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Viime vuosikymmenien aikana moni kestävän kehityksen mittari on kääntynyt hyvään 
suuntaan. Itse iloitsen esimerkiksi siitä, että köyhyys on vähentynyt maailmanlaajuisesti. 

Kaikki tilastot eivät kuitenkaan ole ruusuisia, sillä luonnon hyvinvointia kuvaavat käyrät 
laskevat edelleen. Julkaisimme syyskuussa Living Planet -raportin, jonka mukaan selkä-
rankaisten villieläinten populaatiot ovat pienentyneet keskimäärin 68 prosenttia vajaassa 
50 vuodessa. Uutinen on todella hälyttävä. Käynnissä on maailmanlaajuinen sukupuutto-
aalto, joka on ensimmäistä kertaa ihmisen aiheuttama.

Luonnon monimuotoisuuden köyhtymisellä on valtavia vaikutuksia ihmiskunnan tule-
vaisuuteen. YK:n tekemän asiantuntijaraportin mukaan luonnon köyhtyminen uhkaa kaik-
kien kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista.

Luonnon monimuotoisuus on kaiken elämän edellytys. Suojelemalla luonnon moni-
muotoisuutta suojelemme myös kaikkia terveyden ja hyvinvoinnin mahdollistavia asioita 
 – esimerkiksi puhdasta vettä, hengityskelpoista ilmaa, ruokaa ja lääkeaineita mahdollis-
tavia lajeja.

Ymmärrämme toimintamme vaikutuksen maapallon luontoon ja lajeihin. Nyt meidän 
on aika toimia! Yhdessä voimme luoda maapallon, jossa ihmiset ja luonto elävät tasapai-
nossa, sillä ratkaisut ovat olemassa.

PS Teetimme keväällä lukijatutkimuksen. Lukijatutkimuksessa toivottiin juttuja siitä, 
kuinka käytämme meille lahjoitettuja varoja. Sivuilla 14−16 on aiheesta kattava artikkeli, 
joka vastaa toivottavasti moniin kysymyksiin.

Liisa Rohweder
pääsihteeri, WWF Suomi
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facebook.com/ 
wwfsuomi

instagram.com/
wwfsuomi

@WWFSuomi
@LiisaRohweder

wwf.fi/uutiskirje
wwf.fi
wwf.fi/kummiksi
wwf.fi/yritykset

tykkää, seuraa, 
jaa ja vaikuta. 

yhdessä muutamme 
maailmaa.

                                                                           suojelemalla luontoa 

suojellaan ihMisiä
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Kati MalMelin
yritysyhteistyön 
johtaja

Neulo lämmin villa-
paita talven retkille. 
Paksusta langasta 
saa aloittelijakin 
nopeasti valmista. 
Villa korvaa fleecen 
käyttöä ja vähentää 
mikromuovin pääty-
mistä mereen.

Suomessa ja maailmalla 
kasvaa tuhansia julkisia 
ruokapuita ja -pensaita, 
joista kuka vain voi 
kerätä satoa. tutustu 
kohteisiin osoitteissa 
Fallingfruit.org  tai 
satokartta.weebly.com.

pinnalla 
nyt
työNtekiJöidemme  
viNkit SykSyyN.

irti turpeen  
energiakäytöstä 
WWF on mukana Suomen Luonnonsuo-
jeluliiton käynnistämässä kansalaisaloi-
tekampanjassa, jonka tavoitteena on tur- 
peen energiakäytöstä luopuminen. Tur- 
peen energiakäytön lopettaminen aut-
taisi luontoa ja ilmastoa. Turpeen poltta-
minen aiheuttaa 12 prosenttia Suomen 
ilmastopäästöistä. Lisäksi turvetuotan-
nolla on haitallisia vaikutuksia luonnon 
monimuotoisuudelle. 

Allekirjoita Irti turpeesta -kansalaisaloite 
osoitteessa: kansalaisaloite.fi

WWF:n panda-palkinto jaettiin luonnoltaan  
arvokkaiden Metsien kartoittajille
WWF jakoi tämän vuoden Panda-palkinnon hankkeelle, jossa kartoitetaan luonnoltaan ar-
vokkaita metsiä. Arvometsiä sijaitsee eri puolilla Suomea, mutta niiden sijaintia tai mää-
rää ei ole kartoitettu riittävästi.

”Suojelullisesti arvokkaita metsiä hävitetään jatkuvasti. Samaan aikaan metsäluonnon 
uhanalaistuminen kiihtyy. Jotain on tehtävä pian, jos suomalainen metsäluonto aiotaan 
pelastaa”, hankkeen koordinaattori Ari Aalto sanoo.

Arvometsien kartoittaminen ja niiden lajiston selvittäminen on tärkeää, jotta alueiden 
suojelusta voidaan tehdä päätöksiä. Hankkeen avulla tuhansien metsähehtaarien toivo-
taan siirtyvän metsätalouskäytön ulkopuolelle.

Hanketyöryhmään kuuluu eturivin metsäluonnon asiantuntijoita: Aallon lisäksi luon-
tokartoittaja Olli Manninen, metsänhoitaja Joni-Matti Kusmin, metsäkartoittaja Jarmo 
Pyykkö, ekologi Risto Sulkava sekä luonto- ja ympäristöalan konsultti Matti Aalto.

WWF on jakanut vuosittaisen Panda-palkinnon vuodesta 1999 lähtien, ja se on yksi 
Suomen suurimmista ympäristöpalkinnoista. 20 000 euron suuruinen palkinto jaetaan 
erillisestä Anderssonin rahastosta. Palkinnolla edistetään aktiivisia luonnon- ja ympäris-
tönsuojeluhankkeita.
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Minna nyrhinen- 
Blazquez  
viestinnän  
asiantuntija
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aasiassa ansalankakriisi
Yli 12 miljoonaa ansalankaa ajaa villi-
eläimiä ahtaalle suojelluilla alueilla 
Kambodžassa, Laosissa ja Vietnamissa, 
kertoo WWF:n raportti. Alkeelliset an-
salangat, jotka valmistetaan usein me-
tallilangasta tai kaapelista, tappavat ja 
vahingoittavat eläimiä. Ansalangoilla 
metsästetään usein muurahaiskäpyjä ja 
villisikoja, joilla on korkea riski zoonoo-
sien, eli eläimistä ihmisiin leviävien tau-
tien, levittämiseen.
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WWF vastustaa atlantin sinievä- 
tonnikalan MsC-sertifiointia 
Marine Stewardship Council (MSC) ilmoitti elokuussa, 
että itäisen Atlantin sinievätonnikalan kalastus on saavut-
tamassa MSC:n kestävän kalastuksen sertifikaatin. WWF 
on vastustanut sertifiointia ja vedonnut tieteelliseen näyt-
töön, jonka mukaan sinievätonnikalan kalastus ei ole vielä 
kestävällä tasolla. WWF:n tietojen mukaan nyt sertifikaatin 
saavaa sinievätonnikalaa ei ole myynnissä Suomessa.
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Nettisivuiltamme 
osoitteesta 
wwf.fi/reseptit 
löydät maukkaita 
satokauden kasvis-
ruokareseptejä. 
kokeile vaikka 
pähkinäistä ja 
täyttävää myski-
kurpitsapastaa!

meren äärelle 
kannattaa suunnata 
myös aurinkoisten 
rantakelien jälkeen. 
Pue lämpimästi 
päälle ja istahda 
rantakalliolle ihaile-
maan syysmyrskyjä!

Maapallon metsäpalojen ennustetaan kiihtyvän tänä vuonna jopa viime vuotta pahem-
miksi. WWF:n ja konsulttiyhtiö Boston Consulting Groupin julkaisemasta raportista käy 
ilmi, että metsäpalojen määrä oli jo tämän vuoden huhtikuuhun mennessä 13 prosenttia 
suurempi kuin vuonna 2019. Metsäpaloja kiihdyttävät metsien polttaminen maanviljelyn 
tieltä ja ilmastonmuutoksesta vauhtia saavat kuumat ja kuivat kaudet.

“Viime vuonna Amazonin palot saivat maailmanlaajuisesti valtavasti huomiota. Tilan-
ne ei ole tänä vuonna parempi. Amazonin alueen metsäkato kiihtyi elokuusta 2019 hei-
näkuuhun 2020 ulottuvalla mittausjaksolla kolmanneksella edellistä vuodesta”, WWF:n 
suojelujohtaja Jari Luukkonen sanoo.

75 prosenttia metsäpaloista on ihmisen aiheuttamia. Jos viime vuosien kehitys jat-
kuu, metsäpaloista aiheutuu miljoonien tonnien ilmastopäästöt. Tämän lisäksi seura-
ukset ovat tuhoisat maapallon luonnon monimuotoisuudelle ja ihmisten terveydelle ja 
elinkeinoille.

Valtioiden pitää tehdä nyt kaikkensa ilmastokriisin ja metsäkadon pysäyttämiseksi. Esi-
merkiksi Amazonin alueella metsien raivaaminen ja polttaminen pitää kieltää vähintään 
viiden vuoden ajaksi välittömästi.

”Ilmastonmuutos on steroidia metsäpaloille. Valtioiden pitää välittömästi nostaa ilmas-
topolitiikkansa kunnianhimoa vastaamaan Pariisin ilmastosopimusta”, Luukkonen vaatii.
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Miina  
PoiKolainen
markkinointi- 
viestinnän asiantuntija

saimaan tuore tukee 
vaelluskalojen suojelua 
Saimaan Tuore lahjoittaa yhden prosen-
tin myynnistään elo-lokakuussa 2020 
WWF:n työlle uhanalaisten vaelluskalo-
jen suojelemiseksi. Saimaan Tuore myy 
kirjolohta, joka on kasvatettu yrityksen 
omassa kiertovesilaitoksessa. Kasvatus-
tavan etuna on, että se kuormittaa ve-
sistöä verkkoallaskasvatusta vähemmän. 
Suomalainen kasvatettu kirjolohi on 
WWF:n Kalaoppaan vihreällä listalla. 

tarja haKala 
varainhankinta- 
johtaja
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innosta työpaikkaasi antamaan joululahja metsille! 
Metsät ovat koti yli puolelle kaikista maailman 
tunnetuista lajeista. Ehdota tänä jouluna työpai-
kallasi, että henkilökuntalahjojen sijaan annat-
te yhteisen joululahjan metsien suojelemiseksi. 
Kun tuette WWF:n suojelutyötä, olette mukana 
pelastamassa kapenevia elinympäristöjä Suo-
messa ja maailmalla.  
 
Joululahjoitus sopii kaiken kokoisille yrityksille 
ja organisaatioille. 
 
Lue lisää: wwf.fi/lahjoita/yritysjoulu 

havainnoi luontoa  
tekoälyn avulla. 
kuvaa ja äänitä  
iNaturalist-sovelluk-
seen havaintojasi, 
joita muut käyttäjät 
auttavat tunnista-
maan. havainnot 
auttavat myös  
tutkimuksessa!

essi aarnio- 
linnanvuori
ympäristökasvatuksen 
johtava asiantuntija
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raportti: Metsäpaloista  
ennustetaan viiMe vuotta paheMpia kiinteistöjen päästöjä 

luvataan vähentää 
Yli puolet kiinteistöalan vastuullisuut-
ta kartoittavaan kyselyyn vastanneista 
kiinteistönomistajista ja -sijoittajista si-
toutuu vähentämään päästöjään, selviää 
kiinteistöalan asiantuntijaorganisaatio 
KTI:n Vastuullisuusbarometrista, jonka 
teossa WWF oli tänä vuonna mukana. 
Suurin osa kertoo myös käyttävänsä uu-
siutuvaa sähköä osassa kiinteistöjään 
ja 39 % kaikissa kiinteistöissään. Näillä 
valinnoilla on väliä, sillä Suomessa 40 % 
kaikesta energiasta kuluu rakennuksissa, 
ja valtaosa rakennusten päästöistä tulee 
fossiilisista energialähteistä.
 

Lue lisää: wwf.fi/economise/
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ASkARRuttAAkO 
JOkiN? WWF:N 
ASiANtuNtiJAt 
vAStAAvAt.

Lähetä kysymyksesi 
meille: info@wwf.fi

WWF  
vastaa

Maailman ylikulutuspäivää vietettiin tänä vuonna 22. elokuuta, 
yli kolme viikkoa myöhemmin kuin viime vuonna. Koronakriisi vä-
hensi kulutusta, mutta miten pääsemme ylikulutuksesta eroon 
lopullisesti? ”koronakriisi on osoittanut, että kulutuksen muuttami-
nen on mahdollista lyhyessäkin ajassa. kulutuksen vähentyminen 
kriisin kautta ei kuitenkaan ole toivottavaa, vaan kestäviin tuloksiin 
vaaditaan johdonmukaista politiikkaa. ylikulutusta voidaan karsia 
ohjaamalla talouden rakenteita nykyistä kestävämmiksi ja kohtuul-
listamalla kulutusta. valtioiden on luovuttava ympäristölle haitalli-
sista tuista ja fossiilisten polttoaineiden käytöstä sekä suojeltava 
arvokkaita elinympäristöjä. myös yksilön vastuullisilla kulutusvalin-
noilla on merkitystä. muutoksen on ulotuttava kaikille yhteiskun-
nan alueille, sillä tutkijoiden mukaan vain luonnonvarojen yliku-
lutuksen purkaminen voi estää ekosysteemien murentumisen.”

jussi niKula
ohjelmapäällikkö

Suojelubiologi Enrico Di Minin on sil-
minnähden innostunut, kun hän ker-
too, miten Lontoossa työskennellyt hy-
väpalkkainen tietotekniikkainsinööri 
irtisanoutui ja muutti Helsinkiin pääs-
täkseen hyödyntämään osaamistaan 
luonnonsuojelun parissa. 

Nyt insinööri on yksi Di Mininin mo-
nikansallisen tiimin asiantuntijoista. 
Heidän kunnianhimoisena tavoittee-
naan on luoda työkaluja ja sovelluksia, 
joiden avulla laitonta villieläinkaup-
paa pystytään tutkimaan entistäkin 
paremmin. 

Di Minin alkoi tutkia sosiaalisessa 
mediassa ja erilaisilla digitaalisilla 
alustoilla käytävää laitonta villieläin-
kauppaa vuonna 2016. Sittemmin tii-
mi on kasvanut ja yhteistyö eri maiden 
viranomaisten ja suojeluasiantuntijoi-
den kanssa laajentunut. 

Di Minin on tutkijana kiinnostunut 
siitä, miten laiton villieläinkauppa toi-
mii, mitkä lajit kiinnostavat eri puolil-
la maailmaa ja mihin uhanalainen laji 

tekSti JA kuvA noora laaKsonen

päätyy luonnollisesta elinympäristös-
tään. Kaikki data tallennetaan anonyy-
minä eikä tutkimusryhmä raportoi yk-
sittäisistä käyttäjistä. Viranomaisten 
tehtävänä on jäljittää rikolliset.

”Vielä pitäisi saada verkkoalustojen 
ylläpitäjät paremmin mukaan. Heillä 
ei ole kiinnostusta edistää suojelutyö-
tä, ja edes anonyymiä dataa on vaikea 
saada”, Di Minin sanoo. 

Tunnetuimmat laittoman villi-
eläinkaupan tuotteet ovat norsunluu, 
muurahaiskäpy ja sarvikuonon sarvi. 
Markkinoilla liikkuu myös uhanalai-
sia lintuja, matelijoita ja kasveja. Seu-
raavaksi tutkimusryhmä alkaa etsiä 
puuaineksen, kuten mahongin, eeben-
puun ja ruusupuun, laitonta kauppaa.

”Algoritmien avulla pystymme löy-
tämään tuhansia lajeja hetkessä, mut-
ta työtä vaikeuttaa se, että rikolliset 
keksivät koodinimiä lajeille”, Di Minin 
sanoo ja kertoo heidän julkaisevan li-
sää tutkimustuloksia aiheesta jo lähi-
aikoina. 
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tutkijaa kiinnostaa  
laittoman villieläinkaupan

verkkoMarkkinat
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jani Kaaro ON tOimittAJA JA tietOkiRJAiLiJA, 
JOkA vuOROtteLee WWF-LehdeN kOLumNiStiNA 
RONJA SALmeN kANSSA.

valosaastetta 

vastaan
Yhdysvalloissa muistetaan 9/11 -hyökkäyksen uhreja joka vuosi 
valoinstallaatiolla. Installaatio koostuu 88 voimakkaasta valon-
säteestä, jotka saavat aikaan kaksi yötaivaalle kohoavaa valo-
pylvästä. Valo muistuttaa kansallisesta tragediasta, mutta saa 
yläilmoissa aikaan toisenlaisen tragedian. Syyskuu on nimittäin 
lintujen muuttoaikaa, ja kun yöllä muuttavat pikkulinnut eksy-
vät valopylväisiin, ne jäävät kiertämään niitä ja pudottautuvat 
lopulta uupuneina tai kuolleina maahan. Paikalla on aina va-
paaehtoisia keräämässä maahan liiteleviä väsyneitä lintuja.

Entä muistatteko jalkapallon Euroopanmestaruuskisat vuonna 
2016? Vastakkain ovat Ranska ja Portugali. Ronaldo pitelee ki-
peää polveaan ja yökkönen istahtaa hänen poskelleen imemään 
hänen kyyneleensä. Romanttista, vai onko sittenkään. 

Joku oli jättänyt stadionin valot päälle edellisenä yönä. Kau-
pungin yllä muuttavat tuhannet gammayökköset eivät voineet 
vastustaa valoa, ja ne laskeutuivat stadionille. Tuhannet kä-
ristivät itsensä hengiltä lamppujen kuumuudessa, ja tuhannet 
löysivät piilopaikan stadionin nurmelta. Kun pelaajat tulivat, 
perhoset nousivat siivilleen. Videokuvat näyttävät, miten pelaa-
jat juoksevat sankassa perhospilvessä, ja ärsyyntyneet virkailijat 
poimivat yökkösiä toistensa vaatteista. 

Kuvittele tämä skenaario pienimuotoisempana jokaiselle ta-
kapihan pihavalolle, kaupungin katulampulle, moottoriteiden 
lamppunauhalle, teollisuusalueille, huoltoasemille ja satamiin. 
Kuvittele miljardit hyönteiset ympäri maailman pyörimässä 
ihmisten keinovalojen ympärillä, ja jos ne eivät suoranai-
sesti siihen kuole, niin ainakin menettävät kallista aikaa 
ruokailla ja lisääntyä. 

Kuvittele tämä skenaario joka yö, joka vuosi, vuosikym-
menestä toiseen. Ota vielä huomioon, että hyönteisten 
valoadaptaatiot ovat niin muinaisia, ettei evoluutio 
välttämättä saa aikaan valolle resistenttejä muotoja, 
ja niinpä massakuolemat tulevat jatkumaan.

Kun kaiken tämän laittaa yhteen, ymmärtää, että va-
losaasteella voi olla merkittävä vaikutus yöaktiivisten 
hyönteisten populaatioihin. Eikä pidä unohtaa va-
losaasteen vaikutusta lintuihin ja nisäkkäisiin. Yhdys-
valloissa on havaittu, että jotkin päivälinnut ovat alka-
neet laulamaan keskellä yötä. Ne luulevat kaukaisten 
kaupunkien valoja nousevaksi auringoksi. 

Valosaasteen ongelma olisi periaatteessa helppo ratkaista. Sam-
mutetaan vain valot yöksi!  

Eikä tämä ole vitsi. Vuonna 2015 julkaistussa tutkimuksessa 
tarkasteltiin katuvalojen sammuttamisen tai katuvalaistuksen 
vähentämisen seurauksia Englannissa ja Walesissa. Tutkijoiden 
mukaan kokeilu ei lisännyt liikenneonnettomuuksia eikä rikol-
lisuutta. Voisimme siis hyvinkin alkaa keskustella siitä, voisim-
meko vähentää yövalaistuksen määrää. 

Yllättäen kaupunkivalojen vähentämisen pioneeriksi on nou-
semassa Ranska. Siellä on astunut viime vuonna voimaan laki, 
jonka tarkoituksena on taistella valosaastetta vastaan vähentä-
mällä öistä kaupunkivalaistusta. Esimerkiksi kauppojen ikku-
navalot on sammutettava yöksi, samoin kauppojen, toimistojen 
ja julkisten rakennusten sisävalot. Katuvalaistuksen kirkkautta 
himmennetään.

Jos Ranska pystyy tähän, sitten siihen pystyvät muutkin. 

kolumni
© JOONAS FRitze / WWF
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Selkärankaisten villieläinten populaatiot 
ovat kutistuneet merkittävästi viimeisten 

vuosikymmenten aikana, ilmenee 
WWF:n tuoreesta Living Planet -raportista. 

Nopeinta kantojen koon pienentyminen 
on ollut makeissa vesissä.

tekSti silja annila

Makeiden vesien lajit   

ahdingossa 

Kosteikot ovat luonnon aarreaittoja. Nuo vehreät keitaat yh-
distyvät usein ojiin, puroihin, järviin tai jokiin. Ne kuhisevat 
elämää ja tarjoavat ravintoa lukuisille eläinlajeille. Kosteikois-
sa viihtyvät niin vesilinnut, hyönteiset, kalat, sammakot kuin 
nisäkkäät. Suomalaisella kosteikolla saatat bongata tutun silk-
kiuikun tai rantakäärmeen, harvemmin ihmiselle näyttäytyvän 
saukon tai kuulla kaulushaikaran soidinhuudon.

Kosteikkojen kulta-aika on kuitenkin takanapäin. 1700-luvun 
alussa maailmassa oli lähes 90 prosenttia enemmän kosteikoita 
kuin nykyään. Vähentyminen johtuu pääasiassa ihmisen toimin-
nasta. Kosteikkoja on kuivatettu ja padottu ympäri maailmaa 
etenkin maa- ja metsätalouden tarpeisiin. Edelleen kosteikkoja 
hävitetään kolme kertaa nopeammin kuin sademetsiä.

Kosteikkojen kato on vaikuttanut merkittävästi makeiden 
vesien lajiston monimuotoisuuteen. WWF:n tuottama Living 
Planet -raportti kertoo makean veden selkärankaisten lajien po-
pulaatioiden pienentyneen keskimäärin 84 prosenttia vuosina 
1970–2016. Eniten ovat kutistuneet sammakkoeläinten, mateli-
joiden ja kalojen populaatiot. Alueellisesti voimakkaimmin ovat 
kärsineet Latinalaisessa Amerikassa ja Karibialla asuvat lajit.  

Mikä living  
planet -raportti?

• WWF julkaisee joka toinen vuosi Living Planet  
-raportin, jonka tulokset perustuvat Living Planet  
-indeksiin. indeksi kuvaa suhteellisia muutoksia  
selkärankaisten villieläinten populaatioiden eli  
kantojen koossa vuosien 1970 ja 2016 välillä.

• vuoden 2020 raportin indeksi perustuu 4392  
selkärankaisen eläinlajin 20 811 populaation  

muutoksiin eri puolilla maapalloa.

• indeksin arvo on laskenut 68 prosenttia  
vuosien 1970 ja 2016 välillä. indeksin  

luottamusväli on -73 prosentista  
-62 prosenttiin.

Latinalaisessa Ameri-
kassa ja Karibianmerellä 
elävät manaatit ovat 
uhanalaisuusluokituk-
seltaan vaarantuneita.
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Annetaan 
jokien virrata 

vapaina.

21
Vähennetään 

saasteita ja ravinne-
kuormitusta.

3
Suojellaan 

merkittäviä 
kosteikkoja.

4
Lopetetaan ylikalastus 
ja vahingollinen hiekan 
kaivaminen vesistöistä.

5
Pidetään haital- 
liset vieraslajit 

hallinnassa.

näin makeiden vesien tilaa voidaan parantaa

Makeiden vesien lajien ahdinkoon vaikut-
taa myös jokien huono tilanne. Ihmiset ovat 
muokanneet miljoonia kilometrejä jokia 
omaan käyttöönsä muun muassa padoilla.

”Kehitys on hälyttävää, ja muutos popu-
laatioissa on tapahtunut todella lyhyessä 
ajassa. Monimuotoisuuden kato ei tarkoita 
kaiken elämän katoamista, mutta se yksi-
puolistaa lajistoa huolestuttavasti”, sanoo 
WWF:n sisävesivastaava Jenny Jyrkänkallio-
Mikkola.

Joka toinen vuosi julkistettava Living 
Planet -raportti seuraa selkärankaisten 
eläinten populaatioiden koon suhteellisia 
muutoksia eri puolilla maapalloa. Rapor-
tissa populaatioiden kehitystä kuvaa Living 
Planet -indeksi. Indeksi osoittaa villieläin-
ten populaatioiden pienentyneen myös 
muualla kuin makeissa vesissä: sen mukaan 
selkärankaisten eläinten populaatiot ovat 
pienentyneet keskimäärin 68 prosenttia 
vuodesta 1970 vuoteen 2016.

”Raportin tulokset ovat kiistämättömiä. 
Me ihmiset muutamme ja tuhoamme luon-
toa ennennäkemätöntä vauhtia. Siksi mei-
dän on viipymättä uudistettava suhteemme 
luontoon”, sanoo WWF:n pääsihteeri Liisa 
Rohweder.

jättihaimonni pulassa aasiassa, 
suomessa kärsivät velluskalat
Mekong-joella Kaakkois-Aasiassa elää val-
tava kissakala, joka voi kasvaa jopa 300-ki-
loiseksi. Suomeksi laji on nimeltään jät-
tihaimonni, ja se on valtaisasta koostaan 
huolimatta varsin lempeä eläin. Hampaa-
ton, kasveja ja planktonia syövä jättihai-
monni on äärimmäisen uhanalainen kuten 
moni muukin Mekong-joen asukki. Makeis-
sa vesissä ovatkin pienentyneet etenkin 
suurikokoisten lajien populaatiot.

”Ylikalastus uhkaa monia suuria kalo-
ja. Jättihaimonni on yksi lajeista, joka on 
kärsinyt ylikalastuksesta merkittävästi. 

Mekong-joen valuma-alueella kalansaaliit 
ovat vähentyneet 78 prosentilla lajeista 
vain vuosien 2000–2015 aikana. Ylikalas-
tus on yksi syistä, mutta uhkatekijöitä on 
muitakin”, Jyrkänkallio-Mikkola sanoo.

Suuret lajit eivät sopeudu helposti ympä-
ristön muutoksiin, sillä ne tarvitsevat moni-
muotoisia ja laajoja elinalueita, lisääntyvät 
myöhemmässä elämänvaiheessa ja tuotta-
vat vähemmän jälkeläisiä. Hyvä esimerkki 
on lohi, joka vaeltaa mereltä jokiin kute-
maan otollisiin olosuhteisiin. Valitettavasti 
lohen kaltaisten vaelluskalojen reitit ovat 
usein täynnä patoja ja muita esteitä, jotka 
häiritsevät sopivalle kutupaikalle vaelta-
mista. 

Patojen määrä näkyy tilastoissa kylmää-
västi, sillä maailman vaelluskalakannat ovat 
suorastaan romahtaneet: 1970-luvulta lähti-
en ne ovat pienentyneet maailmanlaajuises-
ti keskimäärin 76 prosenttia. Vaelluskaloilla 
on merkittävä vaikutus elinympäristöjensä 

Äärimmäisen uhanalainen jättiläissaukko elää Etelä-Amerikassa. Jättihaimonni vapautetaan takaisin jokeen Kambodzassa.
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monimutkaiseen ravintoverkkoon ja muihin 
lajeihin, ja kalakantojen romahdus uhkaa 
myös miljoonien ihmisten ruuansaantia ja 
toimeentuloa.

Euroopassa tilanne on erityisen huoles-
tuttava, sillä Living Planet -indeksin mukaan 
vaelluskalapopulaatiot ovat pienentyneet 
alueella keskimäärin jopa 93 prosenttia. 
Lohen lisäksi vaelluskaloja ovat esimerkiksi 
ankerias ja taimen.

”Euroopassa on selvitysten mukaan eniten 
jokia katkovia esteitä koko maailmassa. Myös 
Suomessa merkittävimmät vaelluskalavesis-
töt Tornion-, Simo- ja Tenojokea lukuun otta-
matta on padottu vesivoimatuotantoon niin, 
ettei vaelluskalojen elinmahdollisuuksista 
ole huolehdittu. Samalla olemme menettä-
neet merkittävän osan vaelluskalakannois-
tamme”, Jyrkänkallio-Mikkola kertoo.

elinympäristöjen muokkaaminen suuri syy katoon
Suurimmat syyt makeiden vesien lajien po- 
pulaatioiden pienenemiseen liittyvät elin-
ympäristöjen muokkaamiseen. Padot kat-
kaisevat jokien jatkumoita sekä vaikuttavat 
virtauksiin ja pohjan maa-ainekseen. Moni-
muotoisuuden katoa aiheuttaa myös muu 
maankäyttö kuten vesistöjen kuivattaminen 
tai maa-aineksen ottaminen. Myös vieras-
lajit, ylikalastus, saasteet ja ilmastonmuutos 
vaikuttavat suoraan makeiden vesien lajien 
populaatioiden hupenemiseen.

”Kaikki nämä syyt näkyvät myös meillä 
Suomessa. Vaikka olemme tehneet paljon, 
petrattavaa on valtavasti. Esimerkiksi ranni-
koilla vesistöjen tila saattaa olla huono, sillä 
jokien mukanaan tuoma ravinnekuormitus 
on suurta”, Jyrkänkallio-Mikkola kertoo.

Maankäyttöön vaikuttavat usein energi-
an- ja ruuantuotannon tarpeet. Näitä aloja  

tulisikin kehittää ympäristön kannalta kes-
tävämmäksi. Myös ilmastonmuutoksen vai- 
kutus luonnon monimuotoisuuden katoon 
kasvaa jatkuvasti. Ilmastonmuutoksen en- 
nustetaan nousevan yhdeksi merkittävim-
mistä tekijöistä, joka tuhoaa luonnon mo-
nimuotoisuutta tulevaisuudessa. Ilmaston-
muutos vaikuttaa etenkin maalla eläviin 
lajeihin kuten arktisen alueen eläimiin.

”Joidenkin arvioiden mukaan jopa 20 
prosenttia maalla elävistä villieläinlajeista 
voi kadota pelkästään ilmastonmuutoksen 
seurauksena vuoteen 2100 mennessä. Il-
mastonmuutos ja monimuotoisuuden hu-
peneminen ovat ongelmia, joita meidän on 
ratkaistava yhtä aikaa. Niiden vuoksi valta-
va osa hyvinvointiamme uhkaa kadota. Mo-
nimuotoinen luonto tarjoaa meille muun 
muassa ruokaa, puhdasta vettä ja lääkkei-
tä”, Liisa Rohweder muistuttaa.

Tällä hetkellä ihmiskunta kuluttaa maa-
pallon tarjoamia luonnonvaroja huomat-
tavasti nopeammin kuin ne uusiutuvat. 
Yhteensä tarvitsisimme 1,6 maapalloa 
kattamaan kaiken kulutuksemme. Suoma-
laiset kuluttavat keskivertoa enemmän, ja 
jos kaikki maailman ihmiset kuluttaisivat 
kuten suomalaiset, maapalloja tarvittaisiin 
jopa 3,6.

”Koronapandemia pienensi ihmiskunnan 
ekologista jalanjälkeä noin kymmenen pro-
senttia. Ylikulutuksen vähentäminen krii-
sin kautta ei kuitenkaan ole tavoiteltavaa. 
Sen sijaan tarvitsemme johdonmukaista 
politiikkaa luonnonvarojen ylikulutuksen 
vähentämiseksi”, Rohweder toteaa. 

luonto kaiken päätöksenteon pohjaksi 
Hyvinvoiva ja monimuotoinen luonto on 
kaiken elämän perusta, ja siksi Living Planet 

-raportin indeksi olisi saatava nousuun. Mi-
ten suunta saadaan käännettyä?

”Luonto ja ilmasto on huomioitava kai-
kessa poliittisessa päätöksenteossa. Emme 
saa tehdä päätöksiä ja investointeja, jotka 
heikentävät luonnon monimuotoisuutta, 
pahentavat ympäristön ja ilmaston tilaa 
tai tukevat luonnonvarojen kestämätön-
tä käyttöä. Vain luonnon huomioimalla 
voimme luoda kestävää yhteiskuntaa, jossa 
kaikki ihmiset voivat hyvin”, Liisa Rohwe-
der sanoo.

Makean veden lajien osalta katse kääntyy 
niin ikään poliittisiin päätöksiin ja säädök-
siin. Esimerkiksi vaelluskalakantojen tilaa 
yritetään Euroopassa kohentaa vesipuite-
direktiivillä, joka täysimääräisesti toteu-
tettuna auttaisi vaelluskalakantoja. Lisäk- 
si EU-komission biodiversiteettistrategiaan  
on kuluvana vuonna kirjattu tavoite, että 
Euroopan jokivesistöä on vapautettava es-
teistä vähintään 25 000 kilometriä vuoteen 
2030 mennessä.

”Monimuotoinen luonto on meille ihmi-
sille elintärkeä, mutta samalla on muistet-
tava, että näillä elinympäristöillä on itseis-
arvo. Ne ovat upeita alueita, joita pitäisi 
vaalia”, Jenny Jyrkänkallio-Mikkola toteaa.

Vaikka toimia tarvitaan erityisesti poliit-
tisesti, jokainen voi toimia luonnon puoles-
ta. Äänestäminen ja poliittinen vaikuttami-
nen ovat tärkeitä keinoja kertoa päättäjille 
kiireestä vaikuttaa luonnon hyväksi. Eko-
loginen elämäntapa sekä torjuu ilmaston-
muutosta että on hyväksi luonnolle. Ruoka-
valinnoissa kannattaa suosia kasvisruokaa 
ja kestävästi kalastettua tai kasvatettua 
kalaa. Lisäksi voi välttää turhaa kulutusta 
sekä suosia energiatehokasta asumista ja 
vähäpäästöisiä liikennevälineitä. 

Jokien suistot ovat arvokkaita elinympäristöjä monille lajeille. Vaelluskalojen tilanne on heikko myös Suomessa. 
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tekSti Paula Kallio

yhden maapallon

lautasMalli
Liharuuan tuottaminen rasittaa ympäristöä moninkertaisesti kasvisruokaa 
enemmän. Liiallinen lihansyönti tuntuu myös kehossa. Kokkaamalla kasvis-

ruokaa teet palveluksen niin itsellesi kuin ympäröivälle maailmalle.

Suomalainen syö keskimäärin hieman yli 40 kiloa kypsää 
lihaa vuodessa. Se on kymmenen kiloa enemmän kuin vuo-
situhannen vaihteessa ja yli kaksi kertaa enemmän kuin 
1960-luvulla. Runsas lihankulutus syö ympäristöä ja tekee 
hallaa myös elimistölle. Varsinkin punaista ja prosessoitua 
lihaa kuluu Suomessa edelleen reippaasti yli terveyssuosi-
tusten.

Nyt kysymys kuuluu: vähentäisitkö lihansyöntiä, jos siitä 
hyötyisi koko ihmiskunta?

Tästä eikä yhtään vähemmästä on kyse planetaarisessa 
ruokavaliossa, jonka kansainvälinen Eat-Lancet-tutkijaryh-
mä kehitti viime vuonna, ja johon myös WWF:n ruokasuo-
situkset pohjaavat. Siinä on laskettu, miten meidän tulee 
syödä, jotta pysymme terveinä, emme tuhoa ympäristöäm-
me ja jotta ruokaa riittää kasvavalle väestölle myös tulevai-
suudessa.

Yhden maapallon lautasmallissa liha, maitotuotteet ja ka-
nanmunat asemoidaan aivan lautasen laitaan ja vapaa tila 
täytetään kasviproteiinilla, kuten erilaisilla palkokasveilla 
ja niistä valmistetuilla tuotteilla. Syy on se, että liharuuan 
tuottaminen kuormittaa ympäristöä moninkertaisesti kas-
visruokaan verrattuna.

Jotta saadaan lihaa, maitoa ja kananmunia, täytyy tuotan-
toeläimille ensin kasvattaa rehua kuten soijaa. Kestämätön re-
hunkasvatus on koko maailmassa yksi suurimmista syistä vil-
lin luonnon ahdinkoon, sillä esimerkiksi soijaviljelmien tieltä 
kaadetaan valtavia määriä metsää. Suomen peltopinta-alasta 
70 prosenttia on eläintuotannon käytössä, eli pelloilla kasvate-
taan rehua tai ne ovat laitumena. Liharuuan tuottaminen vaa-
tiikin noin neljä kertaa enemmän tilaa kuin kasvisruuan. Lisäk-
si liharuuan tuotannossa syntyy paljon ilmastoa lämmittäviä 
kasvihuonekaasuja ja vesiä rehevöittäviä ravinnepäästöjä.

Planetaariseen ruokavalioon mahtuu myös eläinkunnan 
tuotteita, mutta selvästi nykyistä vähemmän. Esimerkiksi pu-
naista lihaa voisi halutessaan syödä kerran viikossa ja juustoa 
pari viipaletta päivässä. Päänäyttämö on kuitenkin varattu kas-
vikunnan tuotteille. Niiden rinnalle sopii myös kestävästi pyy-
detty tai kasvatettu kala kuten lähivesien särki tai silakka.

Kasvisten kauneus on terveellisyyden ja ympäristöystä-
vällisyyden ohella siinä, että maistuvia mahdollisuuksia on 
olemassa valtavasti: palkokasvien lisäksi perheeseen kuuluu 
vihanneksia, juureksia, täysjyväviljoja, pähkinöitä, siemeniä, 
hedelmiä ja marjoja. Tähän värikkääseen joukkoon tutustumi-
sen voit aloittaa heti seuraavalta sivulta. 
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paahdetut

 uunijuurekset
& kuskus

ruokatoimittaja vinkkaa: ” Mausta juurekset sitruunalla.”
Joogaleirillä tarjoiltu kasvisruoka oli vuosia 
sitten niin hirveää, että ruokatoimittaja san-
na Kekäläisellä välähti.

”Se oli niin rakkaudetonta ja mautonta. 
hoksasin, ettei kasvisruuan kokkaaminen 
ole mitenkään ihmeellistä, vaan siihen pä-
tevät samat lainalaisuudet kuin muuhunkin 
ruokaan.”

Nykyään kekäläinen kehittelee kasvis-
ruokia työkseen. hiljattain hän teki WWF:lle 
liudan reseptejä, joista yksi on tällä sivulla.

”tämä on maailman ihanin ohje, sillä olen 
hulluna paahdettuihin juureksiin, varsinkin 
näin syksyllä. Suurin rakkauteni on punajuu-
ri, josta voi tehdä melkein mitä vain!”

koska juurekset ovat makeita, kekäläinen 
suosittelee tasapainottamaan niitä pienellä 
happamuudella.

”Sekaan voi laittaa esimerkiksi pikkuisen 
etikkaa, tai kuten tässä reseptissä, appelsiini-
mehua ja appelsiininkuorta. myös sitrus so-
pii hyvin. Juurekset rakastavat myös yrttejä. 

tässä reseptissä olen 
käyttänyt minttua ja 
korianteria.”

Aloittelevalle kasvis-
ruuan valmistajalle kekäläinen 
sanoisi: tee sitä, mistä muutenkin tykkäät.  
kokeile vain eläinproteiinin tilalla vaikkapa 
soijarouhetta, kikherneitä tai linssejä.

Sanna kekäläisen punajuuripestopastan 
reseptin löydät sivulta 27, ja lisää reseptejä 
osoitteesta wwf.fi/reseptit.

Paahdetut uunijuurekset
4 annosta, valmistusaika: 50 min

800 g juureksia, esim. palsternakkaa,   
 juuriselleriä ja keltajuurta
3 rkl rypsiöljyä
1 tl suolaa
1 tl ras el hanout -mausteseosta

1. Kuori ja paloittele juurekset. Laita  
ne leivinpaperilla päällystetylle  
uunipellille. Valuta päälle öljyä ja  
lisää mausteet. Sekoita hyvin.

2. Paista 200-asteisessa uunissa n. 30– 
40 minuuttia, tai kunnes kasvikset 
ovat kypsiä. 

© SANNA kekäLäiN
eN

Kuskus 
4 annosta, valmistusaika: 20 min

2 dl (täysjyvä)kuskusia
2 dl kasvislientä
1 appelsiini
3 rkl rypsiöljyä
1 rkl valkoviinietikkaa
1/2 tl suolaa
1/2 tl rouhittua mustapippuria  
 myllystä
½ dl hienonnettua tuoretta minttua
½ dl hienonnettua tuoretta korianteria
1 annos paahdettuja juureksia

1. Keitä kuskus pakkauksen ohjeen 
mukaan kasvisliemessä. Katso tark- 
ka nestemäärä pakkauksesta, sillä  
eri merkkien välillä on eroja.

2. Pese appelsiini huolellisesti. Raas- 
ta kuori ja purista mehu. Lisää mo- 
lemmat kuskusiin. Mittaa joukkoon  
öljy ja viinietikka. Lisää yrtit ja  
sekoita hyvin. Kääntele joukkoon  
paahdetut juurekset. 

3. Tarjoa vegaanisen tsatsikin ja halu-
tessasi pähkinöiden tai egyptiläisen 
dukkah-mausteseoksen kanssa.
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WWF:n toiminta ei olisi mahdollista ilman yksityisiä lahjoittajia. 
Varojen käyttöä valvotaan tarkasti, ja tukijat voivat luottaa siihen, 

että lahjoitukset käytetään vastuullisesti.

tekSti Miina PoiKolainen • KUVitUs Katri virtalaaKso

luotettavaa 

lahjoittaMista
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”Kysymys siitä, meneekö tuki varmasti pe-
rille, on ymmärrettävä. Se vaatii ja myös 
innostaa meitä viestimään yhä enemmän ja 
paremmin työstämme, sen haasteista sekä 
tietysti saavutuksista”, yksityisvarainhankin-
nan johtaja Tarja Hakala toteaa.

WWF:n tukijat voivat luottaa siihen, että 
varat käytetään siihen tarkoitukseen, mihin 
ne on lahjoitettu: lajien ja elinympäristöjen 
suojelemiseen sekä luonnon monimuotoi-
suuden säilyttämiseen, ilmastonmuutoksen 
pysäyttämiseen ja ekologisen jalanjäljen pie-
nentämiseen. Läpinäkyvyyden lisäämiseksi 
WWF pyrkii kertomaan tukijoille mahdolli-
simman paljon konkreettisia esimerkkejä jär-

jestön työstä niin Suomessa kuin maailmalla. 
”Haluamme olla lahjoittajien luottamuk-

sen arvoisia”, Hakala painottaa.
Luonnonsuojelu on kuitenkin pitkäjänteis-

tä työtä, jossa ei ole pikavoittoja. Juuri siksi 
uskolliset kummit ovat korvaamattomia. 
WWF Suomi on osa kansainvälistä WWF-ver-
kostoa, jolla on toimintaa yli sadassa maassa, 
ja lähes puolet WWF Suomen suojelukuluista 
menee kansainväliseen työhön. Lahjoitukset 
kohdistetaan suojelustrategian mukaisesti 
niiden lajien ja elinympäristöjen suojeluun, 
jotka tarvitsevat eniten apua, sekä ekologi-
sen jalanjäljen vähentämiseen muun muassa 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. 

Esimerkiksi suomalaisten Sademetsä-, 
Lumi- ja Lumileopardi-kummien varoja oh-
jataan kansainväliseen työhön, ja Saimaan-
norppa- ja Itämeri-kummien tukea käyte-
tään kotimaassa. Suurin osa varoista tulee 
yleiskummeilta, jotka tukevat WWF:n työ-
tä niin kotimaassa kuin maailmalla.

”Täytyy kuitenkin muistaa, että esimer-
kiksi ilmastonmuutoksen hillitseminen 
hyödyttää myös saimaannorppaa ja sade-
metsiä ja arktinen työ suomalaista luontoa 
ja lajeja. Jokaisella lajilla on oma tärkeä 
tehtävänsä luonnossa, ja siksi monimuo-
toisuuden säilyttäminen on työmme yti-
messä”, Hakala lisää.
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tarvitsemme eri alojen ammattilaisia 
Kansainvälisen WWF:n ohjeiden mukaan 
suojeluun on käytettävä vähintään 70 %, 
varainhankintaan enintään 20 % ja hallin-
toon enintään 10 % kunkin toimiston ko-
konaiskuluista. Viimeisen viiden vuoden 
aikana jokaisesta WWF Suomelle lahjoite-
tusta eurosta keskimäärin noin 80 senttiä 
on mennyt suoraan luonnon- ja ympäris-
tönsuojelutyöhön sekä niistä viestimiseen.

”Suojelutyöstä viestiminen on yhtä tär-
keää kuin varsinainen suojelutyö. Median 
avulla voimme paitsi lisätä tietoa, myös 
vaikuttaa asenteisiin ja vaatia päättäjiä toi-
mimaan. Suurelle yleisölle viestimme verk-
kosivuillamme sekä perinteisen ja sosiaali-
sen median kautta ja omille tukijoillemme 
lisäksi WWF-lehdessä ja uutiskirjeissä”, Ha-
kala selventää.

WWF Suomen tilinpäätös ja vuosikerto-
mus ovat kaikille avoimia, ja varainkäyttöä 
valvovat WWF:n hallitus ja hallintoneu-
vosto, ulkopuoliset tilintarkastajat sekä 
kansainvälinen WWF. Rahankeräysluvan 
alaisten tuottojen käyttöä valvoo Poliisi-
hallitus, jolle tehdään tilityksen yhteydes-
sä selvitys varojen käytöstä.  Julkishallin-
non rahoittamia hankkeita valvovat myös 
muun muassa ulkoasiainministeriö, ja 
lisäksi WWF Suomi on järjestöjen hyvää 
hallintoa edustavan Vastuullinen Lahjoit-
taminen ry:n jäsen. 

”Näitä selvityksiä ja raportteja tekevät ta-
loushallinnon ja varainhankinnan ammatti-
laiset mahdollistavat suojelutyön”, muistut-
taa Hakala.

”Työssämme olennaisinta on vaikutta-
vuus. Kaikkia eri alueiden osaajiamme − niin 
taloudessa, hallinnossa, varainhankinnassa, 
viestinnässä kuin suojelussa − tarvitaan, jot-
ta saamme yhdessä aikaan enemmän.”

yhdestä eurosta kolme
Suojelukulujen jälkeen jäävän noin 20 sent-
tiä WWF käyttää uusien varojen hankki-

miseen, hallintoon ja raportointiin. Nämä 
kulut ovat välttämättömiä, jotta luonnon-
suojelu voi jatkua. Panostus kannattaa, sillä 
jokainen varainhankintaan käytetty euro 
tuottaa suojelutyöhön takaisin noin kolme 
euroa. 

”Varainhankinta ja markkinointi nähdään 
usein ylimääräisinä kuluina, vaikka ne ovat 
välttämättömiä investointeja. Niihin inves-
toidut eurot lisäävät varainhankinnan tuot-
toja tulevina vuosina, jolloin luonto ja ympä-
ristö hyötyvät lisää”, Hakala muistuttaa.

”Etenkin sosiaalisessa mediassa moni 
kommentoi, että haluaisi tukensa menevän 
pelkästään suojeluun eli niin sanotusti sata-
prosenttisesti perille eikä esimerkiksi mark-
kinointi- ja hallinnointikuluihin. Toimin-

tamme vaikuttavuus ei kuitenkaan lisäänny 
ilman uusien varojen hankintaa ja kasvua”, 
hän lisää.

Myös avoin ja läpinäkyvä kirjanpito, ti-
linpäätös, tilintarkastus, luotettava tukija-
rekisteri, toimiva nettisivusto ja turvalliset 
tietoyhteydet maksavat. 

”Kollegani joskus vertasi varainhankin-
taa sydämeksi, joka pumppaa verta kentällä 
työskentelevien asiantuntijoiden, käsien ja 
jalkojen, työhön. Sydän on kaiken toimin-
nan elinehto. Pidän siitä vertauksesta.” 

Voit tutustua WWF Suomen tilinpäätök- 
siin ja vuosikertomuksiin osoitteessa 
wwf.fi/wwf-suomi/tietoa-meista/ 

vuosikertomukset-ja-tilinpaatokset/

kummien tuki on korvaamatonta
WWF:n varainhankinta muodostuu yksi-
tyisvarainhankinnasta, yritysyhteistyöstä 
sekä säätiöiltä ja WWF-verkostolta haetta-
vasta tuesta. tilikauden 2018−2019 aika-
na yksityishenkilöt lahjoittivat WWF Suo-
melle yhteensä 5 444 508 euroa, mikä oli 
noin 57 prosenttia kokonaistuotoista. tili-
kauden päättyessä WWF Suomella oli yli 
32 000 säännöllisesti lahjoittavaa kummia, 
ja sen aikana kaiken kaikkiaan yli 54 000 
suomalaista tuki WWF:n työtä rahallisesti 
joko kummina tai kertalahjoituksella. 

”tukijoiden määrällä on merkitystä, 
sillä mitä enemmän meitä on, sen vah-
vempia olemme. myös poliittiset päättä-
jät kuuntelevat meitä paremmin ja sanoil-
lamme on painoarvoa, kun takanamme 
on suuri tukijajoukko”, varainhankinta- 
johtaja tarja hakala muistuttaa.

kummiuden lisäksi muita tärkeitä yk-
sityisvarainhankinnan tulonlähteitä ovat 
Norppa-arpajaiset, suorakeräyskirjeet, 
suurlahjoitukset sekä koulujen päivä-
työkeräys eli taksvärkki. kummit kysyvät 

usein, miksi WWF pyrkii keräämään jatku-
vasti lisää varoja kummeille lähetettävil-
lä suorakeräyskirjeillä ja Norppa-arvoilla 
sekä somemainoksilla.

”varainhankinta on työmme elinehto, 
sillä se mahdollistaa suojelutyömme. 
Olemme kiitollisia kummeille säännölli-
sestä tuesta emmekä velvoita ketään lah-
joittamaan lisää tai esimerkiksi ostamaan 
arpoja, mutta haluamme tarjota siihen 
mahdollisuuden. Lahjoittaminen on aina 
täysin vapaaehtoista”, hakala sanoo.

WWF Suomen kansainvälinen  
suojelutyö 

Viestintä       

Meri ja sisävesi -ohjelma 

Ekologinen jalanjälki -ohjelma 

Suomalainen luonto -ohjelma

Suojelukoordinaatio ja  
erillishankkeet

Ympäristökasvatus

suojelukulujen jakautuminen tilikautena 2018-2019*

* vuOdeN 2019-2020 tiLiNPäätöS ei OLLut  
vALmiStuNut tämäN LehdeN meNNeSSä  
PAiNOON. Se PäivitetääN veRkkOSivuiLLemme 
1.12.2020.
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Saapa nähdä, selviävätkö hengissä ol-
lenkaan, pohti tutkimusavustaja Hanna 
Suonia, kun hän kesäkuun alussa kantoi 
jokihelmisimpukan poikasia koekasvatuk-
seen Mustionjokeen Raaseporissa. Puoli-
toista kuukautta myöhemmin hän saattoi 
jo huokaista helpotuksesta: Konneveden 
tutkimusasemalla kasvaneet, hiekanjyvän 
kokoiset raakut olivat muutamaa yksilöä 
lukuun ottamatta hengissä ja kasvaneet jo-
essa hyvin.

”Tulokset olivat ensimmäisellä tarkastus-
kierroksella jopa odotettua paremmat, sillä 
alun perin 2–3 millimetrin kokoiset raakut 
olivat kasvaneet keskimäärin jopa 20 pro-
senttia. Tästä saattoi päätellä, että raakut 
olivat löytäneet itselleen sopivaa ravintoa 
ja veden laatu oli riittävän hyvä”, Suonia 
iloitsi elokuussa.

Koekasvatuksen ensitulokset olivat hyvä 
uutinen pitkäikäiselle mutta erittäin uhan-

alaiselle raakulle. Kerroimme WWF-lehden 
viime numerossa, että raakkuja elää Mus-
tionjoessa pienenä populaationa, mutta 
kanta ei voi hyvin. Eteläisiä raakkukantoja 
uhkaa jopa sukupuutto.

Suonia havaitsi raakkujen ahdingon nel-
jä vuotta sitten, minkä jälkeen Jyväskylän 
yliopiston tutkijat kiidättivät niitä kuntou-
tukseen ”raakkukylpylään” Konneveden 
tutkimusasemalle. WWF on ollut mukana 
rahoittamassa kylpylän toimintaa.

Suureksi helpotukseksi raakkujen onnis-
tui tuottaa toukkia. Ja lopulta tänä kesänä, 
neljän vuoden jälkeen, noin parikymmen-
tä pientä raakunpoikasta laskettiin Mus-
tionjokeen tunnustelemaan, olisiko niillä 
mahdollisuuksia selviytyä kotivesissään. 
Poikasia vietiin myös raakkukadosta kärsi-
neeseen Ähtävänjokeen Pohjanmaalla sekä 
Vihtijokeen Uudellamaalla. Osa jätettiin 
tutkimusasemalle verrokkiryhmäksi.

haastava elinympäristö
Koska raakut olivat jokeen laitettaessa hyvin 
pieniä ja testijokien vesi liettynyttä, poikaset 
laskettiin koekasvatukseen rei’itetyissä plek-
silevyissä. Testipalautusta oli edeltänyt elin-
ympäristöjen kohentaminen ja etenkin vael-
lusesteiden poisto lohikalojen nousun tieltä. 
Mustionjoessa on esimerkiksi rakennettu 
kaksi vesivoimapatoa ohittavat kalaportaat. 
Lohikalojen pääsy jokeen on raakulle elin-
tärkeää, sillä raakut elävät osan poikasvai-
heestaan lohikalan kiduksissa.

Piskuiset poikaset osoittivat kesän aika-
na olevansa sinnikkäitä, joten ne jätettiin 
jokiin syksyyn saakka. Talveksi ne todennä-
köisesti nostetaan ylös ja palautetaan raak-
kukylpylään. 

Raakkujen kuntoutus ja palautus on 
osa Metsähallituksen koordinoimaa 

Freshabit LIFE IP -hanketta. 

tekSti Minna nyrhinen-Blazguez

hiekanjyvän kokoinen 

taistelija
Jokihelmisimpukan eli raakun poikasten 

testipalautukset kotijokiinsa alkoivat kesällä. 
Tulokset lupailevat hyvää.
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kentällä
täLLä PALStALLA 
PääSevät ääNeeN 
ihmiSet, JOtkA 
SuOJeLevAt LuONtOA 
keNtäLLä. 

”Gorilloiden jäljittäjä kulkee metsässä etsien jälkiä. 
Ensimmäinen sääntö on kuunnella tarkkaan. Kun 
kuulen äänen, pysähdyn ja tarkkailen. Olen oppinut 
tunnistamaan katkeavien oksien ja kahisevien lehtien 
aiheuttajan metsässä liikkuessani. Myös näköhavain-
not auttavat: Hylätyt lehtiruodit kertovat, että goril-
lat ovat olleet paikalla ruokailemassa. Katkenneet 
taimet, kumollaan olevat pölkyt, painaumat mullassa 
– nämä ovat kaikki johtolankoja. 

Olen synnynnäinen eläinten jäljittäjä. Opin metsän 
salat jo pienenä isältäni. Hän opetti, kuinka metsäs-
tää, kerätä hunajaa ja etsiä lääkekasveja ja -sieniä. 
Ilman metsää elämämme ei olisi tällaista.

Perinteisesti aka-kansa on välttänyt gorilloja. Van-
hempamme pelkäsivät gorilloja, sillä ne ovat villejä 
ja vaarallisia eläimiä. Gorilloja lähestyttiin vain, jos 

niitä aiottiin metsästää. Akat kuitenkin uskovat, että 
jos raskaana oleva nainen syö gorillan lihaa, sikiö 
kuolee. 

Nykyisin istun gorillan vieressä päivittäin. On upea 
ajatus, että näiden suurten apinoiden kanssa voi viet-
tää tunteja kasvokkain, eivätkä gorillat hyökkää mi-
nua kohti.

Gorillaohjelma tarjoaa minulle elannon. Olen pys-
tynyt rakentamaan talon sekä hankkimaan ruokaa, 
vaatteita ja terveydenhoitoa vaimolleni ja neljälle 
lapselleni. Lisäksi olen voinut tukea myös muita per-
hepiirissäni. Puisto huolehtii myös lapsieni koulu-
maksuista.

Gorillojen jäljittäjiä arvostetaan yhteisössä. Aina 
kun saan palkan, muistutan perhettäni siitä, että saan 
rahan tekemästäni työstä ja että teen sen hyvin.” 

gorillajäljittäjän ensimmäinen sääntö: 

kuuntele tarkkaan
WWF käynnisti yli kaksikymmentä vuotta sitten Dzanga-Sanghan 

luonnonsuojelualueella Keski-Afrikan tasavallassa gorilloiden 
totuttamisohjelman ekomatkailun kehittämiseksi. Ohjelma tuo tuloja 

lajin suojelulle ja alueen asukkaille. Paikalliset jäljittävät tasanko-
gorillojen liikkeitä ja totuttavat eläimiä ihmisen läsnäoloon. 

Ossolo Dacko on yksi heistä.

ALkuPeRäiNeN tekSti JA kuvAt andy isaacson • Käännös ja editointi sofia KuisMa
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Miksi maailmanlaajuista metsäkatoa pitää torjua? 
Metsät häviävät hälyttävää vauhtia hakkuiden, karjalaitumien 
ja maanviljelyn alta. Metsäkadon seuraukset ovat vakavia ja 
laajoja: luonnon monimuotoisuus hupenee, kun lajien elinym-
päristöt tuhoutuvat ja pirstaloituvat. Toinen metsäkadon vaka-
va seuraus liittyy ilmastonmuutokseen, sillä metsät varastoivat 
ja sitovat valtavia määriä hiilidioksidia. Kun metsää tuhotaan, 
sen kapasiteetti sitoa hiiltä pienenee ja samalla hiiltä vapautuu  
ilmakehään huomattavia määriä. 
 
Miten EU voi vaikuttaa metsäkatoon? 
Euroopan komissio arvioi tällä hetkellä, miten se voisi parhai-
ten estää metsäkatoa aiheuttaneiden tuotteiden pääsyn EU-
markkinoille. Erään tutkimuksen mukaan jopa 20 prosenttia 
EU-markkinoille päätyvistä brasilialaisista maataloustuotteista 
tulee alueilta, joilla metsää on hakattu laittomasti maatalouden 
tieltä. Tämän kaltaisten tuotteiden tuontikielto olisi merkittä-
vä, sillä EU:lla on paljon valtaa maailman markkinoilla. Par-
haiten metsäkatoa voitaisiin ehkäistä koko maailman kattavilla  
yhteisillä sopimuksilla. 

metSäkAtO JOhtuu uSeimmiteN mAA- JA metSä-
tALOudeStA. PuutA käytetääN PALJON myöS eNeRgiAkSi 

eteNkiN kehittyviSSä mAiSSA, SANOO WWF:N SuOmeN 
kANSAiNväLiSeN kehitykSeN ASiANtuNtiJA aleKsi heisKanen.

täLLä PALStALLA 
ASiANtuNtiJAmme 

yRittävät vAStAtA 
vAikeiSiiN kySymykSiiN 

ymmäRRettäväSti. 

asiaa

eu valmistelee porttikieltoa   

Metsäkatotuotteille
tekSti silja annila
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Mistä tietää, onko tuotteen valmistuksessa tuhottu  
metsää? 
Tällä hetkellä ei valitettavasti ole olemassa maailmanlaajuis-
ta, kaikille hyödykkeille soveltuvaa järjestelmää, jonka avulla 
voisi tunnistaa metsäkatoa suoraan tai epäsuorasti aiheutta-
neita tuotteita. Epäsuora metsäkato tarkoittaa esimerkiksi 
sitä, kun metsää raivataan pelloiksi lihantuotannon rehuksi 
käytettävän soijan vuoksi.

Millainen vastuu kuluttajalla on metsäkadon  
ehkäisemisessä? 
Kuluttajalla on vain rajallisesti mahdollisuuksia selvittää, 
onko tuotteen valmistuksessa hävitetty metsää. Myös sen ta-
kia valtioilta ja EU:lta tarvitaan toimia metsäkadon torjumi-
seksi ja asiaa koskeva, sitova laki. Yksinkertaisinta olisi, jos 
kuluttaja voisi kauppaan mennessään tietää, ettei siellä myy-
dä metsäkatotuotteita. Koska näin ei toistaiseksi ole, kuluttaja 
voi suosia luotettavia sertifikaatteja aina kun mahdollista. Esi-
merkiksi RSPO-sertifikaatti on merkki palmuöljyn vastuulli-
suudesta ja FSC metsätuotteiden vastuullisuudesta. Yksi hyvä 
keino ehkäistä metsäkatoa on lihankulutuksen vähentämi-
nen, sillä lihantuotantoa varten raivataan metsiä niin rehun-
viljelyyn kuin laidunmaiksi. Myös palmuöljyssä ja kaakaossa 
on suuri metsäkadon riski, eli näitä tuoteryhmiä kannattaa 
tarkastella kriittisesti ja suosia luotettavia sertifikaatteja. 

Miten WWF torjuu metsäkatoa? 
Kansainvälisenä järjestönä toimimme monilla alueilla, joissa 
metsäkatoa tapahtuu. Koulutamme paikallisia ihmisiä käyt-
tämään metsiä kestävästi ja vaikutamme paikallishallintoon. 
Autamme esimerkiksi maankäytön suunnittelussa niin, että 

maataloutta ohjattaisiin alueille, joilla ympäristövaikutuk-
set ovat mahdollisimman pieniä, eikä luonnonmetsiä tar-
vitsisi kaataa. WWF Suomi edistää metsäkatoa ehkäisevää 
toimintaa etenkin Aasiassa ja Afrikassa, missä tuemme ky-
läyhteisöjä kehittämään laittomalle puunhakkuulle vaih-
toehtoisia, kestäviä elinkeinoja. Vuosina 2018 ja 2019 
suojelimme kehitysyhteistyövaroin yli miljoona hehtaa-
ria metsiä. Teemme myös paljon työtä kuluttajien tietoi-
suuden kasvattamiseksi. 
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Tiikeri on maailman suurin kissaeläin. La-
jin tulevaisuus on näyttänyt pitkään syn-
kältä, mutta viime vuosien aikana luon-
nonvaraisten tiikerien määrä on vihdoin 
saatu kasvuun.

Tiikerit tarvitsevat suuren reviirin, 
mutta nykyisin niiden elinalueet ovat 
hyvin pirstoutuneita. Tiikereitä elää ka-
peilla metsävyöhykkeillä pääasiassa Inti-
an, Nepalin, Bhutanin, Venäjän Siperian 
ja Kaakkois-Aasian alueella. Aikoinaan 
tiikerien levinneisyysalue ulottui laaja-
na itäisestä Turkista Indonesian saarille, 
mutta elinympäristöjen katoamisen ja sa-
lametsästyksen takia levinneisyysalue on 
kaventunut. 

Tiikerit saalistavat suurimmaksi osak-
si näkö- ja kuuloaistin avulla. Ne ovat 
pääasiassa yksineläjiä, lukuun ottamatta 
emon ja poikasen tiivistä sidettä. 

Tämän sivun upean tiikerikuvan on 
ottanut ranskalainen valokuvaaja Emma-
nuel Rondeau. Himalajan tiheissä vuo-
ristometsissä villin tiikerin kuvaamiseen 
ei ole mitään mahdollisuuksia ilman au-
tomaattilaukaisevaa riistakameraa.

Riistakameroilla kuvattaessa katsoja 
pääsee kuvattavan eläimen iholle. Koska 
kuvaaja ei ole tilanteessa häiritsemässä 
eläintä, voimme nähdä sen aidossa ympä-
ristössään, käyttäytymässä juuri niin kuin 
se käyttäytyy silloin, kun kukaan ei näe.

FAKTA: 

Noin 3 900 yksilöä

Erittäin uhanalainen laji

Vanhin luonnossa tavattu tiikeri  
oli 26-vuotias

Naaras synnyttää 2−3 pentua  
muutaman vuoden välein 

Jokaisen tiikerin raidoitus on  
yksilöllinen

Aikuinen tiikeri voi syödä kerralla 
jopa 40 kiloa lihaa

tunnetko minut?NEPAL
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tiikeri (Panthera tigris)
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Kun kameran suljin räpsähti, WWF:n alue-
vastaava Ismo Marttinen ei tiennyt kuvan-
neensa mitään erityistä. Tätä hän oli tehnyt 
keväisin jo vuosikausia: kierrellyt Etelä- 
Saimaan vesiä ja kuvannut kivellä köllötte-
leviä saimaannorppia.

Marttinen lähetti kuvan tuttuun tapaansa 
Itä-Suomen yliopiston tutkijoille eikä odot-
tanut kuulevansa suuria uutisia. Hämmäs-
tys olikin melkoinen, kun saimaannorppien 
tunnistamisesta väitöskirjaa tekevä Vincent 
Biard tunnisti Venlan yli 28 vuotta vanho-
jen kuvien perusteella ja yhdisti sen jo vuo-
sia koodinimellä Phs152 tunnettuun naa-
raaseen. 

Uutinen yllätti myös tutkimushanketta 
johtavan Mervi Kunnasrannan.

”Oli jättiyllätys kaikille, että vanha Venla-
norppa on edelleen hengissä. Samalla löytö 
on todiste siitä, kuinka erinomainen me-
netelmä Photo-ID on pitkäikäisen ja harva- 

lukuisen saimaannorpan seurannassa”, 
Kunnasranta sanoo.

Itä-Suomen yliopiston Photo-ID-tutkimus-
hankeessa kerätään kuvapankkia saimaan-
norppayksilöistä. Saimaannorpan turkin 
kuviot ovat yksilöllisiä ja pysyviä, joten niitä 
voidaan käyttää sormenjälkien tapaan yksi-
löiden tunnistamiseen. 

Yksilöistä saatavaa seurantatietoa hyö-
dynnetään monin tavoin norppatutkimuk-
sessa. Kertynyttä tietoa voidaan käyttää 
esimerkiksi kannan koon arvioinnissa ja 
norppien elämänkaaren ja keskinäisten suh-
teiden selvittämisessä.

venlan mielenkiintoinen elämäntarina
Venlan elämänkaari on osoitus siitä, että 
yksilöiden siirtäminen alueelta toiselle Sai-
maan sisällä voi olla tehokas tapa suojella 
saimaannorppaa. Venla siirrettiin vuonna 
1992 Savonlinnan pohjoispuolella sijaitse-

valta Haukivedeltä eteläiselle Saimaalle. 
Siirto tehtiin, koska eteläisen Saimaan norp-
pakanta oli tuohon aikaan taantumassa. Ven-
lan toivottiin elvyttävän kuihtuvaa kantaa.

Marttisen ottama kuva todistaa, että si-
säinen siirto onnistui tavoitteissaan jopa yli 
odotusten. Venla on viihtynyt jo 28 vuoden 
ajan eteläisellä Saimaalla, synnyttänyt alu-
eelle useita poikasia ja vaikuttaa edelleen 
elinvoimaiselta.

”Kun Venla siirrettiin Etelä-Saimaalle, 
sen arvioitiin olleen vähintään viisivuoti-
as. Se tarkoittaa, että Venla on nyt ainakin 
33-vuotias. Venla on näin ollen todistetusti 
vanhin elossa oleva saimaannorppa”, Mart-
tinen sanoo. 

WWF rahoittaa Photo-ID-hanketta 
yhdessä Raija ja Ossi Tuuliaisen säätiön 

kanssa ja osallistuu Etelä-Saimaan 
osalta myös hankkeen maastotöihin.

venla on 

MaailMan vanhin  
saiMaannorppa

WWF:n aluevastaava Ismo Marttinen otti viime keväänä 
kuvan, joka hämmästytti asiantuntijat.

tekSti joonas fritze • KUVa isMo Marttinen 
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WWF:n Luontolive välittää kuvaa upeista, mutta harvinaisista 
eläinlajeista, joiden suojelemiseksi on vielä tehtävä töitä. Maa-
liskuun lopusta elokuun alkuun palvelussa seurattiin sääksiä, 
joita uhkaa pula pesäpaikoista, sillä metsätalouden takia van-
hojen metsien määrä on huvennut vähiin. Lähetys oli huippu-
suosittu, ja sitä katsottiin yhteensä 3,8 miljoonaa kertaa. Vertai-
lun vuoksi WWF:n kestosuosikkia, Norppaliveä, katsottiin tänä 

vuonna noin 1,2 miljoonaa kertaa. Reilun neljän kuukauden 
aikana katsojat saivat todistaa sääksiemojen saapumista pesäl-
leen, parittelua, munimista sekä poikasten kuoriutumista, kas-
vua ja lentoharjoituksia. Suuren suosion takia WWF suunnitte-
lee lähetyksen toteuttamista jälleen ensi keväänä. Sääkset ovat 
usein paikkauskollisia ja on hyvin mahdollista, että katsojat 
pääsevät todistamaan saman parin pesintää myös ensi keväänä.

sääkset koskettivat miljoonayleisöä
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jokidelfiinit saavat suojeluohjelman
Kalastuksen sivusaaliiksi joutuminen, vesi-
voimapadot, saastuminen ja ilmastonmuu-
tos uhkaavat jokidelfiinejä. Nyt delfiineille 
on kuitenkin luvassa helpotusta, sillä neljä 
Etelä-Amerikan valtiota on tehnyt niille 
suojeluohjelman. Ohjelman toivotaan al-
kavan vuonna 2021 Amazonin, Orinocon,  
Tocantinsin ja Araguaiajoen alueilla, ja se kat-
taa noin yhdeksän miljoonaa neliökilometriä. 
WWF auttoi yhdessä muiden järjestöjen kanssa 
ohjelman laatimisessa arvioimalla delfiinipopu-
laatioiden kokoa ja korostamalla vesivoimalai-
tosten rakentamisen haittoja delfiinien vapaalle 
liikkuvuudelle.

Kiitos tuestasi! Nämä ajankohtaiset onnistumiset 
eivät olisi mahdollisia ilman tukijoitamme  
ja pitkäjänteistä luonnonsuojelutyötämme. 
Löydät lisää onnistumistarinoita osoitteesta 
wwf.fi/suojelusaavutukset/

tuoreita

onnistuMisia
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Kymmenet tuhannet koalat menettivät henken-
sä Australiassa viime syksynä ja talvena rie-

huneissa ennennäkemättömän tuhoisissa 
metsä- ja maastopaloissa. Palojen riehu-

essa pahimmillaan tehohoitoon tuotiin 
noin 150 koalaa päivässä, mikä on lä-
hes kolminkertaisesti normaalitilan-
teeseen verrattuna. WWF Australia on 
ohjannut Queenslandin eläinsuojelu-
yhdistykselle hätäapuvaroja paloissa 
loukkaantuneiden villieläinten pelas-
tamiseen. Yhteensä WWF on tukenut  

yli 40:ää paikallista organisaatiota pa-
loissa loukkaantuneiden villieläinten pe-

lastamisessa. Myös suomalaiset ovat lahjoit-
taneet varoja Australiaan.

Olemme saaneet 1,3 miljoonaa hehtaaria metsää suojelun 
ja kestävän käytön piiriin kehitysyhteistyöohjelmassam-
me Aasiassa ja Afrikassa kahden vuoden aikana.  Kestävän 
metsänhoidon avulla metsät säilyvät ja paikallisväestö voi 
hyödyntää kylämetsiä kestävästi. Tavoitteemme on pysäyt-
tää maailman metsäkato vuoteen 2030 mennessä, ja lisäksi 

pyrimme saattamaan puolet maailman metsistä suojelun tai 
kestävän käytön piiriin sekä ennallistamaan 350 miljoonaa 

hehtaaria metsiä kokonaan tai osittain luonnontilaisiksi. 

WWF ja yhdeksän muuta järjestöä veto-
sivat maaliskuussa Vietnamin päämi-

nisteriin ja kehottivat maan hallitusta 
puuttumaan laittomaan villieläinkaup-
paan. Heinäkuussa työ kantoi hedel-
mää, kun Vietnamin pääministeri 
vahvisti direktiivin, jonka tavoitteena 
on Vietnamin laittoman villieläinkau-
pan lopettaminen. Direktiivi on tärkeä  

ensiaskel kohti tulevien zoonoosi-
epidemioiden riskin vähentämistä sekä 

lajien suojelemista ja ihmisten hyvin-
voinnin varmistamista. Mikäli direktiivi 

pannaan käytäntöön kattavasti ja tehok-
kaasti, se voi tarkoittaa merkittävää käännöstä 

parempaan lajien suojelussa Vietnamissa.

vietnam kieltää villieläinkaupan
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tuimme australian paloissa 
loukkaantuneiden villieläinten hoitoa

yli miljoona hehtaaria metsiä suojelun ja kestävän käytön piiriin
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anna palautetta lehdestä
Teetimme keväällä lukijatutkimuksen, josta 
selvisi, että lukijat ovat pääosin tyytyväisiä 
lehden sisältöihin ja ulkoasuun. Kehitettä-
vääkin löytyi, ja siksi toivomme, että annatte 
meille jatkossakin palautetta ja ideoita osoit-
teeseen  toimitus@wwf.fi .

tukijapalvelu 
Puhelin: 040 192 3112, 
avoinna arkisin klo 9–16
sähköposti: tukija@wwf.fi
osoite: WWF Suomi, tukijapalvelu, 
Lintulahdenkatu 10, 00500 helsinki
wwf.fi/tukijapalvelu 
Lahjoitustili: Fi41 1572 3000 0111 89
biC (Swift) NdeAFihh
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kurkkaa 
kauppaan!

kääriydy pehmoiseen collegeen
Upea Retropanda-college henkii 60-lukua! Koko-
naan kierrätysmateriaaleista valmistettu college-
paita lämmittää viileässä syyssäässä. Tilaamalla 

collegen tuet työtämme luonnon hyväksi.

kauppa.wwf.fi/retropanda-college
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WWF-tuOtteitA OStAmALLA 
tuet työtämme LuONNON 
hyväkSi.

somehaaste! 
Kannusta kouluja valitsemaan päivätyö-
keräyskohteeksi WWF:n luonnonsuoje-
lutyö. Tänä lukuvuonna julistamme 
sanomaa värikkään ja monimuotoisen 
luonnon puolesta. Osallistu värittämällä 
lehden takasivu, ottamalla siitä kuva ja 
jakamalla se Instagramissa tunnisteella 
#annasuojaväri. Tutustu WWF:n Päivä-
työkeräykseen ja tulosta lisää väritys-
kuvia: wwf.fi/paivatyokerays

löydät meidät nimellä  WWF suomi

 Facebookista,  instagramista 
ja  twitteristä.

harkitsetko luonnolle testamenttaamista? Voit tilata Luontotestamentti-materiaalit sähköisinä tai  
paperisina osoitteesta  wwf.fi/testamentti/  

ilMasto-kuMMi nappasi 
norppa-arvalla sähköauton

Antti Kankaan ensimmäinen tunne oli epä-
usko, kun hänen 7-vuotias Väinö-poikansa 
tuli näyttämään Norppa-arpaa, jossa luki: 
Tämä arpa voittaa Volkswagen e-up!-täyssäh-
köauton.

”Pidimme vielä samana iltana voitonjuhlat, 
joissa oli savukone ja värivalot”, hän nauraa.

Oli kuitenkin vähällä, ettei arpajaisten 
päävoitto mennyt perheeltä sivu suun. Ar-
panippu oli nimittäin päätynyt välillä roska-
koriin, mistä perheen tytär Inkeri kaivoi sen 
uudestaan esille.

Ilmatieteenlaitoksella tutkijana työsken-
televä Kangas kertoo olleensa WWF:n Il-
masto-kummi jo useamman vuoden. WWF 
valikoitui kummikohteeksi, koska se on Kan-

kaan mukaan näkyvä ja luotettavan oloinen 
toimija. 

”Uskomme, että WWF:n kautta rahat me-
nevät oikeaan osoitteeseen.”

Kangas perheineen on tukenut myös mui-
ta järjestöjä ja tehnyt yksittäisiä lahjoituksia 
tärkeänä pitämilleen kohteille. Myös 40-vuo-
tislahjansa Antti pyysi osoittamaan ympäris-
tönsuojeluun.

Juuri Ilmasto-kummiksi hän ryhtyi, koska 
ilmastonmuutos tuntui ja tuntuu edelleen 
asialta, joka vaatii toimia meiltä kaikilta.

”Ilmastonmuutos on totta, ja se tapahtuu 
nyt. Maapallomme ei kestä tällaista kehitys-
tä. Asia pitää ottaa tosissaan, ja nyt on teke-
misen aika”, Kangas painottaa. 
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Lokakuussa 80 vuotta täyttävä Pertti Salolainen on Suomen 
WWF:n perustaja ja kunniapuheenjohtaja. Moni tuntee hänet 
kansanedustajana, ministerinä, suurlähettiläänä ja toimittaja-
na. Luonnonsuojelija hän kertoo olleensa koko ikänsä. 

 ”Olen miettinyt monesti, mikä saa toiset kiinnostumaan 
luonnonsuojelusta. En ole keksinyt muuta selitystä kuin 
sen, että rakkaus luontoon on meidän kokemuksissamme ja 
geeneissämme. Se on meissä jotenkin sisäänrakennettuna ja 
jotkut meistä aistivat luonnon vahvemmin kuin toiset”, hän 
pohtii.

 Salolaisen tapauksessa asiaan ovat vaikuttaneet myös lap-
suudessa ja nuoruudessa saadut hienot luontokokemukset.

 ”Teini-ikäisenä meloin kanootilla Helsingin Vanhankau-
punginlahdella, joka oli aivan käsittämättömän hieno paikka 
silloin. Näimme punasotkia ja muita upeita lajeja, joita ei siel-
lä nykyisin enää tapaa.”

 Tänä vuonna samassa paikassa kuitenkin pesi merikotka 
ensimmäistä kertaa.

 ”Se tietysti ilahduttaa, sillä WWF:n perustamisen aikoihin 
ehdotin nimenomaan merikotkaa ensimmäiseksi suojelukoh-
teeksemme. On aivan fantastinen asia, että merikotka pesii 
Vanhankaupunginlahdella, aivan Helsingin maantieteellisen 
keskustan lähistöllä. Ympyrä on tavallaan sulkeutunut nyt, 
kun WWF Suomen perustamisesta tulee pian kuluneeksi 50 
vuotta.”

 Tehtävää kuitenkin riittää. Salolainen nimeää suurimmiksi 
epäkohdiksi esimerkiksi vanhojen metsien tuhon, soiden oji-
tuksen, maa- ja metsätalouden ravinnepäästöt ja virtavesien 
patoamisen. Kaikkein kiireellisimmin apua kaipaavat Suomen 
vanhat metsät.

”Alkuperäisten luonnonmetsien tuho on aivan järkyttävää. 
Koskemattomia metsiä hakataan jatkuvasti ympäri Suomen. 
Vanhat metsät ovat kuitenkin ainoa elementti, jotka ylläpitä-
vät suurempaa biodiversiteettiä.”

Salolainen suree sitä, ettei moni ei enää tiedä, millainen on 
oikea, monilajinen ja luonnontilainen metsä.

”Se on jotain aivan muuta kuin avohakattu ja istutettu ta-
lousmetsä, joka on oikeastaan puupelto.”

Salolaisen keräyksellä on tarkoitus ostaa metsää suojelta-
vaksi ja tukea laajemminkin WWF:n suojelutyötä. Lukuisia va-
lokuvanäyttelyitä pitänyt Salolainen kertoo, että haluaa myös 
valokuvillaan edistää luonnonsuojelua.

”Kauniiden luontokuvien ottaminen ja näyttäminen on mi-
nun hätähuutoni: katsokaa, mitä luonnossamme on vielä jon-
kin verran jäljellä, mutta mitä ei ehkä kohta enää ole.”

Onneksi moni asia on myös mennyt parempaan suuntaan.
”Asenteet luonnonsuojelua kohtaan ovat muuttuneet 

myönteisemmäksi. Kokoomuksen kansanedustajana ja luon-
nonsuojelijana olin outo lintu näkemyksineni. Nyt asiat ovat 
muuttuneet niin paljon, että tänä päivänä vanhat kaverit tu-
levat taputtelemaan olalle, että kyllä sinä Pertti olet ollut oi-
keassa.” 

oMa keräys:
•  Perusta Oma keräys netissä osoitteessa oma.wwf.fi.

•  voit perustaa Oma keräyksen esimerkiksi juhlapäiväsi 
kunniaksi, harrastusporukalla tai ihan vain rakkaudesta 
luontoon.

•  valitse sinulle sopivin keräyskohde yhdeksästä vaihto-
ehdosta ja kerro muutamalla lauseella, miksi kyseinen 
kohde on sinulle tärkeä.

•  kutsu ystäväsi mukaan hyvän asian puolesta esimerkiksi 
Facebookissa, twitterissä tai sähköpostitse.

•  Näet ystäviesi tekemät lahjoitukset heti omalla keräys- 
sivullasi.

© PeRtti SALOLAiNeN

syntyMäpäiväkeräys 
suoMalaisen  
Metsän hyväksi

80-vuotispäiviään viettävä 
WWF suomen kunniapuheen-
johtaja pertti salolainen haluaa 
auttaa keräyksellä suomalaisia 
metsiä: ”Moni ei tiedä,  
minkälainen on oikea metsä”

osallistu
pertti salolaisen  

80-vuotiskeräykseen metsien  
suojelemiseksi osoitteessa 

oMa.WWF.Fi/ 
pertti80v 
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punajuuri- 
pestopasta

täLLä PALStALLA 
hAAStAteLLAAN 
ihmiSiä, JOtkA 
tukevAt WWF:N 
työtä.

tukija

Taiteilija Fabu Pires muistuttaa, että luonto tarjoaa 
meille puhtaan veden ja ruuan lisäksi myös jotain vä-
hintään yhtä kallisarvoista: mahdollisuuden hiljenty-
miseen. 

Taiteilijan tavoitteena on teoksillaan ohjata mietti-
mään, mitä luonto meissä ihmisissä herättää. 

”Luonnossa mekin olemme syntyneet ja kehitty-
neet. Ihmiset eivät ole erillinen osa luontoa tai sen 
yläpuolella. Jokainen elävä kasvi, eläin ja organismi 
on yhtä. Elämme samalla maapallolla”, Pires sanoo.

”Nykyajan hektinen yhteiskunta kuitenkin helposti 
etäännyttää meidät ihmiset luonnosta. Unohdamme, 
kuinka elintärkeää ja kaunista ympärillä oleva luonto 
on. Se kutsuu läsnä olevaan hetkeen ja huumaa rau-
hallisuudellaan. Olen aina uskonut, että luonnosta 
me pystymme löytämään itsemme.”

Pires luo teoksensa sekakollaasitekniikalla yhdistä-
en maalausta, digitaalista kuvankäsittelyä sekä van-
hoista aikakauslehdistä ja biologiankirjoista leikattu-

ja kuvia. Isossa osassa ovat suomalaisten maisemien 
monipuolisuus, eri vuodenajat sekä tutut luontolajit.

Yhtenä viimeisimpänä työnään hän on suunnitel-
lut kaksi printtiä WWF:n ja R-Collectionin yhteiseen 
mallistoon. Jokaisen yhteistyöpaidan myynnistä lah-
joitetaan 3 euroa suomalaisen luonnon suojeluun. 
Kierrätysmateriaalista valmistetuissa t-paidoissa 
näkyvät tunturipöllö ja kuningaskalastaja. Lintulajit 
valikoituivat edustamaan Suomen kylmiä talvia ja 
vehreitä kesiä.

”Printtien kautta haluan korostaa, että ihmiset 
voivat toiminnallaan tukea luonnonympäristöjen ja 
lajien hyvinvointia. Voimme elää harmoniassa niiden 
kanssa.” 

Jokaisesta myydystä WWF:n ja R-Collectionin 
yhteistyöpaidasta lahjoitetaan 3 euroa suomalaisen 

luonnon suojeluun. Tuotteet ovat saatavilla
R-Collectionin verkkokaupassa ja myymälöissä.

luonnosta   

voiMMe löytää itseMMe
WWF:n ja R-Collectionin yhteistyöpaitojen 

suunnittelijan Fabu Piresin teokset 
kertovat ihmisen ja luonnon yhteydestä.

tekSti eMMi Karhiaho • KUVa Emmi Karhiaho / WWF
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1. Harjaa punajuuret puhtaiksi. 
Paista 200-asteisessa uunissa  
noin 45 minuuttia tai kunnes  
ne ovat kypsiä. Anna jäähtyä.  
Kuori ja paloittele punajuuret.

2. Kuori ja viipaloi valkosipulit. 
Laita ne punajuurien, siementen, 
basilikan ja öljyn kanssa teho- 
sekoittimeen. Aja tasaiseksi tah-
naksi. Lisää tarvittaessa öljyä,  
jos seos on liian tanakkaa.

3. Keitä pasta pakkauksen ohjeen 
mukaan. Valuta keitinvesi pois.

4. Yhdistä pasta ja punajuuripesto. 
Viimeistele basilikalla ja halutes-
sasi kikherneillä tai tofulla.

punajuuri- 
pestopasta
Uunissa paahdetuista punajuurista, 
auringonkukansiemenistä ja yrteistä 
surautetaan värikäs pastakastike. 

Syksyinen juurespesto on hyvää  
myös leivän levitteenä.

resepti

4 annosta 
Valmistusaika: 20 min + 45 min 
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500 g pieniä punajuuria

2 valkosipulinkynttä

3/4 dl paahdettuja  
auringonkukansiemeniä

1 ruukku basilikaa

n. 1 dl rypsiöljyä

1 tl suolaa

1/2 tl rouhittua musta- 
pippuria myllystä

350 g pastaa

(Lisäksi: kikherneitä  
tai tofua)

Ruokavalinnoilla on 
meRkittävä vaikutus 

ilmastoon ja luonnon 
monimuotoisuuteen. 

lisää Reseptejä:
wwf.fi/reseptit
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tee päivän hyvä työ 
- valitse WWF:n 
päivätyö keräys! 

wwf.fi/paivatyokerays

Panda ei ole mustavalkoinen sattumalta. Luon-
nossa jokaisella värillä on tärkeä mer kitys. Kas-
vit ja eläimet tarvitsevat niitä lisääntymiseen, 
suojautumiseen, ravinnon etsimiseen ja yhtey-
denpitoon. Samoin jokaisella lajilla on oma tär-
keä tehtävänsä luonnon tasapainon kannalta.

Ihmisen mustavalkoinen ajattelu köyhdyttää 
luonnon monimuotoisuutta massiivisesti. Metsi-
en tuhoaminen, ilman saastuttaminen ja vesien 
roskaaminen on ajanut monet lajit todelliseen 
ahdinkoon. Luonto tarvitsee nyt pelastajia – ei 
anneta värien kadota.

annetaan luonnolle suojaväri!

https://wwf.fi/paivatyokerays/

