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Kestävä kevätsiivous

Hyvää metsänhoitoa
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KUMMITUKSIA JA
KYLPEMISTÄ

PLANEETALTA
Mustakulma-albatrossi poikasineen Falklandinsaarilla.
Tämä uhanalainen siivekäs kasvaa lähes metrin mittaiseksi,
ja sen siipien kärkiväli voi olla jopa 2,4 metriä. Albatrossi
kuolee usein kestämättömien kalastusmenetelmien sivusaaliina: merellä elävä lintu jää kiinni esimerkiksi pitkänsiiman
koukkuun ja hukkuu. WWF työskentelee eri puolilla maapalloa edistääkseen kestäviä kalastuskeinoja ja suojellakseen
albatrossin elinalueita.

TÄSSÄ NUMEROSSA

Joulun tienoon myrskyt aiheuttivat monelle suurta vahinkoa, mutta
joillekin myös pieniä jännittäviä ilon hetkiä. Sähkökatkosten aikana
pelattiin lautapelejä kynttilänvalossa, leikittiin ajatuksella pimeydessä hiippailevista kummituksista ja kaivauduttiin viltin alle lukemaan
taskulampun valossa.
Earth Hour on myrskyä lempeämpi tapa viettää romanttinen
kynttilähetki läheistensä kanssa. Tunnin aikana voi jutella vaikka
säästä, tai sitten siitä, miten voi huomioida ympäristöä ja omaa energiankäyttöään jokapäiväisessä elämässä.
Itse vietin viime vuonna Earth Houria kylpien ja saunoen. Huomasin, että valutin automaattisesti lämmintä vettä vähän vähemmän
aikaa ja sammutin kiukaan heti, kun maksimilämpötila oli saavutettu. Tänä vuonna Earth Hour sammuttaa valot
lauantaina 31.3. klo 20.30.
Usein kuulee harmiteltavan, kuinka
monessa asiassa häviämme länsinaapurillemme. Yhdellä osa-alueella en
kuitenkaan toivoisi meidän olevan niin
ylivoimaisia: yhden suomalaisen hiilijalanjälki on peräti kaksinkertainen ruotsalaisen vastaavaan verrattuna. Sivulla
10 WWF:n ilmastolähettiläät kannustavat omalla esimerkillään tekemään
pieniä mutta merkityksellisiä arjen
valintoja ympäristömme hyväksi.
Otetaan kaikki tämän vuoden
tavoitteeksi hävitä Suomi-Ruotsi
päästömaaottelu!
Anna-Stiina Lundqvist
tiedottaja
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WWF:n ilmastolähettiläät valitsivat kukin oman
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Nuoret luonnontutkijat lähtivät riehakkaalle
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Sami Tornikoski johtaa kansainvälisiä
kehityshankkeita Tansaniasta käsin.
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Paras apu ympäristöystävälliseen kevätsiivoukseen on kestävä ja pestävä mikrokuituliina.
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Täällä kärsivä mutta iloinen kananmuna
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Metsämme tarvitsevat hyvää hoitoa.

På svenska
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Skum olja skadar Sumatratiger.
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Lyhyet
Kapuajat Island Peak -vuoren huipulla (6189 metriä). Viidentoista hengen ryhmästä seitsemän saavutti korkeimman huipun ja kaikki kiipesivät korkeuksiin, joista voivat olla ylpeitä!

mitä wwf saa aikaan sinun lahjoituksesi
avulla? Tällä palstalla esitellään viisi
tuoretta saavutusta.
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© Nuppu Stenros

kapuajilta
apua nepaliin
yhteishankkeeseen, jossa yhdistyvät kestävä luonnonvarojen
käyttö sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen.

Paljonko
vettä
sinä syöt?

saimaannorpalle
pesärauha
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Saimaannorpan perinteisen pesärauhan julisti tänä talvena norpan
pitkäaikainen suojelija ja kuvaaja
Juha Taskinen. Savonlinnalaisen Mertalan koulun oppilaat lauloivat tilaisuudessa koulun entisten
oppilaiden tekemän norppalaulun.
Norpanpoikaset
syntyvät
Saimaan rantojen lumipesiin
helmi-maaliskuussa. Ihmisten
tulisi jäällä liikkuessaan välttää
norpan häiritsemistä, kuten moottorikelkkailua tai hiihtämistä luotojen ja saarten rannoilla.
Pesärauhan julistuksen yhteydessä julkistettiin myös
norppauintikampanja. YLE TV1:n Puoli seitsemän -ohjelman toimittaja Kimmo Ohtonen ui ensi kesänä Savonlinnasta Lappeenrantaan ja kerää tempauksella rahaa
WWF:n saimaannorpan suojelutyölle.
Lue lisää norppauinnista:
www.wwf.fi/norppauinti
Tue norpan suojelutyötä: wwf.fi/norppakummi

© alexandra antell /WWF

wonderwater.fi

© Chris Martin Bahr / WWF-Canon

Tiesitkö, että suomalainen
käyttää vesijohtovettä noin
150 litraa vuorokaudessa?
Henkilökohtainen
vesijalanjälkemme on kuitenkin
kooltaan lähes 4 000 litraa.
Siitä lähes puolet tulee ulkomailta. Vesijalanjäljellä
tarkoitetaan vesimäärää, joka tarvitaan hyödykkeiden
tuottamiseen raaka-aineiden alkulähteiltä kuluttajan
ostoskoriin.
WWF tekee tänä
vuonna
yhteistyötä
Wonderwaterin kanssa,
joka visualisoi suomalaisten vesijalanjälkeä
erilaisissa tapahtumissa World Design Capital-vuoden aikana.

Tutustu kapuajiin, ryhmän matkapäiväkirjaan
sekä kampanjaan: kapua.fi
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WWF-lähettiläät pitivät Suomen luonnon
uhanalaiset -koulukiertueella syksyn aikana 546 oppituntia 31 paikkakunnalla.
Toiminnallisille oppitunneille osallistui
10 978 peruskouluikäistä oppilasta.

WWF on työskennellyt viiden vuoden
ajan Itämerta rehevöittävien fosfaattien
kieltämiseksi pyykin- ja astianpesuaineissa. EU:n parlamentti kielsi joulukuussa
fosfaatit kotitalouksien pesuaineissa.
Päätös sitoo kaikkia 27 jäsenvaltiota.

Helmikuussa päivitetyssä WWF Suomen
kalaoppaassa on arvioitu 60 Suomessa
tarjolla olevaa kalalajia. Opas auttaa ja
innostaa kuluttajia vastuullisiin kalavalintoihin. wwf.fi/kalaopas

WWF Suomella on 3 845 Facebook-fania.
Tykkää sinäkin ja olet keskellä mielenkiintoisia uutisia, tapahtumia ja keskusteluja! facebook.com/wwfsuomi

Äänestä paras juttu ja voita!
Mikä on mielestäsi tämän lehden kiinnostavin juttu?
Kerro se meille – vastanneiden kesken arvotaan 20 €
lahjakortti WWF:n verkkokauppaan!
Lisätietoja ja äänestysohjeet: wwf.fi/pandanpolku

Suomen toimitilajohtamisen yhdistys FIFMA ry on palkinnut
WWF:n Green Office -ohjelman
vuoden toimitilajohtamisen tekona. Perusteluissaan FIFMA
toteaa muun muassa, että Green
Officen käytännön vaikuttavuus
A WWF
on suuri, ohjelma tekee näkyväkINITIATIVE TO
si kestävän kehityksen periaatREDUCE
ECOLOGICAL
teita ja luo omalta osaltaan kesFOOTPRINT
tävän yhteiskunnan brändiä.
Green Office on WWF Suomen kehittämä ympäristöjärjestelmä toimistoille. Ohjelma täyttää tänä vuonna 10 vuotta ja on laajenemassa myös ulkomaille.
wwf.fi/greenoffice

GREEN
OFFICE

jääkarhuperhe
innostaa lapset
ekotekoihin

© Kaksitvå

Kapua-hankkeessa kerätään varoja kehitysmaiden auttamiseksi kiipeämällä vuorelle. Kapua 2011 teki uuden ennätyksen, kun se keräsi kokonaiset 92 500 euroa Nepalin luonnolle ja ihmisille. Rahat ohjataan WWF:n ja Väestöliiton

WWF on onnistunut erinomaisesti sarvikuonojen suojelussa Nepalissa: ei yhtään
salametsästettyä yksilöä vuonna 2011.

Green office
palkittiin

WWF:n Earth Hour -kalenteri
tuo ilmastovinkit esikoululaisten arkeen leikkisällä tavalla.
Joulukalenteria muistuttava
materiaali esittelee kymmenen pienten lasten ilmastotekoa. Luukuista avautuu
syömiseen, tavaroista huolehtimiseen ja energian käyttöön
liittyviä vinkkejä, joita mainiot
jääkarhuhahmot havainnollistavat. Teemoihin liittyvät leikit,
keskusteluaiheet ja toimintavinkit
löytyvät Earth Hour -sivuilta.
Kalenteri lähetetään kaikille Earth Houriin osallistujiksi ilmoittautuneille päiväkotiryhmille. Luukkuja avataan myös netissä 19.3. lähtien joka arkipäivä
Earth Hour -tapahtumaan 31.3. asti.
earthhour.fi
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Lyhyet
Kotina sademetsä

© Juha-Pekka Kervinen

Miltä näyttää Tansanian Itä-Usambaralla
vuoristosademetsissä? Valokuvaaja JuhaPekka Kervinen vieraili viime syksynä
WWF:n hankealueella ja tutustui alueen
luontoon ja ihmisiin. Matkan kuvasato on
nyt esillä kiertävässä valokuvanäyttelyssä.
Helmikuussa kuvat nähtiin Helsingissä ja
Jyväskylässä. Seuraavat näyttelypaikat ovat
Tampereen pääkirjasto Metso (26.3.-10.4.)
ja Turun kaupunginkirjasto (2.5.-31.5.).

Kesällä talkooleirille!

WWF:n talkooleirillä voit osallistua käytännön
luonnonsuojelutyöhön. Leireillä kunnostetaan erilaisia
arvokkaita luontokohteita, kuten esimerkiksi uhanalaisia perinneympäristöjä.
Ilmoittaudu kesän talkooleireille 15.03.2012 klo 9
lähtien soittamalla numeroon (09) 7740 1044 tai
(09) 7740 1055. Sähköposti-ilmoittautumisia ei
oteta vastaan.
Lisätietoja leireistä ja kirjautuminen leirirekisteriin:
wwf.fi/talkooleirit

Pandapalkinto 2012

WWF Suomi julistaa 13. kertaa haettavaksi
Pandapalkinnon, jonka tarkoituksena on edistää
aktiivisia luonnon- ja ympäristönsuojeluhankkeita.
Palkintosumma on 20 000 euroa.
WWF jakaa palkinnon joka vuosi
erillisestä Anderssonin rahastosta.
Hakuaika päättyy 31.3.2012.
Lisätietoja: wwf.fi/pandapalkinto
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Itämeren lohi
punaiselle
listalle

Suosittu WWF:n kalaopas
on päivitetty. Tuoreimmassa päivityksessä Itämeren
lohi on siirretty punaiselle
listalle vältettävien kalojen
luokkaan, koska lohikannan hoito on epäonnistunut ja kestävät saaliskiintiöt ylitetty. Vihreälle listalle on
saatu mukaan esimerkiksi harjus, salakka ja hopearuutana. Suositukset perustuvat WWF:n tilaamiin riippumattomiin arviointeihin kalakantojen tilasta ja niitä tarkistetaan säännöllisesti.
WWF
Suomen
tavoitteena on saada
Suomesta ensimmäinen maa maailmassa,
jossa on vuoden 2015
loppuun mennessä
kaupan ainoastaan
kestävästi pyydettyä
ja tuotettua kalaa.
Lataa itsellesi
kalaopas osoitteessa
wwf.fi/kalaopas

hiilidioksidiekvivalentti
Hiilidioksidi, metaani
ja dityppioksidi ovat
merkittävimmät ihmistoiminnasta johtuvat kasvihuonekaasut. Kaasut
vaikuttavat ilmastoon
eri tavoilla. Esimerkiksi metaani lämmittää
maapalloa voimakkaasti
hieman yli kymmenen vuoden ajan, kun taas hiilidioksidi voi vaikuttaa ilmakehässä jopa satoja vuosia.
Hiilidioksidiyksikkö eli hiilidioksidiekvivalentti
(CO2-ekv) on yhteismitta, jonka avulla kasvihuonekaasujen vaikutuksia ilmastonmuutokseen voidaan
laskea ja vertailla siitä huolimatta, että ne vaikuttavat ilmaston lämpenemiseen eri tavoilla. Hiilidioksidiekvivalentti vertaa kasvihuonekaasupäästöjen
vaikutuksia hiilidioksidin vaikutuksiin ja kertoo tuloksen vastaavina hiilidioksidipäästöjen vaikutuksina.
Esimerkiksi metaanin ilmastovaikutukset ovat
21 kertaa hiilidioksidia suuremmat. Kertomalla
metaanin painomääräiset päästöt 21:llä saadaan metaanipäästöjen hiilidioksidiekvivalentti
luku. Näin ollen 1 kg metaanikaasua on 21 kg
hiilidioksidiekvivalenttia.

joukot
KOKOON
tekstarilla

Öljyonnettomuuden sattuessa
WWF:n vapaaehtoiset öljyntorjuntajoukot on koottava
vauhdilla. Steam Communications lahjoitti WWF:lle uuden
tekstiviestihälytysjärjestelmän,
jonka avulla viestiminen hoituu
entistäkin tehokkaammin. Vapaaehtoisiin öljyntorjuntajoukkoihin kuuluu jo yli 6 000 suomalaista.

uudet
norppa-arvat
pian postilaatikossa
Arpajaisissa on yli 80 000 upeaa palkintoa! Joka viides arpa voittaa. WWF:n arpajaisten suurin voittaja on
kuitenkin luonto. Norppa-arvat ovat tuoneet vuosittain merkittävän potin WWF:n luonnonsuojelutyöhön.
Tänä vuonna tuotto käytetään suomalaisen luonnon suojelemiseen. Uhanalaisen saimaannorpan lisäksi voittajia ovat merikotkat, Itämeri, perinnemaisemat ja metsäluonto.
Päävoiton saaja voi valita joko hybridiauto Toyota
Auris 1.8 HSD Linea Solin tai K-raudan lahjakortin.
Lahjakortin voit käyttää vaikkapa kodin tai kesämökin energiaremonttiin. Arpajaiset järjestää WWF:n
toimeksiannosta Tavara-arpa ry, joka on kokenut
hyväntekeväisyysarpajaisten järjestäjä. Myyntiaika:
14.3.–13.9.2012.
Jos et ole arpojen postituslistalla, voit ostaa
paperiarpoja netistä tai pelata nettiarpoja
osoitteessa: www.onlinearpa.net/wwf

Lue WWF:n yritysyhteistyöstä: wwf.fi/yritykset

ANNA WWF:lle
sähköpostiosoitteesi

Kun annat WWF:lle sähköpostiosoitteesi,
saat
ensikäden tietoa mielenkiintoisista uutisista ja
tapahtumista. Saat kuukausittain ilmestyvän uutiskirjeemme ja ajankohtaiset kampanjatiedotteemme. Lähetä viesti ”Tilaan
WWF:n uutiskirjeen” osoitteeseen tukija@wwf.fi ja
kerro sähköpostiosoitteesi, nimesi ja osoitteesi.

Viime vuoden Norppaarpajaisten päävoitto
Toyota Auris -täyshybridi lähti marraskuussa
kohti Kirkkonummea.
”Enää ei tarvitse tehdä
mökkimatkoja vanhalla,
syöpöllä autollamme”,
sanoi onnellinen voittaja
Anja-Riitta Harto,
jolle ympäristöasiat ovat
lähellä sydäntä.

PANDAN POLKU
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Kotia etsimässä
Teksti: Mira Hannuksela • Kuva: Johannes Sipponen / WWF

Puron pohjassa väreilee. Taimenen poikanen nousee ylös soran
seasta tarkkailemaan maailmaa. Pian sen on päätettävä, jääkö se
kotipuroon asumaan vai lähteekö vieraille vesille vaeltamaan.
Taimenen poikanen elää ensimmäiset kuukautensa puronpohjan soraikossa. Se nautiskelee aluksi ravintoa
ruskuaispussistaan, kunnes se nousee veteen kasvamaan. Kutu on laskettu soran suojaan jo syksyllä, mutta
poikanen on kuoriutunut vasta keväällä.
Kotipurossaan taimen viihtyy parivuotiaaksi. Sitten
on päätöksen aika: kala joko lähtee vaeltamaan läheiseen järveen tai mereen tai jää elämään kotipuroonsa.
Samasta kalanpoikasesta voi siis tulla niin meri-, järvitai purotaimen riippuen siitä, mihin se asettuu elämään.

Geenit ja ympäristöolosuhteet vaikuttavat siihen,
lähteekö taimen liikkeelle. Pieni puro ei välttämättä riitä kasvupaikaksi koko kalaparvelle.
– Lähtö voi liittyä myös lisääntymiseen. Meressä
tai järvessä taimen kasvaa suuremmaksi kuin purossa,
ja mitä isompi kala, sen paremmin se menestyy jälkikasvun tuottamisessa. Toisaalta kotipuroon jäävät sisarukset eivät kohtaa niin paljon uhkia, kuten petoja tai
kalastusta, WWF:n suojeluasiantuntija Matti Ovaska
kertoo.

Elämän ja kuoleman kutu
Taimen kutee mielellään samassa paikassa, jossa se on
syntynyt. Miten kala löytää satojen kilometrien päästä takaisin kotiin?
– Tätä on tutkittu, mutta asia on edelleen pieni mysteeri. Jokainen puro ja virtapaikka on erilainen, ja kotijoessa on oma tuoksu, jonka taimen aistii. Mutta voihan
olla, että se käyttää muitakin keinoja. Linnut vaeltavat
magneettikenttien ja tähtien perusteella, miksei kalakin
siihen pystyisi, Ovaska pohtii.
Lisääntymisessä taimenella on erilaisia strategioita.
Siinä, missä yksi päättää kasvattaa itsensä isoksi ja kutee
vain kerran ja lataa siihen kaiken, toinen saattaa kutea
usein ja panostaa yhteen kertaan vähemmän.
Kuteminen voi olla kalalle kohtalokasta. Meritaimen
saattaa vaeltaa Perämereltä Tornionjokea vastavirtaan
satoja kilometrejä. Se syö voimia. Yksi naaras voi laskea
kymmenentuhatta mätimunaa.
– Kun kala panostaa kaiken energian kutemiseen, se
on alttiimpi sairastumaan tai jäämään saaliiksi. Moni kala
kuoleekin heikkona kudun jälkeen.
Luonnon kiertokulku on kuitenkin jo turvattu: jälkipolvi on saatettu alkuun.

Mätirasiasta maailmalle
Meritaimen on Suomessa äärimmäisen
uhanalainen. Myös sisävesien taimenkannat
napapiirin eteläpuolella on luokiteltu erittäin
uhanalaisiksi. Kun taimenjokia valjastettiin
1950-luvun taitteessa teollisuuden käyttöön,
kalateitä ei yleensä rakennettu. Voimalaitosten
padot ovat katkaisseet taimenen vaellusreitit.
Myös metsäojitusten, turvetuotannon ja maatalouden aiheuttama vesien rehevöityminen
pistää taimenen tiukoille.
– Voimalaitosten takana eläneet populaatiot
on monilta osin jo menetetty, mutta siirtoistutuksia voidaan tehdä muilla kannoilla. Valitettavasti
valtaosa istutuksista tehdään elävien poikasten
siirtona merialueille, jolloin kalat eivät löydä
kotipuroon kutemaan vaan jäävät kodittomiksi,
Matti Ovaska WWF:stä sanoo.
Paras vaihtoehto istutuksille on luonnollista
kutua matkiva mätirasia, joka peitellään puron
pohjan soraikkoon. Näin poikaset leimautuvat
syntyessään uuteen kotipuroonsa.

WWF taimenen asialla
• WWF:n kuluttajan kalaoppaassa villi taimen
on punaisella listalla, eli sen syömistä kehotetaan välttämään (wwf.fi/kalaopas).
• Rakennamme kosteikkoja, jotka ehkäisevät
vesistöjen rehevöitymistä ja liettymistä.
• Vaikutamme poliitikkoihin, jotta taimenen
suojelua tehostettaisiin.
• WWF antoi puolet edellisestä Pandapalkinnosta (10 000 euroa) Virtavesien hoitoyhdistykselle, joka kunnostaa Etelä-Suomen
alueella taimenen lisääntymisalueita.
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Anna valomerkki ilmaston puolesta!
Sammuta valosi tunniksi Earth Hour
-tempauksen aikana lauantaina
31.3.2012 klo 20.30-21.30.
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Mahdoton tehtävä?
Teksti: Katja Rönkkö KUVAT: FLC415

Vihreää sähköä. Vähähiilisiä tuotteita. Ympäristö
merkkejä. Laskelmia muovipussien ja lentoliikenteen
haitallisuudesta. Millaisilla teoilla on eniten merkitystä ilmaston kannalta? WWF:n ilmastolähettiläät
valitsivat kukin oman ilmastotekonsa merkittä
vimpien tekojen joukosta.
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Hersyvä nauru täyttää tiedekeskus Heurekan Tikkurilassa, kun radiojuontaja Olga K. pääsee ääneen. Hän
on yksi WWF:n Tunnista Teko -ilmastokampanjan lähettiläistä. Tänä vuonna Earth Hour laajenee valojensammutustempauksesta konkreettisiksi ilmastoteoiksi.
Kampanjan kuvauksissa Olgalla on sanansa sanottavana
omista valinnoistaan.
– Meillä muutos alkoi siitä, että minua alkoi riepoa
ihan hullun lailla, kun se iso öljyauto peruutti meidän pihaamme. Oli ihan järjettömän kylmä talvi ja tuntui, että
öljyauto kävi jatkuvasti täyttämässä säiliöitä. Tuli muutama kirosanakin, Olga K. nauraa.
– Maalämpöpumppu kaivettiin pihaan seuraavana keväänä. Aluksi olin kauhuissani, että piha on kuukausikaupalla mutavelliä, pojat kuraisissa haalareissaan ja kaikki

kengät pilalla. Pelko oli kuitenkin turhaa. Nyt on mahtavaa, kun öljyauto ei enää meillä käy!

Säkkikangasta päälle ja tuhkaa hiuksiin?

Festivaalihumuun nettikameralla

Kaikki yhdeksän Tunnista teko -kampanjan keulakuvaa
ovat yhtä mieltä siitä, ettei kenenkään tarvitse yrittää tehdä kaikkea. Joku ei voisi kuvitellakaan luopuvansa hyvästä naudanlihapihvistä. Toinen potee huonoa omaatuntoa
lentämisestä, mutta lentää silti. He ovat omassa elämässään sitoutuneet vähintään yhteen ilmastotekoon.
– Ei tässä ole kyse kaikki tai ei mitään -ajattelusta, että
täytyisi lopettaa kokonaan lihansyönti ja matkustaminen
ja laittaa säkkikangasta päälle ja tuhkaa hiuksiin. Tärkeintä on, että vähentää päästöjään vaikka kymmenen prosenttia ja viilaa hieman ajatteluaan, sanoo John Webster.
Muusikko Anssi Kela on samaa mieltä:
– Ennen tuntui, että fillarilla on työlästä ajella, mutta

Elokuvaohjaaja John Webster huokaa syvään.
– Ilmastonmuutos huolestuttaa todella paljon. Se huolestuttaa minua itse asiassa niin paljon, että perheeni ei
aina oikein kestä sitä.
Perhe oli mukana myös Websterin Katastrofin aineksia -dokumentissa, jossa yritettiin elää vuosi ilman öljyä.
– Työssäni voisi joutua matkustamaan paljonkin, koska
elokuvafestareita ja rahoitustapahtumia on harvoin Suomessa. Euroopassa matkustan aina junalla. Mikäli festivaali on
lentomatkan takana, vain elokuva matkustaa sinne ja minä
osallistun vaikkapa nettikameran kautta, Webster kertoo.

Näin paljon asumiseen liittyvät ilmastoteot
pienentävät kotitaloutesi päästöjä:

Näin paljon ilmastoteot pienentävät
ruoasta johtuvaa hiilijalanjälkeäsi:
SUOSI TODELLISTA LÄHIRUOKAA
8 % /vuosi (n.150 kg CO2-ekv./v.)

Kartoita kodin energiasi
26 % /vuosi (n.1640 kg CO2-ekv./v.)

Mikä hiilijalanjälki?
Hiilijalanjäljellä tarkoitetaan yksittäisen ihmisen, tuotteen tai vaikka palvelun elinkaaren
vaikutusta ilmaston lämpenemiseen. Tätä
vaikutusta mitataan kasvihuonekaasupäästöillä, joita syntyy hyödykkeen valmistamisen tai kulutuksen eri vaiheissa. Hiilijalanjälki ei noudata valtioiden rajoja, vaan sillä
tarkoitetaan kulutuksen vaikutuksia koko
maapallolla.

Näin paljon ilmastoteot pienentävät liikkumisesta aiheutuvaa hiilijalanjälkeäsi:
VÄHENNÄ TYÖMATKAPÄÄSTÖJÄSI
10 % /vuosi (n.200 kg CO2-ekv./v.)

PIENENNÄ RUOKAJÄTTEEN MÄÄRÄÄ
11 % /vuosi (n.190 kg CO2-ekv./v.)
PUOLITA NAUDANLIHAN KULUTUKSESI
11 % /vuosi (n.200 kg CO2-ekv./v.)

Vaihda vihreään sähköön
18 % /vuosi (n.1100 kg CO2-ekv./v.)

MATKUSTA LOMALLE JUNALLA
56 % /vuosi (n.1140 kg CO2-ekv./v.)

lämmitä kotisi maan lämmöllä
22 % /vuosi (n.1360 kg CO2-ekv./v.)

MUUT
70 % /vuosi

Muut
34 % /vuosi

KORVAA AUTOILUA PYÖRÄLLÄ
24 % /vuosi (n. 470 kg CO2-ekv./v.)

Muut: osuus asumisen, liikkumisen tai
ruoan päästöistä, joihin näillä yksittäisillä
ilmastoteoilla ei ole suoraa vaikutusta.

9 vaikuttavinta
ilmastotekoa
WWF selvitti, mitkä ilmastoteot vaikuttavat merkittävimmin suomalaisten
päästöihin. WWF:n ilmastolähettiläät
ovat sitoutuneet näihin tekoihin.
Selvitys perustuu laajaan, eri tahoilta
kerättyyn tutkimusaineistoon. Voit tutustua
lähdetietoihin osoitteessa earhhour.fi.
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MUUT
10 % /vuosi

1. Suosi todellista lähiruokaa

2. Pienennä ruokajätteen määrää

3. Puolita naudanlihan kulutuksesi

4. Kartoita kodin energiasi

5. Vaihda vihreään sähköön

Korvaamalla neljäsosan ruoantarpeestasi
kasvukaudella itse
kasvatetulla ja kerätyllä
ruoalla vähennät ilmastopäästöjäsi noin 150
kiloa vuodessa.

Jokainen suomalainen
heittää keskimäärin yli
60 kiloa ruokaa roskiin
vuodessa. Pienennä määrää ja vähennät ilmastopäästöjäsi noin 190 kiloa
vuodessa.

Naudanlihan tuottaminen
aiheuttaa ruoka-aineista
suurimmat päästöt.
Puolittamalla kulutuksesi
vähennät ilmastopäästöjäsi keskimäärin 200 kiloa
vuodessa.

Energiakartoituksen
tekeminen ja energiatehokkuuden parantaminen yhdellä luokalla
vähentää kotitaloutesi
ilmastopäästöjä noin
1 640 kiloa vuodessa.

Tiesitkö, että tuulivoiman päästöt ovat
olemattomat? Vihreä
sähkö vähentää
kotitaloutesi ilmastopäästöjä keskimäärin
1 100 kiloa vuodessa.

Sipe Santapukki, muusikko

Markus Maulavirta, kokki

Matti Ylönen ja Ile Uusivuori, toimittajat, YleX aamutiimi

Maija Vilkkumaa, muusikko

Jonne von Hertzen, muusikko

PANDAN POLKU
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Kutsu WWF:n tukijA
TAPAAMISEEN Heurekaan!

Yhden suomalaisen
vuotuinen hiilijalanjälki

=
300 000

Earth Hour -päivän tunnelmaan virittäytymistä ja keskustelua suomalaisten synnyttämästä hiilijalanjäljestä.
150 ensimmäistä mahtuu mukaan!
Paikka: Tiedekeskus Heurekan auditorio, Vantaa
Aika: la 31.3.2012 klo 14–16.
Klima X -näyttely avoinna klo 18.00 asti.

muovipussin päästöt

Asuminen 30%

Olga K., toimittaja
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Ruoka 18%

Liikenne 20%

Muut 32%
Keskivertosuomalaisen
vuotuinen hiilijalanjälki
(10 tonnia CO2 -ekv.) vastaa
miekkavalaan painoa.

nykyään näen sen toisin päin. Pyörä on aina ensimmäinen
vaihtoehto. Auto tulee ehkä vasta viidentenä.
Suomalaiset ovat yksi eniten ilmastoa kuormittavista
kansoista suhteessa asukaslukuun. Yhden suomalaisen
hiilijalanjälki vastaa kahden ruotsalaisen tai jopa kymmenen intialaisen jalanjälkeä. WWF Suomen ilmastovastaava Hanna-Liisa Kangas kertoo, että ajatus kampanjasta lähti ihmisten tarpeesta saada tietää, mitkä ovat
konkreettisia tekoja ilmaston hyväksi.
– Kuulen myös puhuttavan, että ainoa millä on merkitystä, ovat suuret poliittiset päätökset. Tämä ei pidä paikkaansa, vaikka poliittiset päätökset ovat tietysti valtavan

Maalämpöpumpulla voit
lämmittää talosi ilmastoystävällisesti. Se vähentää kotitaloutesi ilmastopäästöjä keskimäärin
1 360 kiloa vuodessa.

Yhden suomalaisen hiilijalanjälki vastaa kahden ruotsalaisen ja jopa kymmenen intialaisen hiilijalanjälkeä.

tärkeitä. Viiden miljoonan suomalaisen kulutusvalinnoilla on kuitenkin suuri merkitys, Kangas sanoo.
Esimerkin voi löytää hyvin läheltä. Jos kaikki suomalaiset vähentäisivät turhan ruokajätteensä määrää, pienentäisi se noin 100 000 suomalaisen, eli Lahden kokoisen kaupungin, hiilijalanjäljen nollaan.

Todellisuuden kieltäminen on helpompaa
Ilmastonmuutoskeskustelun pitäisi juuri nyt olla aktiivisempaa kuin koskaan. Vuoteen 2050 mennessä koko
maailman päästöjä pitää vähentää 80 prosenttia nykyises-

7. Vähennä työmatkapäästöjäsi
Työmatkapäästöjäsi voit
pienentää helposti tekemällä etätyötä tai taittamalla
matkat julkisilla kulkuvälineillä. Yhden etätyöpäivän
tekeminen viikossa vähentää ilmastopäästöjäsi keskimäärin 146 kiloa vuodessa.

John Webster, dokumenttiohjaaja

tä, jotta ilmaston keskilämpötila ei nousisi yli 1,5 astetta.
– Se tuntuu valtavalta urakalta. Muutoksen on alettava
meistä länsimaalaisista, jotka syömme yhteisestä kuormasta enemmän. Minua on vain tämä yksi kappale, mutta kun
samalla tavalla ajattelevia on tuhat, satatuhatta tai miljoona, niin valinnoilla alkaa olla merkitystä, Anssi Kela sanoo.
– Ilmastonmuutoksen sisäistäminen on moraalinen
kysymys. Me kaikki tiedämme, mitä elämäntapamme aiheuttavat. Tulevaisuudessa emme pysty sanomaan, että
emme tienneet, Webster sanoo.
Katso ilmastolähettiläiden haastattelut ja
löydä oma ilmastotekosi: earthhour.fi.

8. Korvaa autoilua pyörällä

9. Matkusta lomalle junalla

Pyöräilemällä sata
kilometriä viikossa
vihreällä kaudella
leikkaat ilmastopäästöjäsi noin 470 kiloa
vuodessa.

Junaan verrattuna lentokoneen päästöt ovat
15-kertaiset. Euroopan
lentoloman korvaaminen
junamatkalla Pietariin vähentää ilmastopäästöjäsi
noin 1 140 kiloa vuodessa.

Anssi Kela, muusikko

© Antti Haavisto / WWF

Tilaisuudessa alustajana on WWF:n ilmastoasiantuntija Hanna-Liisa Kangas, panelisteina dokumenttiohjaaja John Webster, tietokirjailija Risto Isomäki
ja keittiömestari Markus Maulavirta sekä moderaattorina WWF:n pääsihteeri Liisa Rohweder.
Tukijatilaisuuden jälkeen tutustumme Heurekan
huikeaan ilmastonmuutoksesta kertovaan Klima Xnäyttelyyn. Heureka tarjoa WWF:n tilaisuuteen
ilmoittautuneille vapaaliput (2 kpl/tukija).
Ilmoittaudu: tukija@wwf.fi tai puh. 040 192 3112.
Kerro tuletko yksin vai ystäväsi kanssa. Ilmoittautumisen yhteydessä voit lähettää kysymyksiä
panelisteille.
Tervetuloa!

6. Lämmitä kotisi maan lämmöllä

Oikeilla energiansäästöratkaisuilla voi säästää
tuhansia euroja vuodessa. Mika Mantere tarkastaa Maija Vilkkumaan kotona vanhan puutalon
katon rakenteiden tyyppejä ja paksuuksia.

Vilkkumaan koti syynissä
– Minkälaista eristettä täällä seinissä on? Ovatko
ikkunat alkuperäisillä paikoillaan? Mihin liesituulettimen poistoilma kulkeutuu?
Kysymysten lista on visainen, mutta niin on
tarkoituskin, sillä nyt kartoitetaan vanhan puutalon
energiakulutusta. Maija Vilkkumaan ja Mikko Kososen perheen koti on seissyt paikallaan Helsingin
Käpylässä vuodesta 1937.
– Me joudumme vastaamaan nyt moneen kysymykseen, että emme tiedä. Ostamme mieluummin
palveluja ulkopuolisilta asiantuntijoilta, asukkaat
kertovat.
Energiakartoitusta tekeville Raksystems Anticimexin kuntotarkastajille Antti Hatsalalle ja Mika
Mantereelle tilanne on tuttu.
– Teidän tietotasonne on ihan omakotiasujien keskiarvoa, Mantere lohduttaa ja jatkaa matkaansa talon
ullakolle mittaamaan kattorakenteita.
Vilkkumaa myöntää, että energiakartoituksen tulos
jännittää. Mittausten tarkoituksena on lisäksi selvittää tarkasti rakennuksen mahdolliset riskirakenteet.
– On pelkästään positiivista, että saamme selville
konkreettiset keinot, jolla energialuokkaa voi parantaa. Kaikki on kotiinpäin, Vilkkumaa sanoo.
Kartoituksen tekeminen kestää Käpylässä pari tuntia. Jo kahden viikon kuluttua asukkaat saavat listan
toimenpide-ehdotuksista ja niiden vaikuttavuudesta.

Katti Matikainen (Silja Sillanpää), lasten hahmo
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Citykanien
palaveri ja muita
tutkimushavaintoja
Teksti: Anna-Stiina Lundqvist • Kuvat: Antti Haavisto / WWF

Kuuset kumartelevat lumen painosta, hankea
täplittävät eläinten jäljet ja pakkanen punertaa lasten
posket. Nuoret luonnontutkijat ovat lähteneet
riehakkaalle retkelle kaupunkimetsään.

Haagan peruskoulun tokaluokkalaiset roikkuvat kuudesluokkalaisten kummiensa hartioilla tai pitävät tiukasti
käsistä kiinni. Koululaiset ovat lähdössä Naturewatch
Talvella -tutkimusmatkalle lähiluontoon. WWF Suomen
ympäristökasvattaja Essi Aarnio-Linnanvuori johdattelee kiljahtelevaa laumaa kohti metsää, mutta jo koulun
takapihalla tokaluokkalainen Elmeri tekee ensimmäisen
havainnon.
– Täällä on ollut aika paljon citykaneja, onkohan niillä
ollut joku palaveri yöllä, hän kyselee.
– Kyllä, kaneja ne ovat, jäljet näyttävät niin pieniltä,
Aarnio-Linnanvuori sanoo.
Hieman myöhemmin ryhmä havaitsee rusakon tai
metsäjäniksen jälkiä. Ne ovat paljon suurempia kuin kanien jäljet.
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Opettaja Ohjaa luontoon

Puuterilumessa liukuvat ja peuhaavat lapset metelöivät. Karvahattuinen Ella arvelee, etteivät madot pysty nukkumaan, koska töminä on niin kovaa niiden katon päällä.
– Mikähän nisäkäs tästä on kulkenut? Aarnio-Linnanvuori kysyy nuorilta tutkijoilta.
– Luulen, että nisäkäs on matkalla koirapuistoon, vastaa Kosti.

Paras paikka talvipesälle
Luokkien opettajat Minna Leppänen ja Johanna
Virkkunen jakavat tehtävämateriaalin lapsiryhmille,
joihin kuhunkin kuuluu ainakin yksi kuudesluokkalainen ja kaksi tokaluokkalaista.
Kuudesluokkalaiset komentavat halausleikkeihin
keskittyneitä nuorempiaan rauhoittumaan ja kuuntele-

Löytyykö kuopasta
joku talviunilta tai
peräti kulta-aarre?

Kuka olet?
– Olen 2B-luokan opettaja Minna Leppänen Haagan
peruskoulusta, Helsingistä.
Miksi lähdit mukaan Naturewatch-toimintaan?
– Olin WWF:n ympäristökoulutuksessa Nuuksiossa
syksyllä 2011. Halusin saada uusia ajatuksia tutkia
ja tarkkailla luontoa. Koulutuksessa tutustuin myös
Naturewatch-materiaaleihin ja innostuin niistä.
Mitä hyötyä oppilaille on Naturewatchista?
– On innostavaa ja motivoivaa, kun päästään irti
luokkahuoneista toisenlaiseen oppimisympäristöön.
Materiaali antaa mahdollisuuden luonnon tutkimiseen
kaikkina vuodenaikoina eri tavoin. Olemme tehneet
retkiä lähimetsään eri aikoina ja nähneet syksyn
ruskan ja talven lumipeitteen. Olemme etsineet merkkejä metsän kansasta, tutkineet nisäkkäiden jälkiä ja
selvittäneet ihmisen merkkejä luonnossa.
Mikä on erikoisin Naturewatch-kokemuksesi?
– Oppilaat istuivat suomalaisessa syksyisessä
metsässä kalliolla ja kuuntelivat tarinaa EteläAmerikasta, sademetsien alkuperäiskansoista. Se oli
mielenkiintoinen vastakohta. Kaiken tarkoituksena
on avata oppilaiden silmät ja korvat kuuntelemaan,
haistamaan, maistamaan ja arvostamaan luontoa ja
luonnon rikkautta.
Retkellä oli tänään mukana myös kuudesluokkalaisia kummeja. Mitä hyötyä tästä on oppilaille?
– Yhteistyö kummien kanssa on ollut monin tavoin
antoisaa. Oppilaat ovat tutustuneet isompiin koululaisiin ja oppineet tekemään yhteistyötä, ja isommat
ovat aina valmiita auttamaan tarvittaessa. Kivoja
uusia kavereita on myös löytynyt!
Miten itse kiinnostuit luonnosta?
– Olen pienestä pitäen liikkunut luonnossa perheen
kanssa ulkoillen, marjastaen, sienestäen, suunnistaen
ja hiihtäen. Samoja arvoja ja luontoelämyksiä haluan
tarjota myös omille lapsilleni. Luonnossa liikkuminen
on hyvää vastapainoa ja rauhoittaa hektistä arkea.

PANDAN POLKU
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Kasvot

KEITÄ WWF:N TOIMISTOLLA
TYÖSKENTELEE JA MITÄ HE TEKEVÄT?
KASVOT-PALSTA KERTOO.

maan linnunlaulua. Välillä mietitään, miltä lumesta notkuva metsämaisema näyttää kesällä. Salla muistaa ympäröivän luonnon paljon vehreämpänä ja valoisampana
kuin se nyt on.
Kostin ryhmässä mietitään, missä olisi hyvä paikka
eläimen talvipesälle. Lumen alla, he päättelevät. Kosti
huomaa kolon ja huudahtaa ryhmätoverilleen Karelle, ettei tämän pidä työntää sinne kättään, koska siellä saattaa
olla jotakin. Sitten hän etsii kepin ja alkaa haroa sillä kuoppaa: jos sieltä löytyisi joku talviunilta tai peräti kulta-aarre.
Seuraavaksi kilpaillaan siitä, kuka osaa piirtää hienoimman käärmeen Nisäkkäiden talvi -tehtävään.

Vähän siistit lumikiteet
Kuinka sattuikaan, että juuri Lumin ryhmässä pohditaan
lumen olemusta: se on kylmää, valkoista, pehmeää, ja
siitä tulee mieleen hiutaleet. Kuudesluokkalainenkin innostuu huudahtamaan ”Vähän siistii!”, kun hän näkeelumikiteet luupin läpi.
Kun tutkimukset on tehty, Essi ja opettajat keräävät
tehtävälomakkeet oppilailta. Essi kertoo tutkijoille, että

Teksti: Mira Hannuksela

Sami Tornikoski johtaa kansainvälisiä kehityshankkeita
Tansaniasta käsin.

Luokasta luontoon
WWF:n Naturewatch on kouluille suunnattua ympäristökasvatustoimintaa. Sen
tavoitteena on tutustuttaa oppilaita lähiympäristöönsä ja lisätä kiinnostusta ympäristön hyvinvoinnin edistämiseen esimerkiksi
retkien ja tutkimustehtävien avulla.
Tutustu Naturewatchiin ja
tehtäväpaketteihin: wwf.fi/naturewatch

Kare ja Kosti katselevat kaarnaa luupin läpi lähimetsässä.

Sami Tornikoski,
ohjelmapäällikkö, kansainvälinen kehitys
WWF:ssä vuodesta 2007
Ikä: 36
Kotoisin: Kokkolasta
Koulutus: Master in Quality Business Management,
Bachelor of Environmental Management
Harrastukset: luonnossa liikkuminen, sukellus,
jooga, musiikki, kitaran ja pianon soitto
Tärkein työväline: Etäyhteydet ja viestintävälineet.
”Kun fyysistä etäisyyttä on aina vähintään muutama
tuhat kilometriä, yhteyksien on oltava kunnossa.”
Luonnossa olisin: Suokukko. ”Se on toiminnaltaan
ja ulkoasultaan erittäin vaikuttava ja samalla myös
hieman koominen ilmestys.”
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Aurinko nousee Sansibarilla Afrikan Tansaniassa. Sami
Tornikoski keittää kupin espressoa, käyttää koirat ulkona
ja painaa tietokoneesta virtanapin päälle. Seuraavat kahdeksan tuntia kuluvat tiiviisti sohvalla kone sylissä, koirat
kainalossa ja nappikuulokkeet korvilla töitä painaen.
– Työ Tansaniassa kuulostaa eksoottiselta, mutta arki
ei ole niin hohdokasta! Suuri osa työstä on
yhteydenpitoa kollegoihin ja kumppaneihin Suomessa ja maissa, joissa toteutetaan
WWF:n kenttähankkeita. Selvittelen hallinnollisia kysymyksiä, pohdin strategioita
ja suunnitelmia, ratkon ongelmatilanteita,
luen raportteja. Vaikka hankkeet suunnitellaan pitkälle aikavälille, koko ajan tapahtuu
jotain lennossa, Sami kertoo.

Tiikereitä ja buddhalaista filosofiaa

© Henna Tanskanen

Tokaluokkalaiset Melina ja Anni tutkivat
tehtäviä kuudesluokkalaisen Salla -kummin kanssa.

Miehemme
SANSIBARILLA

heidän havaintonsa ovat mukana WWF:n Naturewatchverkoston vuosiraportissa, johon kerätään kaikki Suomessa vuoden aikana tehdyt havainnot. Matka takaisin
koululle sujuu punaposkiselta tutkijatiimiltä pyllymäkeä laskien ja lumipalloja heitellen – aina silloin, kun
käsi ei etsiydy kuin luonnostaan kummin käteen.

Reissut hankemaihin toimivat henkireikänä toimistohommien rinnalla. Matkapäiviä
kertyy vuodessa reilun kahden kuukauden
verran. Erityisen vaikutuksen Samiin on
tehnyt Bhutan, jossa luonto, kulttuuri ja
buddhalainen filosofia kietoutuvat upealla
tavalla toisiinsa.
– Kentällä tapaa myös mahtavia tyyppejä. Paikalliset ihmiset, jotka ajavat muutosta
sisältä päin, ovat niitä vaikuttavimpia yksilöitä. Nepalissa tutustuin kaveriin, jonka
kimppuun tiikeri hyökkäsi viitisen vuotta
sitten. Mies menetti kamppailussa toisen
silmänsä, mutta on entistä intohimoisempi
luonnonsuojelija ja toimii edelleen aktiivisesti tiikereiden salametsästystä vastaan.
Samin tyypillinen työmatka hankemaahan on kolmiosainen. Ensin kokoustetaan paikallisen WWF:n henkilöstön, yhteistyökumppaneiden ja valtionhallinnon
edustajien kanssa. Sitten vieraillaan hankealueella, tavataan paikallisia asukkaita ja nähdään, miten projektit
ovat edenneet. Lopuksi puretaan koettua ja suunnitellaan tulevaa.
Sansibarille Sami suuntasi kesällä 2010, kun sekä oma
että puolison työ osoittivat vahvasti Tansanian suuntaan.
Toukokuussa pariskunta koirineen palaa Suomeen.
– Ympäröivä elämänrytmi on Afrikassa kiireettömämpi, vaikka töitä tehdäänkin samalla intensiteetillä. Ihmisten kävelyvauhti on kolmanneksen siitä mitä Suomessa
eikä vapaa-aika kulu ohjelmoituun suorittamiseen. Sen
tempon haluaisin tuoda mukanani.

PANDAN POLKU
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Kirjailija Sinikka Nopola tunnetaan erityisesti lastenkirjoistaan
sekä hersyvällä hämeen murteella kirjoitetusta proosastaan.
Nopola tukee WWF:ää Pandan polun kolumnistina.

soodaa ja
sitruunahappoa

Paras apu ympäristöystävälliseen kevätsiivoukseen
on kestävä ja pestävä mikrokuituliina.

PANDAN POLKU
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Kysymyksiin vastasi lehtori Maija-Leena Virtala
Savon ammatti- ja aikuisopistosta.

Eräs nuorehko tuttavani kysyi: ”Mikä tekee sinut iloiseksi?”
Yleensä aikuiset eivät tee näin yksinkertaisia kysymyksiä.
Aikuiset kysyvät: Mitä pidit Lauri Maijalan ohjaamasta
Mahagonnyn kaupungin noususta ja tuhosta jos sitä
vertaa perinteisten Brecht-ohjaajien tulkintoihin, ja kannattaisiko asunnon hankkimista harkita nyt, ennen kuin
pankit nostavat marginaalin huippukorkeaksi, ja pitäisikö
meidän ihmisten ottaa oppia mehiläisten yhteisöllisestä
käyttäytymisestä, ja käytätkö eläimillä testattua kosmetiikkaa, ja kävitkö hulluilla päivillä katsomassa pressokahvinkeittimiä, ja onko kapselikeitin epäekologinen vaihtoehto, kun jokainen kapseli on omassa pakkauksessaan?
Kun tuttavani siis kysyi, mikä tekee minut iloiseksi, lähes
purskahdin itkuun. Kukaan ei ole kysynyt tällaista pitkään aikaan. Olisiko minulla oikeus ”iloon”? Vastasin:
Uiminen. Kävely nurmikolla. Kaverit. Metsämansikat.
Soutelu. Hiihtely.
© sxc.hu / g83
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Mitä pitäisi muistaa astioiden käsinpesussa?
– Lautaselta on hyvä poistaa ruoantähteet nuolijalla bioroskiin ennen pesua. Sekoita pesuvesi altaaseen ja varmista, että tulppa on tiukasti kiinni. Astioiden pinttyneitä
kohtia voi puhdistaa soodavedessä seisottamalla ja tummentumia etikkavedellä.
Miten pyykätessä voi ajatella ympäristöä?
– Voi kokeilla pesupähkinöitä ja valita ympäristöystävällisiä pesuaineita. Tahrat lähtevät sappisaippualla. Fosfaatittomien aineiden mahdollisesti aiheuttamat zeoliittipinttymät irtoavat, kun koneen pesee välillä etikalla tai
laittaa 90 asteen ohjelman pyörimään.
Miten ruokakaapista löytyviä aineksia voi käyttää
siivouksessa?
– Sooda ja etikka ovat ne tehokkaimmat ja käytetyimmät. Sitruunaa ja sitruunahappoa voi käyttää samoihin
kohteisiin kuin etikkaa, se poistaa kalkkisaostumat ja
kirkastaa pintoja. Kivennäisvesi ja
suola toimivat viinitahroihin ja sokerinpalalla voi hangata valurautaiset liedenreunukset puhtaiksi.
Paras tapa puhdistaa matot?
– Matot imuroidaan molemmilta
puolin ja tuuletetaan ulkona. Mattoja voi myös ravistella hellävaraisesti,
mutta kovasta tamppaamisesta ne menevät pilalle.
En jaksa suursiivota. Mitä vähintään kannattaa
tehdä, jotta koti näyttäisi siistimmältä?
– Järjestä tavarat paikoilleen. Petaa sänky, laita lehdet
telineeseen, siivoa irtoroskat pois näkyviltä paikoita. Tiskit kannattaa siirtää astianpesukoneeseen tai pesualtaaseen pöydiltä pyörimästä sekä tarkistaa, että WC:n pytty
ja lavuaari ovat puhtaat. Elämisen jäljet eivät haittaa.
Helpoin tapa keventää viikkosiivousta?
– Ota käyttöön mikrokuituliina ja siivoa vähän säännöllisesti. Isoa viikkosiivousta ei tarvita, kun pyyhkäisee päivittäin käytön jäljet pois, eikä siihen mene kuin pari minuuttia. Wc-pöntönkin voi sutaista nopeasti harjalla aina
ison asian jälkeen. Siinä se!

© Charlotta Boucht

täällä kärsivä
mutta iloinen
kananmuna

Teksti:mira hannuksela

Kevätaurinko paljastaa
lian ikkunoissa. Miten
ne kannattaisi pestä?
– Käytä mikrokuituliinaa ja laita ruokalusikallinen käsitiskiainetta kolmeen
litraan vettä, niin
saat kerralla puhdasta. Kiiltoa voi lisätä pesun jälkeen
etikkaliuoksella.
Ikkunanpuitteiden
puhdistuksessa voi
hyödyntää vanhoja
riepuja ja huonoksi menneitä tekstiilejä.
Miten lumihankea voi käyttää
hyödyksi kevätsiivouksessa?
– Mattoja ja ryijyjä
saa raikastettua mukavasti tamppaamalla
niitä varovasti lumihankea vasten. Lumen
pitää olla puhdasta!
Millaisia liinoja siivouksessa kannattaa
käyttää?
– Hyvälaatuinen mikrokuituliina on tehokas lianpoistaja. Se kestää satoja pesuja
eli ihmisen eliniän. Pintoja voi
pyyhkiä kuivalla liinalla, josta on
kostuttanut yhden kulman, ja käyttää nihkeää kulmaa tahrapaikkoihin.
Jos lika ei lähde hankaamalla, voi käyttää lisäksi hieman yleispesuainetta.

Nopola

Ällistyttävää: vastaukseni olivat samat kuin täyttäessäni
ystäväkirjan sivuja noin neljäkymmentäkuusi vuotta sitten. Enkö ole lainkaan ”kehittynyt”? (Voisin tosin lisätä
listaan Abban. En tunnustanut vielä 1970- ja 80-luvuilla
edes itselleni, että Abban kuuntelu tekee iloiseksi. Abba
oli pinnallinen
ilmiö, Abban kannattajat pysyivät
kaapissa.)

Onko kapselikeitin
epäekologinen, kun
jokainen kapseli on
omassa pakkauk
sessaan?

monimutkaisen ja samean elämän painamana, oivalluksen hetkellä, jolloin hän äkkiä tajuaa ”perusasioiden”
kuten luonnon ja ystävyyden merkityksen.
Toinen ilon määritelmä on ”väärä ilo”. ”Liian” iloinen
ihminen jättää epäkohdat tiedostamatta. Kuten ranskalainen filosofi André Comte-Sponville sanoo: ”Todellinen
suru on parempi kuin väärä ilo.”
Lause ”mikä tekee sinut iloiseksi” kiellettiin 1970-luvulla.
Kuuntelimme Kristiina Halkolan tulkitsemaa Brecht-lyriikkaa: ”Mikä aika on tämä, jolloin puhe puista on melkein rikos, kun siinä vaietaan niin monista rikoksista.”
Elin nuoruuteni ”väärän ilon” aikakaudella. Epäilin,
voinko nauraa esimerkiksi televisioviihteelle. Siksi en
nauranut varhaisteininä Speden klassiselle rautakauppasketsille, jossa rautakauppiaan hitaus oli viety äärimäisyyteen: tapahtuma muuttuu elämän allegoriaksi. Tuomitsin sketsin: siitä puuttui yhteiskunnallinen analyysi.

”Ilolle” on kertynyt
useita määreitä.
Yksi niistä on
”yksinkertainen”.
Länsimainen
hyvinvointi-ihminen listaa usein juuri ”yksinkertaisen
ilon” piiriin kuuluvia asioita kun häneltä kysyy, mikä
ilahduttaa.

Huumori muuttaa epätoivon komiikaksi. Miksi pidämme Putous-sarjan sketsivoittajasta, Riku Niemisen
Munamiehestä? Hän ei ole täysin harmiton hahmo,
sillä hän on kananmuna. Useimmat kananmunat, jotka
olemme elämämme aikana syöneet, ovat putkahtaneet
häkkikanaloitten tuotoksina. Muna on stressattu ilmiö.
Kyykyssä, pohjimmiltaan kärsivässä asennossa iloisesti
piipittävä munamies yhdistää kärsimyksen anteliaaseen
iloisuuteen. Minä annan teille itseni, yksinkertaisen,
valkean kananmunan. Olkaa hyvät!

Lapsi ja suhteellisen varttunut henkilö päätyvät helposti
samoihin iloaiheisiin (uinti, hiihtely, metsämansikat):
lapsi vilpittömyyttään ja kokemattomuuttaan, varttunut

”Ironia haavoittaa, huumori parantaa. Ironia on armotonta, huumori armeliasta. Ironia on nöyryyttävää,
huumori nöyrää.” (André Comte-Sponville)
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Painavaa asiaa

Vaikka suojelualueverkostoamme kehitettäisiin pintaalaltaan nykyisestä moninkertaiseksi, se ei yksin riitä
uhanalaisen metsäluonnon pelastamiseksi. Tarvitsemme
luonnonläheisempää talousmetsien käsittelyä, aidosti
hyvää ja luonnon monimuotoisuuden kannalta kestävää
metsänhoitoa.
Metsäsertifiointi on todistus puun alkuperän olosuhteista
ja metsänhoidon käytännöistä. Ideana on noudattaa metsätaloudessa lain vaatimustasoa korkeampia kestävyyden
kriteerejä. Sertifiointi on yksi tapa parantaa metsänhoidon kestävyyttä – ja samalla saada markkinaetua sertifioimattomiin tuotteisiin nähden. Parhaan mahdollisuuden
sertifiointiin tarjoaa tällä hetkellä FSC,
jonka kansallinen uusi standardi hyväksyttiin keväällä 2011.

Text: LAURA RAHKA

FSC:ssä on useita etuja verrattuna toiseen Suomessa käytössä olevaan metsien sertifiointijärjestelmään,
PEFC:hen. FSC huomioi paremmin ympäristön ja luonnon monimuotoisuuden, järjestelmä on läpinäkyvä ja
päätöksenteko laajapohjaista. Luonnon kannalta FSC:ssä
on monia etuja. 5 % metsistä jätetään käsittelemättä ja
5 % käsitellään metsäekosysteemin kannalta erityiskohteina. Metsään jätetään enemmän eläviä säästöpuita ja
lahopuuta, vesistöjen suojavyöhykkeet ovat puustoisia ja
leveämpiä ja tiettyjä merkittävien suojeluarvojen alueita
ylläpidetään. Arvokkailla lintukohteilla vältetään kesähakkuita ja uhanalaisten metsälajien elinpaikat turvataan.
Luontojärjestöjen mielestä Suomen FSC-standardissa
toivomisen varaa jättivät muotoilut esimerkiksi virkistysalueiden käsittelystä, energiapuun korjuusta ja metsätalouden ulkopuolelle jätettävistä luontokohteista. Kompromisseja piti kuitenkin tehdä, jotta metsätaloustoimijat
saatiin sitoutumaan FSC:hen ja yhteinen päätös aikaiseksi. Maailman kaikista sertifioiduista metsistä noin kolmannes on FSC:n piirissä, Suomen metsistä tällä hetkellä
vain alle kaksi prosenttia.

FSC -sertifiointi
huomioi ympäristön ja luonnon
monimuotoisuuden
paremmin kuin
PEFC.

FSC on lyhenne sanoista Forest Stewardship Council eli hyvän metsänhoidon neuvosto. Sertifioinnissa on
kriteeristö tavoitteista ja toimenpiteistä, joihin metsänomistaja sitoutuu
hakiessaan sertifikaattia metsälleen.
Sertifikaatin saa määräajaksi, kun on
läpäissyt ulkopuolisen auditoijan tekemät asiaankuuluvat tarkastukset. FSC on ollut tarjolla
Suomessa vuodesta 2006, mutta sitä ei otettu silloin vielä
laajalti käyttöön nykyistä vaativampien ja epätäsmällisten
kriteerien vuoksi. Nyt uuden standardin käyttökelpoisuutta osoittaa UPM:n päätös sertifioida FSC:llä omistamansa metsät Etelä-Suomessa.

PANDAN POLKU

skum olja skadar
sumatratiger

FSC ei ole suojeluohjelma, eikä se korvaa tarvittavia toimenpiteitä suojelualueverkoston kehittämiseksi. Tällä
hetkellä se on kuitenkin paras talousmetsien hoidon ja käytön keino, jossa
pyritään aidosti yhteensovittamaan eri
tavoitteita kestävästi.
Panu Kunttu
metsäasiantuntija

WWF on ollut tuomassa FSC-sertifiointia
Suomeen ja osallistunut sen kehittämiseen.
Lisätietoja: www.finland.fsc.org

Ansvarsfulla indonesiska odlare vill
vända trenden men behöver snabbt
stöd för hållbar palmoljeproduktion
av europeiska uppköpare.

I november förra året publicerades bevis på att fem olika tigerarter lever i en oskyddad skogskorridor mellan
skogsområdet Bukit Tigapuluh och skyddsområdet Rimbang Balingin på ön Sumatra.
Indonesiska forskare lyckades fånga tigrarna på video
med en kameraattrapp. Förutom sumatratigern fångades
trädleoparden, marmorkatten, den asiatiska guldkatten
och trädleoparden på bild. Området är också viktigt för
t.ex. orangutangen och elefanten. Samtidigt är den oskyddade skogen ett attraktivt område för palmolje- och pappersindustrin.
– Kameran är ett viktigt verktyg för att uppskatta antalet djur som verkligen existerar, särskilt i täta djungelområden, berättar skyddsarbetare Karmila Parakkasi
från WWF Indonesien.

© Klein & Hubert / WWF

Käsite ”hyvä metsänhoito” on perinteisesti tarkoittanut
sellaista tapaa hoitaa metsää, jonka keskeinen mittari on
taloudellinen tuotto ja puun maksimaalinen kasvu. Tämä
yksipuolinen käytäntö on johtanut vuosikymmenten kuluessa siihen, että punaiselle uhanalaisten lajien listalle
on päätynyt 1 800 metsälajia ja metsätyypeistämme kaksi
kolmannesta on uhanalaisia.

© Joni Lind / Löylymedia

MEtsämme
tarvitsevat aidosti
hyvää metsänhoitoa
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På svenska

WWF:N ASIANTUNTIJAT KERTOVAT,
KUINKA ASIAT TODELLA OVAT.

Ansvarsfulla odlare saknar stöd
– Problemet är inte själva oljan eller odlingen i sig, utan var
det sker, berättar WWF Finlands expert Sampsa Kiianmaa.
Enligt Kiianmaa finns det redan ansvarsfull palmoljeodling i Indonesien, men odlarna behöver omgående få
mera positiva signaler från uppköpare i Europa.
– Hittills har det varit lönsammare att ta i bruk nya
skogsområden, eftersom intäkterna från skogsavverkningen har dragits av från kostnaderna för att starta en
odling. Samtidigt finns det mindre värdefulla områden på
annat håll, där palmoljan kan odlas ansvarsfullt.
– Den ansvarsfulla oljan är bara 1–5 % dyrare än konventionellt producerad palmolja. Företagen har antagligen prioriterat annat än hållbarhet i sina uppköp.

Poängen med palmolja
Det bästa en europeisk konsument kan göra är att försöka
påverka företagen. Att bojkotta palmolja eller produkter
som innehåller palmolja är inte önskvärt, eftersom det inverkar negativt på all odling, också den ansvarsfulla.
– Var och en kan ta kontakt med ett storföretag eller
en stor butikskedja och kräva att de köper hållbar RSPOcertifierad olja. Enligt vår rapport har utvecklingen gått
mycket framåt, och nu gäller det att öka andelen ansvarsfullt producerad olja. Vi ser gärna också att spårbarheten
förbättras, anser Sampsa Kiianmaa.

Vad är RSPO?

Ansvarsfull palmoljeodling regleras av ett internationellt organ, Roundtable on Sustainable
Palm Oil, eller RSPO. Organisationen arbetar
för att palmolja produceras så hållbart som möjligt och så att odlingen skadar naturen så litet
som möjligt. Mera information: www.rspo.org
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Ystävänhakutalkoot

100%

kummi löytää uuden kummin WWF:lle

• Ku
kiAnna

Ystäviä tarvitaan!

tysvink

Mitä enemmän meitä on sitä paremmat ovat mahdollisuutemme toimia
ja vaikuttaa. Siksi me tarvitsemme
myös sinun tukeasi ja yhtään liioittelematta – maapallo tarvitsee meitä. Nyt
enemmän kuin koskaan.

uka u d e

tämä lehti
ystävällesi

n kierrä

Kummina voit tukea pitkäjänteistä
luonnonsuojelutyötämme kuukausilahjoituksella, joka hoituu kätevästi
suoraveloituksena. Sinun tarvitsee vain
täyttää ja allekirjoittaa oheinen suoraveloitusvaltakirja ja lähettää se meille.
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Sinustako uusi WWF:n kummi?

KIERRÄTYSPAPERI

Lue lisää

Lue lisää WWF:n suojelutyöstä, kummikohteista ja tuoreimmista saavutuksis
tamme netistä. Myös verkkosivuillamme voit liittyä kummiksi: wwf.fi/liity

Ystävänhakutalkoot
kummi löytää uuden kumm

in WWF:lle

käännä jA LIITY KUMMIKSI!
Leikkaa tästä

Leikkaa tästä

#
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Postimaksu
maksettu
puolestasi

käännä ja liity kummiksi!

wwf.fi/pandanpolku

WWF
Tunnus 5005573
Info KUMMI
00003 Vastauslähetys

Taita katkoviivaa pitkin, sulje nitojalla tai teipillä ja pistä postiin.Tai lähetä
tämä valtakirja postimerkillä varustetussa kirjekuoressa osoitteeseen:
WWF Suomi, tukijapalvelu, Lintulahdenkatu 10, 00500 Helsinki
Kiitos tuestasi!

Hei,
täältä tulee
kummitäti!

#

#

ITÄMERI-kummi
WWF-yleiskummi

SAIMAANNORPPA-kummi

SADEMETSÄ-kummi

ILMASTO-kummi

25€		

15€ 		

sähköpostitse

puhelimella

Etunimi

Osoite

Allekirjoitus

Paikka ja aika

WWF:n voimassa olevat keräysluvat: Poliisihallitus, Arpajaishallinto ja Ålands landskapsregering. Keräyslupanumerot: Suomi 2020/2011/986/28.6.2011 koko maa Ahvenanmaata lukuun ottamatta (1.7.2011-30.6.2013) ja Ahvenanmaa
680 K12/6.6.2011 (1.7.2011-30.6.2012)

#
Leikkaa tästä

WWF, Lintulahdenkatu 10, 00500 Helsinki, tukijapuh. 040 192 3112, tukija@wwf.fi
Lahjoitustili: FI41 1572 3000 0111 89 BIC (Swift) NDEAFIHH
SUORAVELOITUKSEN EHDOT:
1. Valtuuttaja valtuuttaa WWF:n veloittamaan mainittua pankkitiliä sovitulla tukisummalla sovittuna päivänä. Jos eräpäivä
on viikonloppuna tai pyhäpäivänä, veloitus siirtyy seuraavaan pankkipäivään.
2. Maksusuoritus näkyy tiliotteella.
3. Suoraveloitukseen sopii maksupalvelutili. Valtuuttaja huolehtii, että tilillä on eräpäivänä riittävästi katetta. Jos katetta ei
ole eräpäivänä, pankki yrittää veloitusta vielä kolmena seuraavana pankkipäivänä.
4. Valtakirja on voimassa toistaiseksi. Valtuuttaja voi peruuttaa antamansa valtuutuksen ilmoittamalla siitä viimeistään 7
vuorokautta ennen eräpäivää WWF:lle ja kirjallisesti pankkiinsa.
5. Lisäksi sovelletaan Suomen Pankkiyhdistyksen suoraveloitusvaltuutuksen yleisiä ehtoja.

Sähköposti

Puhelin

Syntymävuosi

Postitoimipaikka

Lisätietoja

tekstiviesteillä (sms, mms)

postitse

© Wim van Passel / WWF-Canon

-Canon
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Kiitokseksi kummiudesta saat:

Postinumero

viimeisenä päivänä

€ (minimi 6 €/kk)

Kyllä, kiitos! Olen kiinnostunut WWF:n
toiminnasta ja minuun saa olla yhteydessä
muista tavoista osallistua:

15. päivänä

muu summa:

Sukunimi

Kumminumero (WWF lisää nron)

Henkilötiedot:

Pankki					Konttori

Tilinumero			

Haluan, että WWF veloittaa tiliäni joka kuukauden

35€ 		

Valtuutan WWF:n veloittamaan tililtäni kuukausittain seuraavan summan:

VALITSEMANI KUMMIUS:

Täytä isoin kirjaimin. Leikkaa valtakirja irti, taita katkoviivaa pitkin, sulje nitojalla tai teipillä ja postita
maksutta WWF:lle (postimerkkiä ei tarvita). Muista allekirjoittaa valtakirja. Kirjaamme sinut kummiksi
ja lähetämme valtakirjasi pankkiisi. Mahtavaa, että olet mukana!

Kyllä, liityn kummiksi ja tuen siten kuukausittain WWF:n luonnonsuojelutyötä.

(Palvelutunnus 002151865)

Pandan polku -tukijalehti (4 krt/v) toimitettuna Suomen osoitteeseen. Infokirje
kummikohteestasi. Pinssi. Uutiskirjeet
kuukausittain sähköpostiisi. Ja bonuksena paljon hyvää mieltä!

#

#

SUORAVELOITUSValtakirja
Kummiksi liittyminen käy helposti, kun täytät alla olevan suoraveloitusvaltakirjan,
leikkaat sen irti ja lähetät postitse meille. Postimaksun olemme maksaneet puolestasi.
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Tervetuloa mukaan!
Jos haluat vielä miettiä…

Jos et vielä halua ryhtyä kummiksi, mutta olet
kuitenkin kiinnostunut luonnonsuojelusta ja
WWF:n ajankohtaisista asioista ja tapahtumista,
tilaa kerran kuussa ilmestyvä WWF:n uutiskirje
sähköpostiisi. Lähetä viesti ”Tilaan WWF:n uutiskirjeen” osoitteeseen tukija@wwf.fi ja kerro
sähköpostiosoitteesi, nimesi ja osoitteesi.

