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Vaihda verkot katiskaan - tapahtuma 

Suomen luonnonsuojeluliiton Etelä-Savon piiri järjesti vuonna 2017 katiskanvaihtotapah-
tuman Kerimäellä osana Saimaannorppa-LIFE-hanketta. Tapahtuma oli hankkeen viides. 

Tapahtuma järjestettiin Etelä-Savossa Kerimäen torilla lauantaina 29.4. Jaettavaksi oli va-
rattu 100 kpl Weke -katiskoita sekä 150 kpl nielunrajoittimia. Kohdealueena oli Puruveden 
Etelä-Savon puoleinen alue. 

Tapahtumasta tiedotettiin tiedotteella (LIITE 1), lehti-ilmoituksella (LIITE 2) ja Saimaan-
norppa facebook -sivulla.  

Paikalle oli ennen tilaisuuden alkua kertynyt jonkin verran väkeä. Katiskoiden jako sujui 
aiempaa verkkaisemmin, kahdessa tunnissa oli jaettu 75 katiskaa ja tilaisuus päätettiin 
lopettaa klo 13. Noin kaksikymmentä jakeluun varatuista nielunrajoittimista meni tapah-
tuman yhteydessä.  

Katiskanvaihtajien yhteystietojen otto vaati kahdelta hengeltä (Timo + Kaarina) täyden 
huomion, joten keskusteluja yleisön kanssa kävi pääasiassa Luonnonsuojeluliiton norp-
paviestinnän projektikoordinaattori Raija Savikko. Entiseen tapaan katiskan saaneet alle-
kirjoittivat sopimuksen, jonka mukaan he pidättäytyvät verkkokalastuksesta norppavesillä 
(LIITE 3). 

Esillä oli tietoa saimaannorpasta: esitteitä, roll up –näyttely ja ständi, jotka olivat samat 
kuin edellisinä vuosina. Myynnissä oli norppa-aiheisia tuotteita, ja mahdollisuus osallistua 
arpajaisiin, jossa arvottiin norppa-aiheisia tuotteita. Kahvitarjoilu hankittiin paikalliselta 
lounaskahvila Katriannalta. 

  
Raija Savikko luonnonsuojeluliiton esittelyteltassa. Kahvi ja pulla maistuivat koleassa kevätsäässä. Kuvat: 
Kaarina Tiainen. 

Kerimäen katiskatempaus osoittautui edellisten tavoin tehokkaaksi tavaksi katiskoiden 
jakeluun, joskin kävijöitä oli edellisvuosia vähemmän. Tämä johtunee paikkakunnan 
pienuudesta sekä paikallisesta asenneilmastosta. Puruveden alueella pelätään verkkokalas-
tusrajoitusten ulottamista alueelle, joten norpasta ei haluta edes puhua.  

Verkkoja tuotiin vaihdossa muutama kymmen kappaletta, mutta koska Weke/Veikko 
Hakala vei ne mukanaan, määrä jäi tarkemmin arvioimatta.  
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Weke esittelee katiskaa.    Verkkojakin saatiin jonkin verran pois  
Kuva: Kaarina Tiainen.   Puruvedestä.  Kuva: Raija Savikko. 

Paikalla oli paikallisesta Puruvesi-lehdestä toimittaja, joka teki jutun 4.5. ilmestyneeseen 
lehteen (LIITE 4). Aihe oli myös esillä Puruvesi-lehden pääkirjoitueksessa (LIITE 5). 
Tapahtumasta tehtiin luonnonsuojeluliiton sivuille  verkkouutinen (LIITE 6): 
https://www.sll.fi/ajankohtaista/verkkouutiset/puruveden-norpille-tehtiin-
turvallisemmat-uintivedet  

 

Toritoiminta ja nielurajoittimien jako Savonlinnassa  

Etelä-Savon luonnonsuojelupiirin info- ja myyntipiste toimi Savonlinnan torilla heinäkuun 
ajan, nyt neljättä kertaa Saimaannorppa-LIFE -hankkeen puitteissa. Toripaikkaa ylläpiti 
toiminnanjohtaja Timo Luostarinen Etelä-Savon luonnonsuojelupiiristä.  

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. Kyse oli kuitenkin vain 
muutamasta tapauksesta. 

Infopisteellä käyneiden määrästä ei pidetty lukua, mutta heinäkuu on Savonlinnan torilla 
vilkas matkailukuukausi, joten kontakteja syntyi runsaasti. Sää vaikuttaa torilla kaikkeen, 
sade- ja hellepäivät olivat luonnollisesti hiljaisia. Sadepäiviä oli tänä vuonna heinäkuussa 
useita, mikä vaikutti ihmisten liikkumiseen. 

Kevään tapahtuman ja Savonlinnan torin lisäksi nielurajoittimia katiskaan oli jaossa 
Savonlinnassa Citymarketissa ja tavaratalo Carlsonilla. Hankkeeseen varatut kaikki 600 
nielurajoitinta menivät jakoon. 
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LIITE 1 

 

Suomen luonnonsuojeluliitto ry    

TIEDOTE 24.4.2017 

KALASTA KATISKALLA – NORPPA KIITTÄÄ! 

Nyt on Puruveden norppavesillä kalastavilla hyvä mahdollisuus siirtyä verkkokalastuksesta 
norpalle turvalliseen katiskakalastukseen. Suomen luonnonsuojeluliitto (SLL)  järjestää ”Vaihda 
verkot katiskaan” –yleisötapahtuman Kerimäen torilla lauantaina 29.4. klo 11 alkaen. 

Suomen luonnonsuojeluliitto jakaa tapahtumassa 100 norppaturvallista Weke-katiskaa. 
Katiskoiden jako on suunnattu Puruvedellä kalastavien osakaskuntien jäsenille. Osuuden voi 
osoittaa tapahtumassa haluamallaan tavalla. Etukäteen katiskaa ei voi varata. Kalastajat voivat 
halutessaan tuoda vanhoja verkkoja vaihdossa, mutta niiden tuominen ei ole ehdoton edellytys 
katiskan saamiselle. 

Katiskan saaminen edellyttää sopimuksen allekirjoittamista. Sopimuksessa kalastaja lupautuu 
välttämään verkkokalastusta norppa-alueilla sekä luovuttamaan luonnonsuojeluliitolle 
yhteystietonsa myöhemmin tehtävää katiskakalastuskyselyä varten. Yhteystietoja ei käytetä 
muuhun tarkoitukseen eikä niitä luovuteta eteenpäin. 

Tapahtumassa on jaossa myös norppaa suojaavia nielurajoittimia tavallisiin katiskoihin, tietoa 
saimaannorpasta, kahvitarjoilu ja arvontaa. 

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

Lämpimästi Tervetuloa! 

 * * * 

Saimaannorppa on jo usean vuoden ajan yrittänyt levittäytyä Puruvedelle, josta se aikanaan 
metsästettiin kokonaan pois. Vuoden 2016 kannanarvion mukaan Puruvedellä olisi 5-7 norppaa. 
Todisteita kuutin syntymästä ei  ole kuitenkaan vielä saatu. Naarasnorppa kuoli muikkuverkkoon 
Puruvedellä vuonna 2009. Huolimatta tästä sekä norpan vakiintuneesta pesinnästä Puruvedellä, 
alueella ei ole minkäänlaisia kalastusrajoituksia norpan turvaksi. 

Saimaannorppia on jäljellä noin 360 kappaletta. Tämän vuoden pesälaskennat on juuri saatu 
tehtyä, mutta yhteenvedon sekä tämän vuotisen kannanarvion tekeminen on vielä kesken.  
Vähälumisen talven takia apukinoksia tehtiin yli 270 kappaletta. 

Ensimmäinen elinvuosi on saimaannorpan elämän vaarallisin. Yhä edelleen liian moni kuutti 
kuolee kalanpyydyksiin, erityisesti verkkoihin. Keväinen kalastusrajoitusaika kestää 15.4.-30.6. 
Keväisillä kalastusrajoitussopimuksilla sekä asetuksilla pyritään vähentämään 
kalanpyydyskuolleisuutta, mutta edelleen kalanpyydyskuolemia tapahtuu liikaa. Kaikki tapaukset 
eivät tule tietoon. Niinpä ihmisiä kannustetaan kalastamaan kaikilla norpan levinneisyysalueilla 
norpalle vaarattomilla kalanpyydyksillä ympäri vuoden. 

 * * * 
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Puruvesi on luonnonsuojeluliiton 100 luontohelmeä kohde. Puruvesi on Saimaaseen kuuluva 
järviallas, joka sijaitsee Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntien rajalla. Sen pinta-ala on n. 416 
km2. Punkaharju jakaa järven Iso- ja Pikkupuruveteen. Puruvesi on kauan ollut kuuluisa 
kirkkaasta ja puhtaasta vedestään. Järven valuma-alue on kuitenkin pieni ja veden vaihtuvuus 
hidasta, joten 1960-luvulla alkanut ravinnekuormituksen lisääntyminen on huonontanut veden 
laatua, ja monet lahtialueet ovat voimakkaasti rehevöityneet. 

Järven tilan parantamiseksi perustettu Pro Puruvesi on aloittanut työn tavoitteena ensisijaisesti 
rehevöitymiskehityksen pysäyttäminen. Puruvesi on yksi FreshHabit Life-hankkeen Suomen 
kohteista. Puruveden muikku on tunnettu pehmeäruotoisuudestaan, ja sillä on EU:n komission 
myöntämä suojattu maantieteellinen merkintä ja nimisuoja. Järvi on ollut tärkeä kalastusalue 
vuosisatojen ajan. 

 

Lisätiedot: 
Kaarina Tiainen, saimaannorppakoordinaattori, Suomen luonnonsuojeluliitto, p. 050 530 3270 
Timo Luostarinen, toiminnanjohtaja, Etelä-Savon luonnonsuojelupiiri , p. 050 567 0500 
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LIITE 2 

Ilmoitus tapahtumasta Puruvesi-lehdessä 27.4.2017 
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LIITE 3 

Sopimus, jonka allekirjoitettuaan sai katiskan 

 

                  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 erittäin uhanalainen hylje. Saimaan kokonaisnorppakanta on noin 
360 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

Kerimäellä 29.4.2017

Allekirjoitus 
 
Kiittäen,

Suomen luonnonsuojeluliitto ry 
Yhteystiedot:
Kaarina Tiainen, 050 530 3270, kaarina.tiainen@sll.f
Timo Luostarinen, 050 5670500, timo.luostarinen@sll.f 
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LIITE 4 

Juttu Puruvesi-lehdessä 4.5.2017 
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LIITE 5 

Pääkirjoitus Puruvesi-lehdessä 4.5.2017 
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LIITE 6 

Suomen luonnonsuojeluliiton verkkouutinen toukokuu 2017 , teksti Raija Savikko 

Puruveden norpille tehtiin turvallisemmat uintivedet  

 
Sopimusten allekirjoitusta. Kuva: Raija Savikko. 

Vapun aatonaaton koleaan säähän Kerimäen torille uskaltautui noin 80 Puruveden alueella 
kalastavaa. Luonnonsuojeluliiton Vaihda verkot -katiskaan tapahtumassa heistä jokainen sai 
norppaturvallisen Weke- katiskan kotiinviemisiksi vastineeksi lupauksesta pidättäytyä norpalle 
vaarallisesta verkkokalastuksesta. 

 
Weke -katiskan lähempää tarkastelua. Kuva: Raija Savikko. 

Suomen luonnonsuojeluliiton tavoitteena on, että tulevaisuudessa Saimaalla ei enää kalasteta 
lainkaan norpalle vaarallisilla kalanpyydyksillä. Sen vuoksi Luonnonsuojeluliitto haluaa kannustaa 
Saimaalla kalastavia kalastamaan norppaturvallisella katiskalla. 

 
Katiskan kalaonni on taattu, ensimmäiset kalansaaliit sai jo paikanpäällä. Kuva: Raija Savikko. 
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Tällaisella sopimuksella katiskan sai itselleen. Kuva: Raija Savikko. 

"Vaihda verkot katiskaan" -tapahtumia on järjestetty osana Saimaannorppa-LIFE-hanketta vuodesta 
2014 lähtien vuosittain keväällä eri puolilla Saimaata. Tapahtuma pyritään järjestämään 
yhteistyössä paikallisen osakaskunnan/osakaskuntien kanssa, jolloin niiden osakkaat saavat 
norppaturvallisen katiskan, mikäli lupautuvat pidättäytymään keväisestä verkkokalastuksesta, 
allekirjoittavat sitä koskevan sopimuksen sekä antavat yhteystietonsa myöhemmin tehtävää kyselyä 
varten.   

 
Matti ja Jan Pesonen noutivat katiskan. Kuva: Kaarina Tiainen. 

Kiitos jokaiselle kalastajalle joka vaihtoi verkkokalastuksen kalastamiseen 
norppaturvallisella katiskalla. Verkkokalastuksesta luopuminen suojelee myös Saimaan 
uhanalaisia kalakantoja. 

  

 


