja on löydetty 79 kappaletta, joista neljä on 
löytynyt pesäkuolleina. 

Kuuttien uusi vaaran aika on kuitenkin vasta alkanut. Yhä edelleen liian moni kuutti kuolee 
kalanpyydyksiin, erityisesti verkkoihin. Keväinen kalastusrajoitusaika kestää 15.4.-30.6. Juuri 
voimaan tulleet uudet sopimukset ja asetus kalastusrajoituksista norpan turvaksi ovat hieman 
parantaneet tilannetta, mutta ei riittävästi. Niinpä ihmisiä kannustetaan kalastamaan norppa-
alueilla norpalle vaarattomilla kalanpyydyksillä ympäri vuoden. 

Lisätiedot: 
Kaarina Tiainen, saimaannorppakoordinaattori, Suomen luonnonsuojeluliitto, p. 050 530 3270 

Timo Luostarinen, toiminnanjohtaja, Etelä-Savon luonnonsuojelupiiri , p. 050 567 0500 
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*) Osakaskunnat: 

Liperi:  
Kaatamo 
Kompero 
Leppälahti 
Liperin kylä 
Liperinsalo 
Risti 
Ristinsalmi 
Tutju-Roukalahti 

Rääkkylä: 
Haapasalmi 
Hernevaara 
Hypönniemi 
Jaama-Täitimänneimi 
Nieminen-Veturi 
Oravisalo 
Piimälahti 
Pötsönlahti 
Rääkkylä 
Varpasalo 
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LIITE 2 

Lehti-ilmoitus Kotiseutu-uutiset-lehdessä 21.4.2016. 
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LIITE 3 

 
 

                  KATISKASOPIMUS 
 
Tällä sopimuksella ja henkilökohtaisella päätökselläni lupaudun välttämään verkko-
kalastusta ja suosimaan katiskakalastusta ja muita norpalle turvallisia 
pyyntimuotoja norpan elinalueilla. 

Tämän sopimuksen vakuudeksi luovutan yhteystietoni myöhemmin tehtävää 
katiska-kalastuskyselyä varten ja saan tilalle Weke – katiskan. 
 
Saimaannorppa on äärimmäisen uhanalainen hylje. Saimaan kokonaisnorppakanta 
on noin 320 yksilöä.  
 
Jäiden lähdettyä ja emän vieroitettua kuutit ne harjoittelevat itsenäistä elämää. 
Tällöin ruokaa eli kaloja etsiessään kuutit ovat suuressa vaarassa kuolla verkkoihin. 
Norppatur-vallisella katiskalla kalastettaessa tätä vaaraa ei ole. 
 
Hyväksyn edellä mainituin ehdoin katiskasopimuksen 

Liperissä 23.4.2016 
 

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 4 

Uutinen Karjalainen-lehdessä 24.4.2016 
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LIITE 5 

Uutinen Kotiseutu-uutiset-lehdessä 28.4.2016 
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LIITE 6 

Katiskakysely 

 

 

     Lappeenranta 16.11.2015 

Hyvä vastaanottaja, 

Olet saanut Suomen luonnonsuojeluliiton järjestämästä ”Vaihda verkot katiskaan” –tapahtumasta 
norppaturvallisen Weke-katiskan. Katiskan luovutuksen yhteydessä keräsimme yhteystiedot ja 
ilmoitimme, että teemme kyselyn katiskan saaneille katiskakalastuksesta. Kyselyllä kerätään 
kokemuksia katiskakalastuksesta ja tietoa siitä, onko katiskan saaminen vaikuttanut 
kalastustottumuksiin ja siten saimaannorpan suojeluun. 

Toivottavasti teiltä löytyy aikaa vastata kyselyyn, se ei vie kuin muutaman minuutin. Mukana on 
vastauskuori, jossa postimaksu on maksettu. Vastatkaa kysymyksiin rastittamalla teille sopivin 
vaihtoehto. 

Kyselyn tiedot käsitellään nimettöminä ja luottamuksellisesti eikä lomakkeita anneta ulkopuolisten 
käyttöön. Yksittäistä vastaajaa ei voida tunnistaa tuloksista. Tuloksia käytetään Saimaannorppa-
LIFE-hankkeessa ja sen raportoinnissa. 

Täytetty kyselylomake toivotaan palautettavan mukana olevassa vastauskuoressa 16.12.2015 
mennessä. Kyselyyn osallistuneiden ja ohessa olevan arvontalipukkeen palauttaneiden kesken 
arvotaan Suomen Luonto –lehden vuosikerta, 2 luontokalenteria ja 2 norppakassia. Arvontalaput 
käsitellään erikseen vastauksista. 

Jos on kysyttävää, kommentoitavaa tai kerrottavaa, minuun voi ottaa yhteyttä. 

Ystävällisin terveisin, 

Kaarina Tiainen 
Saimaannorppakoordinaattori 
Saimaannorppa-LIFE 
Suomen luonnonsuojeluliitto 
kaarina.tiainen@sll.fi 
p. 050 530 3270 

      

Osallistun arvontaan: 

NIMI:_______________________________________________________________ 

OSOITE:_____________________________________________________________ 
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TAUSTATIEDOT	

1. Sukupuoli	 	 	 2.				Ikä	_________________	

(					)	nainen	

(					)	mies	

3. Asuinkunta	________________________________________________________	
	

KALASTUS	 	 	 	

4. Saimaan	vesistöalue/-alueet,	jossa	kalastatte	

_______________________________________________________________	

5. 	Kalastuksen	merkitys	

(					)	satunnaista	

(					)	vapaa-ajan	harrastus	

(					)	ammattimaista	

(					)	muu	mikä?_____________________________________________	

6. Kalastusmuodot,	joita	harjoitatte	(numeroi	tärkeysjärjestyksessä,	1.	tärkein)	

_____	katiskakalastus	

_____	verkkokalastus	

_____	viehekalastus	

_____	onkiminen	tai	pilkkiminen	

_____	muu					

mikä?_____________________________________________	
	

KATISKA	

7. Mistä	tapahtumasta	saitte	Weke-katiskan?	

(					)	Savonlinna	2014	

(					)	Kangaslampi	(Varkaus)	2014	

(					)	Taipalsaari	2015	
	

8. Miten	katiskan	saaminen	vaikutti	kalastukseenne?	

(					)	kalastin	katiskalla	jo	aiemminkin	

(					)	vaihdoin	kaiken	verkkokalastuksen	katiskakalastukseen		

(					)	vaihdoin	osittain	verkkokalastusta	katiskakalastukseen	

(					)	en	kalasta	katiskalla	 	 	 	

	 (käännä)	
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Pitääkö	seuraavat	väittämät	mielestänne		paikkansa?	Valitkaa	sopiva	numero	ympyröimällä.		

9.	Katiskakalastus	on	muuttanut	kalasaaliini	lajisuhteita	ja/tai	määrää	

	 (eri	mieltä)			1			-			2			-			3		-			4			-			5			(samaa	mieltä)	

10.	Olen	ollut	tyytyväinen	saamaani	Weke-katiskaan	

	 (eri	mieltä)			1			-			2			-			3		-			4			-			5			(samaa	mieltä)	

11.	En	kalastaisi	katiskalla	ilman	lahjoituskatiskaa	

	 (eri	mieltä)			1			-			2			-			3		-			4			-			5			(samaa	mieltä)	
	

SAIMAANNORPPA	JA	KALASTUS	

12.		Norpan	suojelemiseksi	tehdyt	kalastusrajoitukset	haittaavat	kalastustani				
merkittävästi	

(eri	mieltä)			1			-			2			-			3		-			4			-			5			(samaa	mieltä)	

13.	Vaihtamalla	verkot	katiskaan	voin	vaikuttaa	norpan	suojeluun	

	 (eri	mieltä)			1			-			2			-			3		-			4			-			5			(samaa	mieltä)	

14.	Olen	valmis	kalastamaan	norppaturvallisesti	myös	rauhoitusajan	ja	–alueen	
ulkopuolella,	mikäli	siellä	esiintyy	norppia	

	 (eri	mieltä)			1			-			2			-			3		-			4			-			5			(samaa	mieltä)	

15.	Katiskatempaukseen	osallistuminen	lisäsi	tietoisuuttani	saimaannorpasta	

	 (eri	mieltä)			1			-			2			-			3		-			4			-			5			(samaa	mieltä)	

16.	Olen	nähnyt	saimaannorpan	kalastusalueellani	

	 (eri	mieltä)			1			-			2			-			3		-			4			-			5			(samaa	mieltä)	
	

Vapaa	sana,	terveisiä:	

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________	

Kiitos	vastauksestanne!	Muistattehan	palauttaa	16.12.	mennessä.	

	


