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Katiskatalkoot, 
 ”Vaihda verkot katiskaan” –tapahtuma 

& Savonlinnan torin infopiste  

Raportti 2018 

Timo Luostarinen, Oki Stranden & Kaarina Tiainen 

 
Ruokolahti 5.5.2018. Kuva: Hanne Kosonen 

 
Suomen luonnonsuojeluliitto oli sitoutunut järjestämään viisi ”Vaihda verkot katiskaan” –tapahtu-
maa vuosina 2014-2018. Kaikissa tapahtumissa on ollut tarkoituksena jakaa maksimissaan 100 
katiskaa niin, että kannustetaan vapaa-ajankalastajia vaihtamaan verkkokalastuksen katiskakalastuk-
seen. Samalla on pyydetty kalastajia allekirjoittamaan sopimus, jossa he lupautuvat välttämään 
verkkokalastusta norppa-alueilla. 

Koska vuonna 2014 järjestettiin kaksi tapahtumaa, viisi tapahtumaa oli järjestetty jo vuonna 2017. 
Kun tuli mahdollisuus kokeilla uudenlaista tapaa toteuttaa katiskatapahtuma talkoineen Saimaa-
katiskaa käyttäen, päätettiin järjestää vielä kuudes tapahtuma vuonna 2018 hieman eri tavalla kuin 
aiempina vuosina. Saimaa-katiska on ammattikalastaja Markku Kettusen kehittelemä norppaturvall-
inen pyydys. Se on helppo tehdä itse. Yhteistyötä tehtiin Hyvä katiska –hankkeen kanssa (Juha 
”Norppa” Taskinen ja Kari ”Hissu” Hietalahti). 
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Kuudes katiskatapahtuma järjestettiin Etelä-Karjalassa Ruokolahdella lauantaina 5.5. Ruokolahti 
sijaitsee Etelä-Saimaan itäosissa, alueella, jonne saimaannorppa on viime vuosina pyrkinyt levittäy-
tymään ja jossa ei ole norpan kannalta riittävästi verkkokalastusrajoituksia. Sen vuoksi tiedon ja 
katiskoiden jakaminen alueen asukkaille ja loma-asukkaille oli tärkeää. Katiskat tapahtumaan 
tehtiin talkootyönä talvella ja keväällä 2017-2018. 

 

Katiskatalkoot 

Etelä-Savon ensimmäiset talkoot järjestettiin Savonlinnan Haukinimessä 30.12.2017, talkoisiin 
osallistui 7 henkeä ja valmiiksi saatiin 9 katiskaa. 

Etelä-Savon luonnonsuojelupiirin toimistolla Savonlinnassa oli talven mittaan useita pienempiä 2-4 
hengen talkoita. Lisäksi piirin toiminnanjohtaja valmisti katiskoita myös työaikanaan. 

Suomen luonnonsuojeluliiton Saimaan piirien yhteisten piiripäivien yhteydessä Punkaharjulla 16.-
17.3.2018 valmistettiin 21 katiskaa. Piiripäiville ja talkoisiin osallistui noin 30 henkilöä. 

Etelä-Karjalassa järjestettiin kahdet isommat katiskatalkoot, joista tiedotettiin eri tavoin (tiedote, 
juliste, some, verkkosivut; esimerkkejä liitteessä 1). Ensimmäiset talkoot oli Lappeenrannan kirjas-
tossa 3.-4.12.2017. Talkoisiin osallistui molempina päivinä noin 20 henkilöä (yhteensä 40) ja 
katiskoita tehtiin 20 kpl. Talkoot Imatralla järjestettiin Imatran kirjastossa 13.1.2018. Imatran 
talkoissa kävi YLE Lappeenrannan toimittaja tekemässä radiojutun, ja talkoot näkyivät myös pai-
kallisissa lehdissä (liite 2). Talkoisiin osallistui 20 henkilöä, lisäksi paikalla kävi tutustumassa ta-
pahtumaan noin 40 henkilöä. Katiskoita tehtiin 15 kpl. 

Lisäksi Etelä-Karjalassa pidettiin muutamia 2-4 hengen talkoita Saimaan luonnonsuojelukeskuksen 
tiloissa pitkin kevättä 2018 niin, että toukokuussa jaettavaksi oli saatu tehtyä kaikki 100 katiskaa. 

Varsinaisissa yleisötalkoissa opettajana ja innostajana toimi luontokuvaaja, kirjailija, kalastaja Juha 
”Norppa” Taskinen, joka piti isommissa talkoissa myös alustuksen katiskoista, katiskakalastuksesta 
sekä kalojen käsittelystä ja käytöstä.  

   
Talkoot Lappeenrannan ja Imatran kirjastossa. Kuvat: Kaarina Tiainen ja Hanne Kosonen. 
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Talkoot Punkaharjulla Saimaan alueen piiripäivillä. Kuvat: Juha Taskinen. 
 

”Vaihda verkot tapahtumaan” 

”Vaihda verkot katiskaan” -tapahtuma järjestettiin Ruokolahden S- Marketin pihalla lauantaina 5.5. 
Jaettavaksi oli varattu talkoilla tehdyt sata kappaletta Saimaa-katiskoita sekä sata kappaletta nielu-
rajoittimia. Kohdealueena oli Suur-Saimaan itäosa. Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä Ruokolah-
den S- Marketin kanssa. 

Tapahtumasta tiedotettiin lehti-ilmoituksilla Uutisvuoksi- ja Ruokolahtelainen-lehdissä (liite 3), tie-
dotteella (liite 4), Suomen luonnonsuojeluliiton tiedotuskanavilla sekä Saimaannorppa- ja Suomen 
luonnonsuojeluliitto Etelä-Karjala -facebook-sivuilla. Tapahtu-massa oli paikalla toimittaja Ruoko-
lahtelainen-lehdestä (liite 5). Luonnonsuojeluliiton Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon piirit laittoivat 
tapahtuman jälkeen tiedotteen (liite 6). 

Tilaisuuteen osallistui ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen, joka on kotoisin Ruokolahdelta Sai-
maan rannalta. Ministeri Tiilikainen piti puheen ja lupautui omalta osaltaan välttämään verkkoka-
lastusta omilla kotivesillään, jossa oli tehty norppahavaintoja. Hän allekirjoitti sopimuksen ja sai 
oman Saimaa-katiskan.  

Tapahtumassa oli mukana myös yksi Saimaa-katiskan suunnittelijoista, luontokuvaaja ja kirjailija 
Juha ”Norppa” Taskinen, joka kertoi katiskasta, antoi vinkkejä katiskakalastukseen sekä kalojen 
käsittelyyn.  

Lisäksi tapahtumaan osallistui Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Harri Hölttä. 

   
Juha Taskinen esittelee katiskaa, tarkkana kuuntelevat Harri Hölttä, Kimmo Tiilikainen ja Kaarina Tiainen. Timo 
Luostarinen kerää allekirjoituksia sopimuksiin. Kuvat: Hanne Kosonen. 
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Paikalle oli hyvissä ajoin ennen tilaisuuden alkua kertynyt runsaasti väkeä. Katiskoita jaettiin 85 
kpl, myös lähes kaikki nielurajoittimet jaettiin. Lisäksi nielurajoittimia jaettiin kevään aikana muu-
tamissa kaupoissa sekä kesällä erilaisissa tapahtumissa. Kaikki LIFE-hankkeelle varatut 600 nielu-
rajoitinta jaettiin. 

Katiskanvaihtajilta ei tällä kertaa kerätty yhteystietoja, sillä kyselyä ei enää ole tarkoitus lähettää 
katiskan saaneille. Katiskan saadakseen täytyi kuitenkin allekirjoittaa sopimus (liite 7), jolla lupau-
tui välttämään verkkokalastusta omilla kotivesillään, joille norppa oli levittäytymässä. Arvontaan ja 
lasten toimintapisteeseen osallistuttiin myös hyvin. Yleisölle oli järjestetty kahvitarjoilu. 

Ruokolahden katiskatempaus osoittautui edellisten tavoin tehokkaaksi tavaksi katiskoiden jakeluun. 
Erityisesti se, että yleisö otti uuden Saimaa-katiskan omakseen heti oli ilahduttavaa. Ilmapiiri tapah-
tumassa oli hyvin positiivinen. 

Katiskakalastusta ja Saimaa-katiskaa esiteltiin myös Punkaharjulla 21.7.2018 järjestetyssä katiska-
juhlassa sekä Turussa Suomen luonnon päivänä 25.8.2018. 

  
Punkaharjulla mukana olivat mm. Saimi Hoyer, Kari Hietalahti, Jani Kero, Juha Taskinen, Timo Luostarinen, Kaarina 
Tiainen ja Oki Stranden. Turussa norppatyötä esitteli Kaarina Tiainen. Kuvat: Hanne Kosonen ja Esko Tiainen. 

 

Tori-infopiste Savonlinnassa 2018  

Katiskatalkoiden takia tori-infopiste järjestettiin heinäkuussa 2018 erillisellä sopimuksella Etelä-
Savon luonnonsuojelupiirin kanssa. Torilla työskenteli opiskelija Oki Stranden ajalla 28.6. – 31.7. 
Työnkuvana oli torikojun pitäminen keskimäärin 8,5 tuntia päivässä ja neljänä päivänä viikossa 
7:30-16. Työpäivien pituus vaihteli vajaasta seitsemästä tunnista kymmeneen tuntiin. Varsinaisia 
työpäiviä kertyi yhteensä 18 ja työtunteja 152,5. 

Tori-infopisteellä välitettiin tietoa norpasta ja norppaturvallisista katiskoista. Norppatietoa jaettiin 
niin esitteiden muodossa, kun myös suullisesti kertoen. Nielurajoittimia oli myös jaossa, mutta 
loppukesällä niitä meni melko vähän. Katiskoja myös tehtiin myytäväksi torilla, ja moni ihminen 
tulikin kysymään katiskojen ominaisuuksista, niitä tehdessä. Katiskoista esiteltiin ihmisille 
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erityisesti nielunrajoitinlankaa, sekä lintuluukkua. Myös Juha Taskinen oli välillä torilla esittele-
mässä katiskoja - samalla hän myi niillä kalastettua savukalaa. 

Ihmisten asenteet saimaannorppaa kohtaan vaihtelivat suuresti, mutta moni kalastajakin myönsi 
norpansuojelun olevan tärkeää. Ulkomaalaiset suhtautuivat norppaan yksinomaan positiivisesti ja 
innolla. Moni ei ollut edes kuullut saimaannorpasta aikaisemmin. 

Torilla jaettiin useita erilaisia esitteitä. Suosituimpia olivat Metsähallituksen uudet ”Uhanalainen 
saimaannorppa” ja ”Saimaalle kalaan?” –esitteet, joita oli jaossa suomeksi, englanniksi ja venäjäksi. 
Molempia meni noin 100 kpl. Lisäksi jaossa oli ”Kalasta oikein katiskalla”, joita meni joitakin 
kymmeniä. Muita luontoesitteitä meni myös joitakin kappaleita: Vieraslajit, Linnansaari, Vanhat 
metsät, Suurpetoesite sekä Purojen kunnostusopas. 

Asiakkaiden määrä vaihteli suuresti kelistä ja päivästä toiseen. Huonoimpina sadepäivä oli ainoas-
taan muutama asiakas, kun taas parempina päivinä asiakkaita oli ainakin parikymmentä. Paikka oli 
sijaintinsa puolesta melko otollinen, koska se sijaitsi torikahviloiden vieressä. Ainoa ongelma 
sijainnin suhteen oli se, että torille piti saapua hyvin varhain ja sieltä pääsi pois varsin myöhään, 
sillä muiden torikauppiaiden kojut tukkivat pakettiauton kulkuväylän. Pidemmästä matkasta koju-
tarpeiden kantaminen ei luonnistu, koska silloin kokoaminen ja purkaminen käyvät hyvin hitaiksi ja 
on riskinä, että tavaraa ”katoaa” ohikulkijoiden matkaan. Lisäksi kojusalkojen kantaminen toriruuh-
kassa olisi vaarallistakin. 

Yhteensä infopisteellä pysähtyi noin 400 ihmistä. Valtaosa asiakkaista oli ulkopaikkakuntalaisia ja 
heistä ulkomaalaisten osuus oli arviolta noin 15 prosenttia. 

 

   
Savonlinnan torilla heinäkuussa 2018. Kuvat: Juha Taskinen. 

 

 

 

 

 

 
 



 6 

LIITE 1   KATISKATALKOOTIEDOTUS ETELÄ-KARJALASSA 
 
https://www.sll.fi/etela-karjala/tiedotus/lappeenrannan-kirjastossa-rakennetaan-norppaturvallisia-katiskoja-1-20132-12 

Tiedote 27.11.2017 
Suomen luonnonsuojeluliitto Etelä-Karjala ry. 
 
Lappeenrannan kirjastossa rakennetaan norppaturvallisia katiskoja 1.–2.12. 
 
Suomen luonnonsuojeluliitto järjestää norppaturvallisen Saimaa-katiskan rakennustalkoot Lappeenrannan 
kaupunginkirjaston Tarinasalissa perjantaina 1.12.2017 klo 16.30-20.00 ja lauantaina 2.12.2017 klo 10.00-13.30. 
Katiskan rakentamiseen opastaa arvostettu luontokuvaaja ja nykyisin kalastajanakin tunnettu Juha Taskinen. 
 
Saimaa-katiska on kevyt, helposti liikuteltava ja ennen kaikkea saimaannorpille turvallinen kalastusväline. Sen ovat 
kehittäneet Juha Taskinen ja näyttelijä Kari Hietalahti haukiveteläisen ammattikalastaja Markku Kettusen mallin 
pohjalta. 

Jos Saimaan vapaa-ajankalastajat kalastaisivat verkkojen sijaan norppaturvallisilla katiskoilla, useat erittäin uhanalaiset 
saimaannorpat pelastuisivat verkkokuolemalta. Katiskatalkoiden tarkoitus on levittää tietoutta verkkokalastuksen 
vaaroista saimaannorpille ja kannustaa ihmisiä kalastamaan Saimaalla norppaturvallisilla katiskoilla verkkojen sijaan. 
Vaihtamalla verkot norppaturvallisiin katiskoihin voi vaikuttaa myös Saimaan uhanalaisten lohikalojen elpymiseen, 
sillä katiskakalastus on valikoivaa pyyntiä parhaimmillaan. 
 
Katiskatalkoissa rakennetut Saimaa-katiskat käytetään ensi kevään ”Vaihda verkot katiskaan” -tapahtumassa 
Ruokolahdella, jossa Saimaan vapaa-ajankalastajille jaetaan Saimaa-katiskoja verkkoja vastaan. Lisäksi katiskoiden 
vastaanottajat allekirjoittavat lupauksen verkkokalastuksen välttämisestä. Osallistumalla katiskanrakennustalkoisiin 
ihmiset voivatkin olla konkreettisesti mukana edistämässä saimaannorppien ja uhanalaisten lohikalojen tulevaisuutta. 
 
Katiskoiden rakentajilta toivotaan ilmoittautumista, sillä työkaluja on rajattu määrä. Ilmoittautumiset: Antti Franssila, 
antti.franssila@sll.fi, 0442388457 tai Kaarina Tiainen, kaarina.tiainen@sll.fi, 0505303270. 
 
Kaikki ovat myös lämpimästi tervetulleita tutustumaan Saimaa-katiskoiden rakentamiseen ja keskustelemaan norppaan 
liittyvistä asioista. Kannustamme ihmisiä käväisemään paikan päällä katsomassa, millaista Saimaa-katiskoiden 
rakentaminen on, ja hakemassa inspiraatiota norppaturvalliseen kalastamiseen. Katiskatalkoiden yhteydessä on jaossa 
norppa-aiheista materiaalia ja tietoa Saimaannorpan nykytilasta. 
 
Katiskanrakennustalkoot ovat osa vuonna 2013 alkanutta Saimaannorppa-LIFE-hanketta. 
 
Lisätietoja: 
 
Juha Taskinen 
Luontokuvaaja, dokumentaristi, kalastaja 
+358500174200 
norppa.taskinen@spynet.fi 
 
Kaarina Tiainen 
Saimaannorppakoordinaattori 
Suomen luonnonsuojeluliitto / Etelä-Karjala 
+358505303270 
kaarina.tiainen@sll.fi 
 
Saimaa-katiska ja Hyvä katiska -hanke:  
www.sll.fi/saimaa-katiska 
www.facebook.com/hyvakatiska 
 
Saimaannorppa-LIFE: 
https://www.sll.fi/mita-me-teemme/lajit/saimaannorppa/saimaannorppa-life 

https://www.sll.fi/etela-karjala/tiedotus/imatran-kirjastossa-rakennetaan-norppaturvallisia-katiskoja-13-1.2018 
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Tiedote 8.1.2018 
Suomen luonnonsuojeluliitto Etelä-Karjala ry. 

Imatran kirjastossa rakennetaan norppaturvallisia katiskoja 13.1.2018 
 
Suomen luonnonsuojeluliitto järjestää norppaturvallisen Saimaa-katiskan rakennustalkoot Imatran pääkirjastossa 
lauantaina 13.1.2018 klo 10.30-15.00. Katiskoiden rakentamisessa oppaana toimii arvostettu luontokuvaaja ja nykyisin 
kalastajanakin tunnettu Juha “Norppa” Taskinen. 
 
Saimaa-katiska on kevyt, helposti liikuteltava ja ennen kaikkea saimaannorpille turvallinen kalastusväline. Sen ovat 
kehittäneet Juha Taskinen ja näyttelijä Kari Hietalahti haukiveteläisen ammattikalastaja Markku Kettusen mallin 
pohjalta. 
 
Jos Saimaan vapaa-ajankalastajat kalastaisivat verkkojen sijaan norppaturvallisilla katiskoilla, useat erittäin uhanalaiset 
saimaannorpat pelastuisivat verkkokuolemalta. Katiskatalkoiden tarkoitus on levittää tietoutta verkkokalastuksen 
vaaroista saimaannorpille ja kannustaa ihmisiä kalastamaan Saimaalla norppaturvallisilla katiskoilla verkkojen sijaan. 
 
Katiskatalkoot järjestettiin ensimmäisen kerran reilu kuukausi sitten Lappeenrannan pääkirjastossa, jossa osallistujia oli 
mukavasti ja Saimaa-katiskoita saatiin rakennettua parisen kymmentä. Katiskatalkoissa rakennetut Saimaa-katiskat 
käytetään ensi kevään ”Vaihda verkot katiskaan” -tapahtumassa Ruokolahdella, jossa Saimaan vapaa-ajankalastajille 
jaetaan Saimaa-katiskoja verkkoja vastaan. Lisäksi katiskoiden vastaanottajat allekirjoittavat lupauksen 
verkkokalastuksen välttämisestä. Osallistumalla katiskanrakennustalkoisiin jokainen voikin konkreettisesti edistää 
saimaannorppien tulevaisuutta. 
 
Katiskoiden rakentajilta toivotaan ilmoittautumista, sillä työkaluja on rajattu määrä. Lisätietoja ja ilmoittautumiset: 
Antti Franssila, antti.franssila@sll.fi, 0442388457 tai Kaarina Tiainen, kaarina.tiainen@sll.fi, 0505303270. 
 
Kaikki ovat myös lämpimästi tervetulleita tutustumaan Saimaa-katiskoiden rakentamiseen ja keskustelemaan norppaan 
liittyvistä asioista. Käväise siis paikan päällä katsomassa, millaista Saimaa-katiskoiden rakentaminen on, ja hakemassa 
inspiraatiota norppaturvalliseen kalastamiseen. Katiskatalkoiden yhteydessä on jaossa norppa-aiheista materiaalia ja 
tietoa Saimaannorpan nykytilasta. 
 
Katiskanrakennustalkoot ovat osa vuonna 2013 alkanutta Saimaannorppa-LIFE-hanketta. 
 
Lisätietoja: 
 
Juha Taskinen 
Luontokuvaaja, dokumentaristi, kalastaja 
+358500174200 
norppa.taskinen@spynet.fi 
 
Kaarina Tiainen 
Saimaannorppakoordinaattori 
Suomen luonnonsuojeluliitto / Etelä-Karjala 
+35850 530 3270 
kaarina.tiainen@sll.fi 
 
Saimaa-katiska ja Hyvä katiska -hanke:  
www.sll.fi/saimaa-katiska 
www.facebook.com/hyvakatiska 
 
Saimaannorppa-LIFE: 
https://www.sll.fi/mita-me-teemme/lajit/saimaannorppa/saimaannorppa-life 
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LIITE 2   KATISKATALKOOT MEDIASSA 

 
YLE Lappeenrannan toimittaja Kalle Schönberg haastattelee Juha Taskista 13.1.2018. Kuva: Hanne 
Kosonen. 

 
Lappeenrannan Sanomat ja Etelä-Saimaa 29.11.2017. 

 
Lappeenrannan Sanomat ja Imatralainen 10.1.2018. 
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LIITE 3   “Vaihda verkot katiskaan” –tapahtuman lehti-ilmoitukset 

 
Lehti-ilmoitus Uutisvuoksi-lehdessä 3.5.2018. 

 
Lehti-ilmoitus Ruokolahtelainen-lehdessä 3.5.2018. 
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LIITE 4   TIEDOTE JA JULISTE KATISKATAPAHTUMASTA 

https://www.epressi.com/tiedotteet/ymparisto-ja-luonto/saimaa-katiskoja-jaossa-ruokolahdella-myos-
ymparistoministeri-saa-omansa.html 

Suomen luonnonsuojeluliitto 26.4.2018  

Saimaa-katiskoja jaossa Ruokolahdella – myös ympäristöministeri saa omansa 

Suomen luonnonsuojeluliitto järjestää Vaihda verkot katiskaan -yleisötapahtuman lauantaina 5.5. klo 11–14 S-market 
Ruokolahden parkkipaikalla. Tapahtumassa jaetaan Ruokolahden norppavesillä kalastaville ilmaiseksi 100 kpl 
norppaturvallisia Saimaa-katiskoja. 

Katiskojen vastaanottajien tulee allekirjoittaa lupaus verkkokalastuksen välttämisestä. Tapahtumassa voi myös 
luovuttaa pois vanhoja kalaverkkoja. 

Tapahtuman avaa ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen, joka vastaanottaa tapahtuman alkajaisiksi oman Saimaa-
katiskansa. Luonnonsuojeluliitto toivoo ympäristöministerin näyttävän esimerkkiä norppaturvallisesta kalastamisesta. 

Ympäristöministeriöllä on tärkeä rooli saimaannorpan suojelussa, sillä se muun muassa ohjaa luonnonsuojeluasioissa 
Metsähallitusta, joka vastaa saimaannorpan kannan seurannasta ja hoidosta. 

Tapahtumassa paikalla on myös luontokuvaaja ja kalastaja Juha ”Norppa” Taskinen, joka on yksi Saimaa-katiskan 
pääsuunnittelijoista. Taskinen esittelee Saimaa-katiskaa ja katiskakalastamista. 

Saimaannorppa on hiljalleen palaamassa entisille elinalueilleen. Ruokolahti on yksi norpan levinneisyysalueen reuna-
alueista, joilla kannan odotetaan vahvistuvan. Lisäksi norpat liikkuvat avovesiaikaan lähes koko Saimaan alueella 
tehdessään tutkimusretkiä uusille alueille. Siksi on tärkeää välttää norpille vaarallisia kalanpyydyksiä myös 
kalastusrajoitusalueen ulkopuolella. 

Luonnonsuojeluliiton saimaannorppakoordinaattori Kaarina Tiainen korostaa, että verkkokalastuksesta luopuminen ei 
tarkoita, että kalastuksesta pitäisi kokonaan luopua. 

”Norppaturvalliset katiskat ovat yksi vaihtoehto verkoille. Myös uusien norppaturvallisten pyydysten kehittely on 
tärkeää”, Tiainen sanoo. 

Tapahtumassa on jaossa myös ilmaisia nielurajoittimia. Nielurajoittimilla vanhoista perinteisistä katiskoista saa 
norppaturvallisia. Lisäksi luvassa on ohjelmaa lapsille, arvontaa, kahvitarjoilu sekä paljon tietoa saimaannorpasta ja 
norppaturvallisesta kalastamisesta. 

Tapahtuma on osa vuonna 2013 alkanutta Saimaannorppa-LIFE-hanketta. Vastaavia tapahtumia on viime vuosina 
järjestetty Savonlinnassa, Varkauden Kangaslammella, Taipalsaarella, Liperissä ja Kerimäellä. 

Lisätiedot: 

Kaarina Tiainen, Saimaannorppakoordinaattori, Suomen luonnonsuojeluliitto  
p. 050 530 3270, kaarina.tiainen@sll.fi 

Timo Luostarinen, Toiminnanjohtaja, Suomen luonnonsuojeluliiton Etelä-Savon piiri  
p. 050 567 0500, timo.luostarinen@sll.fi 

Antti Franssila, Norppatiedottaja, Suomen luonnonsuojeluliitto  
p. 040 868 1911, antti.franssila@sll.fi 

Tietoa Saimaa-katiskasta: https://www.sll.fi/saimaa-katiska 
Tietoa saimaannorpasta: https://www.sll.fi/mita-me-teemme/lajit/saimaannorppa 
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LIITE 6   TIEDOTE KATISKATAPAHTUMAN JÄLKEEN 

https://www.sll.fi/etela-karjala/tiedotus/saimaannorppaa-uhkaa-edelleen-sukupuutto-2013-
ymparistoministeri-kiitti-norppaturvallisia-kalanpyydyksia    

Tiedote 7.5.2018 
Luonnonsuojeluliiton Etelä-Karjalan piiri & Luonnonsuojeluliiton Etelä-Savon piiri 
 
Saimaannorppaa uhkaa edelleen sukupuutto – ympäristöministeri kiitti norppaturvallisia kalanpyydyksiä 
 
Suomen luonnonsuojeluliiton Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon piirit muistuttavat, että saimaannorppa on edelleen erittäin 
uhanalainen. Viimeaikaiset uutisoinnit kannan menestyksekkäästä kasvusta ovat innostaneet johtopäätöksiin jopa 
sukupuuttouhan poistumisesta. Hitaasti lisääntyvä ja geneettisesti köyhtynyt norppa on kuitenkin edelleen suuressa 
vaarassa hävitä sukupuuttoon ilman aktiivisia suojelutoimia. 
 
Norpan pelastamisen välitavoitteeksi asetettiin vuosikymmeniä sitten 400 yksilöä ilman tieteellisiä perusteita. 
Nykytiedon valossa tuo määrä ei poista sukupuuton uhkaa. 
 
Luonnonsuojeluliiton Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon piirit ehdottavat uudeksi välitavoitteeksi 800 norppaa vuoteen 2030 
mennessä. 
 
”Sekään ei vielä takaa tavoitteena olevaa suotuisan suojelun tasoa, mutta muistuttaa meitä siitä, että suojelutyötä on 
jatkettava määrätietoisesti koko saimaannorpan nykyisellä levinneisyysalueella sekä alueilla, joille se on palaamassa”, 
sanoo Luonnonsuojeluliiton Etelä-Savon piirin puheenjohtaja Markku Nironen. 
 
Piirien mukaan lopullinen tavoite tulisi olla vähintään nelinumeroinen luku - siis moninkertainen määrä nykyiseen 
verrattuna. Saimaalla on arvioitu eläneen aiemmin useiden tuhansien norppayksilöiden populaatio. 
 
Suurimpia uhkia saimaannorpalle ovat vaaralliset kalanpyydykset. Nykyiset kalastusrajoitukset eivät ole riittävän 
laajoja poistamaan pyydyskuolemia. Vuosina 2013-2017 tietoon on tullut 2-7 pyydyskuolemaa vuosittain. On arvioitu, 
että vain alle puolet kalanpyydyskuolemista tulee tietoon. Saimaannorppakannan kasvu on niin vähäistä, että jokainen 
pyydykseen kuollut norppa on liikaa. 
 
Ruokolahdella jaettiin lähes 100 norppaturvallista katiskaa – ympäristöministerikin sai omansa 
 
Kyläniemen eteläpuolinen Saimaa on esimerkki alueesta, jossanorppakannan kasvu ja leviäminen takaisin entisille 
elinalueilleen on alle kymmenen yksilön varassa. Tämän vuoksi Suomen luonnonsuojeluliitto jakoi Ruokolahdella 
lauantaina 5.5. lähes sata norppaturvallista Saimaa-katiskaa sekä kymmeniä nielurajoittimia alueen vapaa-
ajankalastajille.  Kalastajia kannustettiin näin siirtymään norppaturvallisiin kalastusmenetelmiin myös niillä norppa-
alueilla, jotka eivät kuulu kalastusrajoitusten piiriin. 
 
Tapahtuman avannut ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen kiitti norppaturvallisten kalanpyydysten eteen tehtyä työtä 
ja Juha ”Norppa” Taskisen pitkää uraa norpan hyväksi. Taskinen on yksi Saimaa-katiskan kehittäjistä. Puheensa 
päätteeksi Tiilikainen vastaanotti oman Saimaa-katiskansa. Luonnonsuojeluliiton Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon piirit 
toivovatkin Tiilikaisen näyttävän esimerkkiä norppaturvallisesta kalastamisesta omilla kalastusvesillään.  
 
Jokainen Saimaan seudulla asuva, mökkeilevä tai matkusteleva voi vähentää kalanpyydyskuolemia luopumalla norpille 
vaarallisista kalanpyydyksistä kuten verkoista tai löysänieluisista katiskoista. Kalaruoan ystävä voi kaupassa ja 
ravintolassa tiedustella, onko Saimaasta pyydetty kala saatu norppaturvallisilla välineillä. Kalanpyydysten lisäksi 
saimaannorpan tulevaisuutta uhkaavat ilmastonmuutos, ihmislähtöinen häiriö sekä geneettisen monimuotoisuuden 
kapeus. 
 
Lisätietoja: 
 
Luonnonsuojeluliiton saimaannorppakoordinaattori Kaarina Tiainen, puh. 050 530 3270 (tavoitettavissa ma 7.5.) 
Luonnonsuojeluliiton Etelä-Savon piirin puheenjohtaja Markku Nironen, 05066180 
Luonnonsuojeluliiton Etelä-Karjalan piirin vs. aluepäällikkö Anna Vuori, puh. 040 670 1771 
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Luontokuvaaja Juha Taskinen, ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen, Luonnonsuojeluliiton 
saimaannorppakoordinaattori Kaarina Tiainen ja Luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Harri Hölttä, 
Kuva: Hanne Kosonen 
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LIITE 7    SOPIMUS KATISKAN SAANEILLE 

 

 

              KATISKASOPIMUS 
 
Tällä sopimuksella ja henkilökohtaisella päätökselläni lupaudun välttämään 
verkkokalastusta ja suosimaan katiskakalastusta sekä muita norpalle turvallisia 
pyyntimuotoja norpan esiintymisalueilla. 

 
Kiitokseksi tästä lupauksesta, saan norppaturvallisen Saimaa-katiskan. 
 
Saimaannorppa on erittäin uhanalainen hylje. Viimeisin kanta-arvio on 370 - 380 
yksilöä.  
 
Jäiden lähdettyä ja emän vieroitettua kuutit ne harjoittelevat itsenäistä elämää. 
Tällöin kaloja etsiessään kuutit ovat suuressa vaarassa kuolla verkkoihin tai 
löysänieluisiin katiskoihin. Norppaturvallisella katiskalla kalastettaessa tätä vaaraa 
ei ole. 

Ruokolahdella 5.5.2018 
 

 

Allekirjoitus  
  
Kiittäen, 
 
Suomen luonnonsuojeluliitto ry  
 
Yhteystiedot: 
Kaarina Tiainen, 050 530 3270, kaarina.tiainen@sll.fi 
Timo Luostarinen, 050 5670500, timo.luostarinen@sll.fi 
 

      


