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Tätä kirjoittaessani on huhtikuun loppu, ja koronaviruspandemia aiheuttaa huolta ja su-
rua ympäri maailmaa. Seuraavien päivien, saati kuukausien, tapahtumia on vaikea ennus-
taa. Niinpä se, mitä kirjoitan hieman ennen vappua, voi näyttäytyä täysin toisessa valossa 
lehden ilmestyessä kesäkuun puolivälissä.

Nyt uskaltaa kuitenkin jo sanoa, että pandemia on saanut monet meistä tarkastelemaan 
uudelleen perimmäisiä arvojamme. Poikkeustilanteen myötä olemme ymmärtäneet entis-
tä kirkkaammin läheisten ihmisten ja lähellä sijaitsevan luonnon merkityksen. Vanhaa sa-
nontaa muunnellen: välillä pitää mennä lähelle nähdäkseen kauas. 

Pandemia muistuttaa meitä myös muista tärkeistä asioista. Se on nostanut esiin esimer-
kiksi kysymyksen globaalista ruokaturvasta. Ruokaturvalla tarkoitetaan tilannetta, jossa 
ihmisillä on riittävästi ruokaa terveelliseen ja aktiiviseen elämään. Meidän on parannetta-
va ruokajärjestelmän heikkoja kohtia ja varauduttava ennakolta tilanteisiin – esimerkiksi 
maailmanlaajuisiin pandemioihin – jotka voivat heikentää ruokaturvaa. 

Yksi merkittävä tekijä ruokaturvan kannalta on luonnon suojeleminen. Esimerkiksi pö-
lyttäjien suojeleminen on tärkeää, sillä ilman niitä meiltä puuttuisivat monet marjat, he-
delmät ja vihannekset. Pitämällä huolta pölyttäjistä emme siis pelkästään suojele luontoa, 
vaan turvaamme ruuantuotantoa. Pölyttäjien kiehtovasta ja isosta roolista ruokaketjussa 
kerrotaan enemmän tämän lehden mainiossa artikkelissa sivuilla 8–10. 

Luonto on täynnä pölyttäjien kaltaisia lajeja ja elinympäristöjä, jotka pitävät meistä 
huolta. Muistetaan mekin pitää huolta toisistamme ja luonnosta.  

Liisa Rohweder
pääsihteeri, WWF Suomi

©
 Sin

i H
o

lo
pain

en
 / W

W
F

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.

                                                      pandemia muistuttaa meitä siitä,   

mikä On tärkeää
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Silja annila
viestinnän  
asiantuntija

innostu suunnistuk-
sesta ja kiintorasteis-
ta. Rastit ovat aina 
maastossa, ja niitä voi 
kiertää oman taitota-
son mukaan. Karttoja 
saat suunnistusseu-
roilta tai kaupunkien 
liikuntapalveluista.

Kerää luonnonyrttejä 
ruuanlaittoon. esimer-
kiksi voikukka, nokko-
nen ja maitohorsma 
ovat hyviä ja helppoja 
aloittelijan kerättäväk-
si. luonnonyrtit ovat 
lähiruokaa parhaim-
millaan.

pinnalla 
nyt
työnteKijöidemme  
vinKit KeSään.

Opas vastuulliseen  
sijoittamiseen
WWF ja finanssiyhtiö Mandatum Life 
ovat julkaisseet yhdessä oppaan vastuul-
liseen sijoittamiseen. Riskeistä mahdolli-
suuksiin – Sijoittajan opas ilmastoriskien 
hallintaan -niminen opas tarjoaa neuvoja 
sekä instituutioille että yksityissijoittajil-
le. Oppaan avulla piensijoittajat voivat 
oppia, kuinka osallistua ympäristökriisi-
en ratkaisuun ja saada samalla tuottoja 
sijoituksistaan. Voit tutustua oppaaseen 
Mandatum Lifen verkkosivuilla.

lOhenkalastuksen alOitusta lykättäVä
Pohjanlahden rannikon kaupallinen lohenkalastus aikaistettiin vuonna 2017 alkamaan jo 
toukokuun alussa, kun ennen kalastuskausi alkoi vasta kesäkuussa. Valitettavasti järjestely 
on johtamassa haitalliseen lopputulokseen. Aikaistettu pyynti uhkaa Itämeren lohikanto-
jen elpymistä, sillä saatavilla olevien tietojen mukaan kalastus kohdistuu nyt entistä enem-
män arvokkaisiin, suuriin emokaloihin. 

”Kalastajien kannattaa tavoitella saaliikseen nimenomaan aikaisin vaeltavia suurikokoi-
sia kaloja, sillä niistä saa parhaan tuoton. Suurikokoiset lohet ovat kuitenkin merkittäviä 
lohikannoille, sillä ne lisääntyvät pienempiä lajitovereitaan tehokkaammin”, WWF:n suo-
jeluasiantuntija Matti Ovaska sanoo.

Lisäksi tiedetään, että mitä enemmän lohikannassa on suurikokoisia yksilöitä, sitä 
enemmän on myös perinnöllistä monimuotoisuutta. Tämä auttaa lajia sopeutumaan esi-
merkiksi ilmastonmuutokseen.

”Jätimme jo toistamiseen yhdessä muiden järjestöjen, yritysten ja tutkijoiden kanssa 
maa- ja metsätalousministeriölle esityksen haitalliseksi todetun aikaistamiskokeilun lo-
pettamisesta. Esityksemme ei kuitenkaan ole johtanut toimenpiteisiin”, Ovaska sanoo.

”Kalastuksen aloittaminen vasta kesäkuussa säästäisi suuria kaloja. Se olisi helpoin ja 
tehokkain keino turvata lohikantojen tulevaisuus.”
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luontolivessä vilkas kevät
WWF:n Luontolivessä seurattiin alkuvuo-
den aikana lintujen talviruokintaa, kyitä, 
sääksiä ja saimaannorppia. Suorat lähe-
tykset keräsivät yhteensä miljoonia kat-
selukertoja. Täysin uudessa talvilintuka-
merassa nähtiin uhanalaisia lajeja, kuten 
valkoselkätikka, hömötiainen ja töyhtö-
tiainen, jotka kärsivät metsien hakkuista. 
Yksi lähetyksen tavoitteista oli muistuttaa 
niistä yksinkertaisista keinoista, joiden 
avulla metsänomistajat voivat auttaa 
uhanalaisia lajeja. Luontoliven lähetykset 
jatkuvat tälläkin hetkellä verkossa.
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Naalikannat ovat runsastuneet Ruotsissa ja Nor-
jassa, ja pesinnän todennäköisyys on kasvanut 
myös Suomessa. Koska naali voi tehdä paluun 
maahamme lähivuosina, WWF perusti työryh-
män koordinoimaan lajin suojelua ja tutkimusta. 
Työryhmän ensimmäinen tavoite on lisätä naalin 
ruokinta-automaatteja ja riistakameroita. Työryh-
mään, jonka puheenjohtaja on professori Heikki 
Henttonen, kuuluu WWF:n lisäksi muun muassa 
edustajia Metsähallituksen Luontopalveluista.

WWF perusti naalityöryhmän
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Sinilevätilanteen 
salliessa itämeren 
luontoon kannattaa 
tutustua snorklaa-
malla. uposkasvien, 
rakkohaurun ja rihma-
levien joukossa voit 
havaita esimerkiksi 
kaloja ja katkoja.VaneSSa ryan

meriasiantuntija

tämä lienee pinnalla 
nyt -palstan historian 
yksinkertaisin vinkki: 
valitse mieluinen 
paikka, istahda siihen 
ja anna kesäisen 
luonnon syleillä.  
ole hiljaa ja nauti.  
älä tee mitään.

luonnon havainnointi 
kanootin tai kajakin 
kyydistä on hieno 
kokemus. Kanootti  
on helpompi, kajakkia 
varten kannattaa  
käydä kurssi. muista 
myös pelastusliivit  
ja vaihtovaatteet!

Oikeus päätti, ahma VOitti
Korkein hallinto-oikeus teki keväällä päätöksen, joka vaikuttaa merkittävästi erittäin 
uhanalaisen ahman suojeluun Suomessa. KHO linjasi, että ahman tappamiseen vuonna 
2017 myönnetty poikkeuslupa oli lainvastainen. 

KHO:n laittomaksi toteama lupa salli ahman tappamisen luonnonsuojelualueella, joka 
on perustettu ahman elinympäristöjen suojelemiseksi. Ennen luvan myöntämistä viran-
omaisten olisi KHO:n mukaan pitänyt tehdä luonnonsuojelulain edellyttämä arviointi ah-
man tappamisen vaikutuksista luonnonsuojelualueella.

”KHO:n päätös oli odotettu ja toivottu. Arkijärjelläkin voi kysyä, mitä merkitystä on ah-
mojen elinympäristön suojelulla, jos ahmat tapetaan alueelta pois”, WWF:n oikeudellinen 
neuvonantaja Raija-Leena Ojanen sanoo.

Päätös on merkittävä, sillä kyseessä ei ole yksittäistapaus: viimeisten neljän talven aika-
na Natura 2000 -verkostoon kuuluvilla luonnonsuojelualueilla on tapettu 20 ahmaa viran-
omaisten siunauksella. 

”Päätös ei tuo menetettyjä ahmoja takaisin, mutta tulevaisuudessa lajin aseman pitäisi 
olla turvatumpi sen elinympäristöjen suojelemiseksi perustetuilla luonnonsuojelualueil-
la”, Ojanen sanoo.

Poikkeusluvasta valitti Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri.
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kuuttien lukumäärä jäi 
arvoitukseksi
Saimaannorpan poikaslaskennoissa löy-
tyi tänä keväänä huomattavasti vähem-
män kuutteja kuin edellisinä vuosina. 
Lehden mennessä painoon kuutteja oli 
löytynyt 32, kun edellisinä vuosina poi-
kasia on löytynyt yli 80. Heikko jäätilan-
ne vaikeutti laskentoja, eikä kaikkia syn-
tyneitä kuutteja löydetty. Huonot lumi- ja 
jäätalvet lisääntyvät ilmastonmuutoksen 
myötä, joten norpan suojeleminen muilta 
uhkilta, kuten kalanpyydyksiin hukkumi-
selta, on entistäkin tärkeämpää. Saimaal-
la kalastavat voivat auttaa vaihtamalla 
verkot norpalle turvallisiin pyydyksiin.  

liiSa rohweder
pääsihteeri
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Australian maastopalot tuhosivat peräti 80 pro-
senttia kalliovallabien elinalueesta Uudessa 
Etelä-Walesissa. Kalliovallabien auttamiseksi 
WWF Australia, supermarketketju Woolworths 
ja ruoka-apua tarjoava Foodbank tiputtivat 
maastoon tonneittain porkkanoita ja bataat-
teja. Australian palojen aiheuttamat tuhot 
ovat valtavia: metsää ja maastoa on palanut 
yli 10 miljoonaa hehtaaria, mikä vastaa kol-
masosaa Suomen pinta-alasta. WWF on aut-
tanut myös muita paloista kärsineitä lajeja.

kalliovallabeille pudotettiin porkkanoita

©
 v

eR
o

n
ic

a 
jo

Se
pH

 /
 W

W
F 

au
St

Ra
li

a

©
 W

il
d

Ki
n

d
 K

id
S

Vaatteista tukea uhan-
alaiselle lumileopardille
Wildkind Kids lahjoittaa jokaisen myydyn 
lumileopardikuosisen vaatteen hinnasta 
kymmenen prosenttia WWF:lle lumileo-
pardien suojeluun. Tuotteet tulevat 
myyntiin Wildkind Kidsin verkko-

kauppaan ja jälleenmyyjille
 elokuussa 2020. Lapsille on 

saatavilla kaksi erilaista  
t-paitaa ja collegepusero.  
Myös aikuisille on kaksi eri- 

laista paitavaihtoehtoa. 
Tuotteet valmistetaan 

luomupuuvillasta. 
Vaatteita voi os- 
taa osoitteesta  
wildkindkids. 

com.
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aSKaRRuttaaKo 
joKin? WWF:n 
aSiantuntijat 
vaStaavat.

Lähetä kysymyksesi 
meille: info@wwf.fi

WWF  
Vastaa

Miten koronaviruspandemia on vaikuttanut wwF:n työhön? 
”jouduimme perumaan pandemian takia keväälle ja kesälle suun-
nitellut yleisötapahtumamme. Se tarkoittaa, ettemme järjestä 
tänä kesänä esimerkiksi perinteisiä öljyntorjuntakoulutuksia tai 
talkooleirejä. olemme kuitenkin järjestäneet esimerkiksi virtuaa-
lisia koulutuksia, joissa olemme ohjeistaneet ihmisiä kitkemään 
haitallisia vieraskasveja. Suurta osaa tehtävistämme olemme voi-
neet tehdä etänä. olemme muun muassa jatkaneet luonnonsuo-
jelusta viestimistä, valmistelleet kouluille ympäristökasvatusmate-
riaalia ja vaikuttaneet ympäristöä koskeviin poliittisiin päätöksiin. 
olemme myös pystyneet jatkamaan uhanalaisten lajien suojelua, 
kosteikkojen rakentamista ja virtavesien kunnostuksia, koska töitä 
tehdään maastossa usein yksin tai pienellä porukalla.” 

jari luukkonen
suojelujohtaja

Ihmisen toiminta köyhdyttää luonnon monimuotoisuutta 
ja ajaa lukemattomat lajit ahdinkoon. Mutta mitkä lajit? 
Tyhjentävää vastausta on ollut vaikea antaa, sillä koko 
maapallon luonnon monimuotoisuus eli biodiversiteetti on 
pysynyt suurilta osin mysteerinä. 

Valaistusta voi tarjota tutkimus, jossa hyödynnetään au-
tomaatiota ja tilastotiedettä, kertoo Helsingin yliopistolla 
organismi- ja evoluutiobiologian tutkimusohjelman pro-
fessorina työskentelevä Otso Ovaskainen.

Ovaskainen vetää kansainvälistä tutkimushanketta, jos-
sa kartoitetaan etenkin sienten ja hyönteisten monimuotoi-
suutta maailmanlaajuisesti. Nisäkkäisiin ja lintuihin ver-
rattuna sieniä ja hyönteisiä tunnetaan huonommin. 

”Jos ajatellaan sieniä ja hyönteisiä, emme tiedä, mitkä 
lajit ovat olemassa saati mitä ne tekevät. Meiltä puuttuu 
lähtötilanne. Mikä on se biodiversiteetti, joka on katoamas-
sa?” Ovaskainen sanoo.

Tutkimuksessa otetaan näytteitä sadoilta alueilta ympäri 

Biodiversiteetti paljastuu  

tilastOtieteen VOimin
teKSti ja Kuva SoFia kuiSMa

maailmaa. Sienten tutkimuksessa käytetään matkalaukun 
kokoista laitetta, joka kerää vuorokauden ajan ilmasta iti-
öitä. Yhdestä DNA-näytteestä voidaan tunnistaa tuhansia 
sienilajeja. 

”Uutta on se, että miljoonia yksilöitä ei tarvitse tunnistaa 
mikroskoopin alla. Siten voimme käsitellä paljon isompia 
näytemääriä kuin aikaisemmin ja saamme vankan pohjan 
myös tilastolliseen analyysiin”, Ovaskainen sanoo.

Hyönteisnäytteet kerätään telttamaisilla pyydyksillä, ja 
nisäkkäiden ja lintujen tutkimiseen käytetään automaatti-
sia riistakameroita ja nauhureita.

Tutkimuksella pyritään myös ymmärtämään maankäy-
tön ja ilmastonmuutoksen vaikutuksia luonnon monimuo-
toisuuteen. 

”Voimme esimerkiksi kartoittaa kaupungeista ja luonnon-
tilaisilta alueilta otettujen näyteparien avulla, kuinka paljon 
olemme menettäneet monimuotoisuudesta, kun luonnon-
tilaisia alueita on vähennetty”, Ovaskainen sanoo. 
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jani kaaro on toimittaja ja tietoKiRjailija, 
joKa vuoRottelee WWF-leHden KolumniStina 
Ronja Salmen KanSSa.

Esineet eivät muista, mutta me muistamme esineiden avulla. 
Lause nousee mieleeni kevätsiivousta tehdessäni. Olen löy-
tänyt vintin perältä Pandoran lippaan, muistolaatikon ja sen 
kymmenet valokuvat. Ajattelen vain vilkaisevani nopeasti sen 
sisältöä, mutta aika venähtää ja jäsenet puutuvat vintillä kykki-
essä. Valokuvat pakottavat unohtumaan muistoihin. 

Jokaisella katsomiskerralla valokuvat tuntuvat arvokkaammil-
ta, ja niiden herättämät muistot tuntuvat lisäävän alkuperäisen 
muiston painoa. Muistimme ei ole muuttumaton, ja merkityk-
sellisiksi hetkiksi nousevat tapahtumat, joihin useimmiten pa-
laamme. 

Ajattelen, että rakkaus noudattelee samaa logiikkaa. Myös se 
syvenee toistoista. Rakastua voi ensisilmäyksellä, mutta rakas-
taminen ei tunne rajoja tai toistomääriä. Jokainen minä rakas-
tan sinua lisää rakkauden painoa. Siihen rukouksenkin voima 
perustuu. Mikä tahansa lause muuttuu merkitykselliseksi, kun 
sitä jauhaa hampaissaan ja päästää yöhön laukkaamaan. 

Laulut taas ovat ottaneet oppia rukouksista. Kertosäe toistuu 
voimallisena, ja usein juuri se tarjoilee vapauttavan katarsik-
sen. Minulle yksi vaikuttavimmista lauluista viime vuosina on 
ollut artisti Pykärin Lohdutus-kappale, jonka esittää Ringa 
Manner. Kappaleessa on pysäyttävä lause, joka on jäänyt kum-
mittelemaan päähäni.

mua lohduttaa 
asiat joita ei voi tallentaa

Minä yritän jatkuvasti tallentaa. Kuvaan ja videoin hen-
gästyttävää tahtia arkipäiviäni. Mutta miten onnistun 
siinä? Kuvat ovat tallessa, mutta en koskaan pysäh-
dy katsomaan niitä. Kuinka arvokkaita ne siis ovat? 
Juuri nyt puhelimessani on yli 6 000 kuvaa, mutta 
pystyisinkö muistamaan mitä ne ovat, jos puhelime-
ni katoaisi? Loputtoman kuvaamisen ja tallentami-
sen myötä yksittäisten kuvien arvo on heikentynyt. 
Filmille kuvaaminen asetti määrällisiä rajoituksia ja 
pakotti valitsemaan muistoja tiukemmin jo etukä-
teen. Koska sitähän kuvaaminen on, muistettavien 
asioiden valikointia. 

Toisaalta ehkä kaikkein rakkaimpia asioita ei voi tallentaa. 
Lohdutus-kappaleessa luetellaan tallentamisen ulkopuolella 
olevia asioita. Luontoa, sen eliöitä ja toisaalta kahden ihmisen 
välistä kosketusta. Luontoa on mahdotonta sellaisenaan tallen-
taa, koska jo sen suuruus asettaa tallentamiselle pökerryttäviä 
vaatimuksia. Miten jotain niin suurta voisi säilöä? Se ei ole 
mahdollista. Siksi alkuperäisestä on pidettävä niin ankarasti 
huolta.

Ei ole olemassa varmuuskopiota, joka kattaisi järvenrannan 
monitahoisuuden. Jopa kirjoitettu kieli taipuu huonosti ku-
vaamaan sitä samanaikaista suloisuutta, jonka edessä lepäävä 
järvi, tuoksuva mesiangervo ja kuikan iltahuuto muodostavat. 
Ehkä juuri ainutlaatuisuus – se, mitä ei voi tallentaa – vetää 
meidät mökkirantoihin ja metsäpoluille yhä uudelleen, uudel-
leen ja uudelleen. 

kolumni
© emmi KäHKönen

ronja SalMi on toimittaja ja yRittäjä,  
joKa vuoRottelee WWF-leHden KolumniStina  
jani KaaRon KanSSa.

asiat joita   

ei VOi tallentaa 

WWF • Lehti elävän maapallon puolesta 7



Pölyttäjien määrä on huvennut maailmanlaajuisesti. 
Niiden väheneminen on vakava uhka 

luonnolle ja ihmisille. 

teKSti Mari koiStinen • Pölyttäjäkuvat ola jennerSten / wwF Sweden

jokaista  

pölyttäjää tarVitaan 
Kukkakärpäslaji mesisurri.
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Luonnon monimuotoisuutta ja sen tuotta-
mia hyötyjä arvioiva IPBES-paneeli julkaisi 
vuonna 2016 huolestuttavia uutisia: yhä 
useampi kasveja pölyttävä laji oli ajautu-
massa kohti sukupuuttoa. Pölyttäjien ah-
dingosta on sittemmin puhuttu paljon, mut-
ta käännettä parempaan ei ole tapahtunut.

Pölyttäjien väheneminen on huono uu-
tinen paitsi luonnolle myös ihmisille. Noin 
75 prosenttia maapallon viljelykasveista 
tarvitsee hyönteispölytystä satojen varmis-
tamiseksi. Pölyttäjien ansiosta meillä riit-
tää runsaasti erilaisia marjoja, hedelmiä, 
vihanneksia ja pähkinöitä sekä kuppeihin 
kaakaota ja kahvia. 

Maailmalla pölyttäjiä on jo yritetty korva-
ta. Esimerkiksi vaniljaa tuotetaan nykyisin 
paljon Madagaskarilla, jossa kasville ei ole 
luontaisia pölyttäjiä. Niinpä pölytyksen te-
kevät vaivalloisesti ihmiset, joiden on hoi-
dettava pölytys kahdentoista tunnin aikana 
kukan aukeamisesta.

kimalaisia, koppakuoriaisia ja kukkakärpäsiä  
– kaikille on paikkansa
Pölyttäjistä puhuttaessa mainitaan usein 
ainoastaan kimalaiset ja mehiläiset. Monen 
tutun tuotteen pölyttäjä voi kuitenkin yllät-
tää. Esimerkiksi kaakaon pääpölyttäjiä ovat 
pikkuiset polttiaiset. 

”Kimalaiset ja mehiläiset ovat tärkeim-
piä pölyttäjiä, mutta eri kasvit tarvitsevat 
eri lajeja. Pölyttäjinä voivat toimia vaikka-
pa kovakuoriaiset, perhoset tai muurahai-
set”, Helsingin yliopistossa tohtorikoulu-
tettavana työskentelevä Jenni Toikkanen 
kertoo.

Toikkasen pro gradu -työ käsitteli kukka-
kärpäsiä ja kuminanviljelyä. Suomi on ku-
minanviljelyn johtavia maita maailmassa, ja 
täällä tuotetaan noin 20–30 prosenttia glo-
baalista kuminasadosta. Hyvän sadon var- 
mistamiseen osallistuvat myös kukkakärpä-
set, joiden vaihtelevat elämäntavat kiehto-
vat Toikkasta. 

Kaaliperhonen.

Rusomuurarimehiläinen.
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”Ne ovat aikuisina pölyttäjiä, mutta touk-
kina ne voivat toimia eri rooleissa. Osa kuk-
kakärpästen toukista on petoja, jotka syö-
vät kirvoja. Näin niitä voidaan hyödyntää 
kasvihuoneissa ja maatalousympäristöissä 
luontaisina kirvojen torjujina. Toinen touk-
karyhmä mutustelee lahoavaa orgaanista 
ainesta ja elää maaperässä ja lahopuussa.  
Näin ne ovat sidoksissa metsään ja suohon. 
Kolmas, pienin toukkaryhmä, elää tiettyjen 
kasvien sisällä.”

Usein pölyttäjien kohdalla puhutaan 
kukkivien alueiden merkityksestä: niityis-
tä, kedoista, pientareista, voikukkanurmi-
koista tai horsma-aukioista. Kukkakärpäset 
tarvitsevat kuitenkin myös metsälaikkuja. 
Toikkasen tutkimuksen mukaan kukkakär-
päsiä onkin enemmän silloin, kun peltojen 
ympärillä on sekametsää. 

Kukkakärpäset eivät ole ainoita pölyttä-
jiä, jotka vaativat monimuotoista elinym-
päristöä. Monimuotoinen luonto on avain 
monipuolisten pölyttäjäkantojen elättämi-
seen, mutta toisaalta pölyttäjiä tarvitaan 
monimuotoisuuden ylläpitäjiksi.

”Erilaiset pölyttäjät tarvitsevat monen-
laisia ympäristöjä. Esimerkiksi erakkome-
hiläisissä on kolopesijöitä, jotka tarvit-
sevat puita pesiä varten. Kimalaiset taas 
hyötyvät monipuolisesta maatalousympä-
ristöstä.”

Villeistä pölyttäjistä tarvitaan lisää tietoa
Elinympäristöjen muutos on yksi tärkeä 
tekijä globaaliin pölyttäjien määrän vähe-
nemiseen. Muita tekijöitä ovat ilmaston-
muutos, vieraslajit ja kasvinsuojeluaineet. 
Helsingin yliopiston tohtorikoulutettavan 
Lotta Kailan tutkimuskohteena ovat kas-
vinsuojeluaineiden vaikutukset.

Kaila muistuttaa, että usein kasvinsuo-
jeluaineisiin liittynyt tutkimus on keskit-
tynyt lähinnä tarhamehiläisiin. Ihmiset 
kuitenkin huolehtivat tarhamehiläisistä, 
joten ne ovat hyvin erilaisessa asemassa 
kuin villit pölyttäjät. Niinpä esimerkik-
si yhden kuolleen mehiläisyhteiskunnan 

tilalle voidaan varsin nopeasti kasvattaa 
uusi yhteiskunta tai pesiä voidaan siirtää 
uusille alueille. Tällaisia apuvoimia villeil-
lä pölyttäjillä ei ole.

”Tiedämme aivan liian vähän esimerkik-
si suomalaisten villipölyttäjien määristä tai 
siitä, miten paljon ne altistuvat erilaisille 
kasvinsuojeluaineille ja miten aineet niihin 
vaikuttavat ”, Kaila toteaa.

Aihe on Kailalle läheinen, sillä hän työs-
kenteli Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tu-
kesissa kasvinsuojeluaineiden parissa. Sen 
myötä hän ryhtyi myös harrastamaan me-
hiläistarhausta. Nyt hän selvittää tutkimuk-
sessaan, suojellaanko pölyttäjiä tarpeeksi 
kasvinsuojeluaineilta.

”Eri pölyttäjäryhmät reagoivat aineisiin 
eri tavoin, ja hyönteiset toimivat ja elävät 
eri tavoin. Haitallinen aine voi esimerkiksi 
tuhota koko kimalaisyhteiskunnan. Mutta 
niin kauan, kun emme oikeasti tiedä, miten 
paljon pölyttäjät altistuvat aineille ja miten 
ne vaikuttavat luonnonvaraisiin pölyttäjiin, 

Kukkakärpäset kiehtovat tutkija Jenni Toikkasta. Lotta Kaila tutkii kasvinsuojeluaineiden vaikutuksia pölyttäjiin.

emme voi määritellä riittävästi sopivia toi-
menpiteitä.”

Kaila muistuttaa, että kaikki kasvinsuo-
jeluaineet eivät ole pölyttäjille haitallisia ja 
osa on vaarallisempia kuin toiset.

”Lisäksi huomio on viime vuosina kiinnit-
tynyt lähinnä glyfosaattiin ja neonikotinoi-
deihin. Olisi hyvä muistaa, että kasvinsuo-
jeluaineita on valtavasti erilaisia. Omassa 
tutkimuksessani en keskity vain yhteen ai-
neeseen, vaan selvitän yhteisjäämiä.”

Kaila kaipaa tutkimuksista tukea myös 
sille, että esimerkiksi viljelijöitä ja päättäjiä 
voidaan ohjeistaa paremmin. 

”Viljelijät haluavat toimia monimuotoi-
suuden hyväksi, mutta he tarvitsevat pa-
rempia ohjeita siihen, miten tavoitetta voi 
oikeasti parhaiten toteuttaa. Pitääkö tehdä 
ennemmin niittypelto vai kukkakaista? Mi-
ten varmistetaan pölyttäjäystävällisten kas-
vien kukinta läpi kasvukauden? Tietoa par-
haista käytännön toimista tarvitaan myös 
kuntiin ja kaupunkeihin.” 

Vinkkejä pölyttäjien puolesta
• perehdy hyönteisiin. Hyönteistarkkaili-

jan elämän voi aloittaa omalta pihalta. 
erotathan kimalaisen, tarhamehiläisen, 
ampiaisen ja kukkakärpäsen toisistaan? 

• osallistu haitallisten vieraslajien vähen-
tämiseen.

• vaadi päättäjiä huomioimaan pölyttä-
jät kaupungin tai kunnan päätöksen-
teossa. 

• Suosi kasvipohjaista ruuantuotantoa. 
eläinperäisten tuotteiden tuotanto vaa-
tii paljon peltopinta-alaa ja vähentää 
näin luonnon monimuotoisuutta ja pö-
lyttäjien elintilaa. 

• Suosi luonnonlaidunlihaa tai luomuli-
haa tavanomaisen sijaan, sillä niiden 

tuotanto tukee paremmin nautojen 
laidunnusta ja näin pölyttäjille tärkeitä 
ympäristöjä.

• jätä pajut ja voikukat kukkimaan. pajut 
ovat esimerkiksi kimalaiskuningatta-
rille erittäin tärkeitä, sillä ne tarjoavat 
varhain keväällä kuningattarille siite-
pölyä. 

• jos sinulla on puutarha tai edes par-
veke tai voit vaikuttaa taloyhtiösi pi-
hapiiriin, perehdy pölyttäjille hyödylli-
siin kasveihin ja pölyttäjäystävälliseen 
puutarhanhoitoon tai pölyttäjäpesien 
tekemiseen. ylen pelasta pörriäinen 
-kampanjan nettisivuilta löytyy run-
saasti tietoa ja vaihtoehtoja. 
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aasian villieläinmarkkinat 

halutaan aisOihin
Maailmalla jylläävä koronavirus sai aasialaiset 

kannattamaan laittomien ja valvomattomien 
villieläinmarkkinoiden sulkemista. 

Rupikonnia aasialaisella villieläinmarkkinalla.

WWF • Lehti elävän maapallon puolesta 11



Koronaviruspandemia on saanut ihmiset 
Myanmarissa, Thaimaassa, Vietnamissa, 
Japanissa ja Hongkongissa vaatimaan lait-
tomien ja valvomattomien villieläinmark-
kinoiden sulkemista. WWF:n maaliskuussa 
teettämästä kyselytutkimuksesta ilmeni, 
että yli 90 prosenttia kyselyyn vastanneista 
vaati maiden hallituksia sulkemaan villi-
eläinmarkkinat. Huoli koronaviruksesta oli 
suuri: neljä viidestä piti koronaviruksen le-
viämistä erittäin huolestuttavana. 

Uuden koronaviruksen leviäminen on 
herättänyt keskustelua villieläinmark-
kinoista, sillä Maailman terveysjärjestö 
(WHO) on vahvistanut kyseessä olevan 
zoonoosi, eli virus, joka voi siirtyä eläimes-
tä ihmiseen ja ihmisestä eläimeen. WHO:n 

mukaan myös muut viime vuosikymmen-
ten epidemiat, kuten sars, mers ja ebola, 
ovat tarttuneet ihmiseen alun perin eläi-
mistä. Uuden koronaviruksen alkuperää ei 
ole varmistettu.

Koronaviruksen epäilty alkulähde on le-
pakko, kertoo zoonoosivirologian profes-
sori Olli Vapalahti Helsingin yliopistosta. 
Vapalahti pitää myös todennäköisenä sitä, 
että virus on lähtenyt eläintorilta liikkeelle. 

”Ei ole lepakoiden vika, että virus siirtyy 
ihmiseen. Kyse on siitä, miten olemme kon-
taktissa eläimiin”, Vapalahti sanoo.

Vapalahden mukaan eläinten alttius 
sairastumiselle on toreilla erilainen kuin 
luonnossa. Ne lajit, jotka eivät muuten ole 
luonnossa kontaktissa toisiinsa, pääsevät 

lyyn vastanneesta oli huolissaan siitä, että 
koronaviruksen kaltainen virus leviää uudel-
leen, jos mitään ei tehdä villieläinmarkkinoi-
den sulkemiseksi.

lainsäädännöissä ja perinteissä on eroja
Villieläimiä myydään monesti ruokatoreilla 
vieri vieressä vihannesten, karjan ja siipi-
karjan kanssa. Osalla Kaakkois-Aasian to-
reilla villieläimiä varastoidaan elävinä ja ne 
teurastetaan paikan päällä. Nämä olosuh-
teet ovat otollisia viruksen kehittymiselle.

Villieläinmarkkinoiden sulkeminen ei 
kuitenkaan ole yksinkertaista, sillä kau-
pan taustalla olevissa perinteissä on suuria 
eroja Aasian maiden välillä. Joissain osissa 
Aasiaa villieläimiä voidaan pitää eräänlaisi-
na herkkuina ja niiden syömistä merkkinä 
vauraudesta. Vietnamissa ja Myanmarissa 
villieläimiä myydään paitsi ruoaksi myös 
perinteisen lääketieteen käyttöön. Japanis-
sa ja Hongkongissa eläimiä ostetaan toreilta 
myös lemmikeiksi.

Myös villieläinkauppaa koskevassa lain-
säädännössä on paljon eroja Aasian mai-
den välillä. Osa maista on jo kieltänyt villi-

Yli 90 prosenttia kyselyyn 
vastanneista vaati maiden 
hallituksia sulkemaan 
villieläinmarkkinat. 

eläintoreilla levittämään viruksia 
toisiinsa ja ihmisiin. Tarttuakseen ih-
miseen virus tarvitsee välittäjäisän-
nän. Esimerkiksi sivettieläimen ja 
supikoiran tiedetään toimineen vä-
littäjänä sarsissa.

Villieläinkaupalla pelätään olevan 
myös yhteys virusten leviämiseen 
tulevaisuudessa. Neljä viidestä kyse-
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eläinkaupan, mutta lain valvonnassa on 
puutteita. Esimerkiksi lajien suojelua tai 
ruokahygieniaa koskevia lakeja saatetaan 
rikkoa. 

Tutkimukseen osallistuneista vain noin 
joka kymmenes kertoi itse ostaneensa villi-
eläintuotteita tai tietävänsä henkilön, joka 
on ostanut villieläimiä toreilta viimeisen 
12 kuukauden aikana. Maiden välillä oli 
kuitenkin eroja: Sekä Thaimaassa että Viet-
namissa noin 15 prosenttia kyselyyn vas-
tanneista oli ostanut villieläimiä tai tunsi 
sellaisen henkilön. 

Pandemialla on myös vaikutusta siihen, 
kuinka vastaajat uskoivat syövänsä villi-
eläimiä tulevaisuudessa. Suurin osa ei ole 
koskaan syönyt villieläimiä, ja noin 15 pro-
senttia vastanneista sanoi lopettavansa vil-
lieläinten syömisen kokonaan. 

Kuitenkin hieman alle kymmenes kertoi 
aikovansa ostaa villieläimiä myös jatkossa. 
Kaikkien tutkimuksessa olleiden maiden 
väkilukuun suhteutettuna määrä tarkoit-
taisi edelleen yli 28 miljoonaa ostajaa. Vil-
lieläinmarkkinoiden sulkemisella olisikin 
merkitystä juuri niiden ihmisten kannalta, 

jotka ilmoittivat aikovansa ostaa villieläi-
miä myös tulevaisuudessa. Avoimien villi-
eläintorien sulkeutuessa noin kaksi viidestä 
villieläintuotteiden ostajasta lopettaisi villi-
eläinten ostamisen. 

kiinan väliaikaisesta syöntikiellosta pysyvä
Jo ennen pandemiaa villieläinkaupan lain-
säädäntöä sekä villieläinrikosten valvon-
taa on parannettu useissa maissa. Muun 
muassa Thaimaassa villieläinten suojelua 
koskevaa lakia vahvistettiin viime vuonna, 
minkä seurauksena rangaistukset ovat ko-
ventuneet. Myanmarissa alueelliset hallin-
not ovat toimineet villieläinkaupan torju-
miseksi.

Kiina reagoi koronaviruspandemiaan 
kieltämällä helmikuun lopussa villieläin-
ten syömisen väliaikaisesti. Kiellon odo-
tetaan tulevan pysyväksi ennen vuoden 
loppua. Hallituksen päätöstä on seuran-
nut myös se, että Kiinassa suunnitellaan 
luetteloa niistä eläimistä, jotka soveltuvat 
lihankasvatukseen. Lista sallisi karjan ja 
siipikarjan lisäksi joidenkin villieläinten 
jalostuksen.

Globe Scanin toteuttama tutKimuS teHtiin 3.–11. 
2.2020. KySelyyn vaStaSi yHteenSä 5 000 iHmiStä 
myanmaRiSSa, tHaimaaSSa, vietnamiSSa, japaniSSa 
ja HonGKonGiSSa. joKaiSeSta maaSta KySelyyn vaS-
taSi tuHat iHmiStä. KySelyyn vaStattiin veRKKo-
lomaKKeella.

“Kiina on tehnyt erittäin hyviä toimen-
piteitä kieltääkseen villieläinten metsäs-
tyksen, kaupan, kuljetuksen ja syömisen. 
Myös Vietnamissa ollaan ottamassa käyt-
töön samanlaisia määräyksiä. Nyt kaikkien 
Aasian maiden hallitusten täytyy lopettaa 
villieläinmarkkinansa, jotta voimme jatkos-
sa välttää nyt näkemämme suuren inhimil-
lisen ja taloudellisen hädän”, sanoo WWF:n 
Aasian ja Tyynenmeren alueen johtaja 
Christy Williams.

WWF työskentelee nyt monissa Aasian 
maissa terveys- ja ympäristöministeriöiden 
kanssa suuren riskin aiheuttavien villi-
eläinmarkkinoiden sulkemiseksi erityisesti 
tiiviisti asutuilla kaupunkialueilla. Siten 
voidaan ehkäistä virusten siirtymistä villi-
eläimistä ihmisille ja ehkäistä pandemioita 
tulevaisuudessa. 

Grillattuja käärmeitä kiinalaisella torilla.
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Helmenkalastus ja patojen rakentaminen 
tyhjensivät Suomen joet raakuista. 

Raakkukatoon saattaa tulla käänne 
tänä kesänä, kun kylpylässä syntyneitä 

poikasia palautetaan luontoon.

teKSti Minna nyrhinen-Blazquez

raakun 

kOhtalOn kesä

Raakku eli jokihelmisimpukka on Suomen pitkäikäisin eläin. 
Vanhimmat elossa olevat yksilöt ovat saattaneet nököttää jo-
kiemme sorapohjilla ennen ensimmäisen maailmansodan sytty-
mistä. Laji on vanha myös luonnonhistorian mittakaavassa: se 
oli olemassa jo yli sata miljoonaa vuotta sitten, kun maapalloa 
kansoittivat dinosaurukset.

Siihen nähden, miten elinvoimaisena raakku on selvinnyt eri 
aikakausien läpi, tuntuu silmänräpäykseltä, miten nopeasti ih-
minen on toiminnallaan saattanut lajin uhanalaiseksi.

Suomessa raakku eli runsaslukuisena sadoissa joissamme vie-
lä 1900-luvun alussa. Lajista oltiin tuohon aikaan huomattavasti 
kiinnostuneempia kuin nykyään, ja siihen oli taloudellinen syy: 
jokihelmisimpukka nimensä mukaisesti tuottaa helmiä, joita 
tuohon aikaan pidettiin suuressa arvossa.

Helmien arvo ja erityisyys oli tosin ymmärretty jo vuosisatoja 
aiemmin, kertoo WWF:n suojeluasiantuntija Olli Sivonen.

”1400–1500-luvuilta lähtien kaikki Suomessa pyydetyt helmet 
piti toimittaa Ruotsin kuninkaalle. Vielä vuonna 1681 helmen-
kalastus oli koko Suomessa Kaarle XI:n asetuksella kuningas-
huoneen yksinoikeus”, Sivonen kertoo.

Helmi muodostuu simpukan sisään, kun sinne pääsee hiekan-
jyvä. Simpukka alkaa erittää jyväsen päälle helmiäistä, joka on 
samaa ainetta kuin simpukan kuori.

Helmenkalastajat olivat kiinnostuneita kaikkein arvokkaim-
mista, valkeista ja täydellisen pyöreistä helmistä. Niitä löytyi 
keskimäärin joka tuhannesta simpukasta, kun arvottomampia 
muotoja saattoi löytyä joka sadannesta. Löytääkseen helmen 
kalastajan piti avata – eli käytännössä tappaa – simpukka. Joen-
pohjat tyhjenivät raakusta kiihtyvällä tahdilla, kun sukelluslait-
teet kehittyivät ja helmestys muuttui massapyynniksi.

Raakku eli jokihelmisimpukka on 
äärimmäisen pitkäikäinen nilviäinen.
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Raakkua uhkaavaan sukupuuttoon ha-
vahduttiin vihdoin 1955, jolloin laji rauhoi-
tettiin Suomessa. Raakkukanta ei kuiten-
kaan elpynyt, sillä helmestys ei ollutkaan 
sen ainoa uhka.

”Olisi pitänyt ymmärtää suojella myös 
sen elinympäristöt”, Sivonen sanoo.

kalakato ja liettyminen uhkina
Yksi syy raakun elinympäristön hävitykseen 
on jokien patoaminen. Vesivoiman käyt-
töön padotut joet vaikeuttivat tai estivät 
kokonaan lohikalojen nousun jokiin, mikä 
tarkoitti raakun väli-isäntien katoamista. 
Raakku nimittäin elää lohen tai taimenen 
kiduksissa toukkavaiheessa ennen putoa-

mistaan joen pohjaan.
”Myös jokien perkaukset ovat vaikutta-

neet isäntäkalojen katoamiseen”, Sivonen 
lisää.

Toinen suuri syy raakun elinympäristöjen 
tuhoon on maankäyttö. Maa- ja metsäta-
lousmailta jokiin huuhtoutuu ravinteita ja 
maa-ainesta, mikä tukkii jokien sorapohjat 
ja vaikeuttaa raakun hengittämistä. 

”Pohja liettyy ja menee ikään kuin kiin-
ni. Tämä tappaa varsinkin nuoria raakku-
ja, jotka hautautuvat pohjaan ensimmäi-
siksi elinvuosikseen. Poikasilla voi olla 
myös hapenpuutetta, kun laadukas vesi ei 
pääse virtaamaan pohjaan saakka”, Sivo-
nen kertoo.

Myös tiedonpuute on raakulle uhka.
”Raakun esiintymispaikoista on tällä het-

kellä aika tarkkojakin tietoja, mutta suuri 
osa ei ole julkisia. Siksi esimerkiksi metsä-
koneet voivat aiheuttaa tuhoja, jos niillä tie-
tämättään ylitetään uoma juuri raakkujen 
kohdalta. Kaikkea tietoa ei pidä julkistaa, 
mutta informaation tulisi olla sellaisten ta-
hojen käytettävissä, joiden toimet saattavat 
vaikuttaa raakkuihin.”

Nykyisin raakkupopulaatiot ovat Suo-
messa suurimmillaan Lapin joissa, joista voi 
parhaimmillaan löytyä jopa 100 000 yksilön 
raakkukantoja. Eteläisessä Suomessa raak-
kujokia on vain muutama ja kannat pieniä. 
Yhteensä raakkujokia tunnetaan reilut 120.

Helmiä löytyy vain harvoista raakuista.
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Vaikka populaatio olisikin suuri, se ei 
tarkoita, että se olisi elinvoimainen. Jos 
nuoria yksilöitä ei ole, tulevaisuus ei näytä 
kovin valoisalta.

raakku pääsi lemmenlomalle
Siellä, missä raakku voi hyvin, voi luonto 
muutoinkin hyvin. Vesi on hapekasta, olo-
suhteet ovat suotuisat lohikaloille ja vesis-
tön ääreltä löytyy runsaasti esimerkiksi per-
hosia ja päivänkorentoja.

Heikkokuntoisissa joissa raakut sen si-
jaan stressaantuvat eivätkä lisäänny. Näin 
havaittiin käyneen Mustionjoella Uudella-
maalla ja Ähtävänjoella Pohjanmaalla nel-
jä vuotta sitten. Havainto sai Jyväskylän 
yliopiston tutkijat ryhtymään toimeen. He 
perustivat pikavauhtia Konneveden tutki-
musasemalle ”raakkukylpylän”, jonne sim-
pukoita vietiin toipumaan ja toivottavasti 
myös lemmenlomalle. WWF on ollut muka-
na rahoittamassa kylpylän toimintaa.

Meni kaksi vuotta, kunnes stressaantu-
neet simpukat alkoivat tuottaa toukkia, ker-
too professori Jouni Taskinen Jyväskylän 
yliopistosta.

”Ensimmäinen läpimurto oli, että vanhat 
raakut kuntoutuivat lisääntymiskykyisiksi”, 
hän sanoo.

Toukkien ilmestyttyä kylpylään hankit-
tiin pikaisesti lohikaloja, jotta elinkierron 
loisvaihe kalan kiduksissa onnistuisi. Kasvu 
jatkui talven ajan, ja viime kesänä pikku-
ruiset simpukat tiputtautuivat kiduksilta 
altaaseen.

”Poikasia tuli viitisentuhatta. Niistä puo-
let vietiin Norjaan ja puolet jäivät Konne-
vedelle kehittymään. Ne ovat olleet tähän 
saakka muovibokseissa, mutta vähitellen 
ne siirretään uoma-altaisiin.”

Olosuhteet ovat olleet raakuille varsin 
mukavat eikä suurempia takaiskuja ole 
tullut. Paitsi viime keväänä. Tutkijat ko-
keilivat kuntoutettavien raakkujen altaissa 
marmorisoraa, joka osoittautui vääränlai-
seksi.

”Laitoimme soraa veteen ja raakkuja al-
koikin kuolla. Ilmeni, että kyseisessä soras-
sa olikin liikaa magnesiumia. Otimme so-
ran äkkiä pois, mutta kyllä poikastuotanto 

jäi tämän vuoksi viime kesänä heikommak-
si”, Taskinen kertoo.

takaisin luontoon
Neljän vuoden elvytyksen jälkeen raakkuja 
on tarkoitus palauttaa Mustion- ja Ähtävän-
jokiin ensi kertaa tänä kesänä. Palautusta 
on edeltänyt elinympäristöjen kohentami-
nen ja etenkin vaellusesteiden poisto lohi-
kalojen nousun tieltä. Mustionjoessa on esi-
merkiksi rakennettu kaksi vesivoimapatoa 
ohittavat kalaportaat, ja kalojen odotetaan 
nyt nousevan jokeen ensimmäistä kertaa  
60 vuoteen. Joenpohja tosin liettyy edel-
leen, ja se saattaa aiheuttaa ongelmia.

Raakut palautetaan luontoon vaiheittain. 
Taskisen mukaan osa poikasista pääsee 
jokeen soralaatikoissa, jolloin simpukoita 

”raakku kiteyttää työmme tavoitteita”
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Simpukanhoitaja Hanna Suonia kerää raakun toukkia Konneveden tutkimusaseman altaista.

voidaan tarvittaessa puhdistaa lietteestä. 
Osa lasketaan pleksilevyissä, joiden välissä 
on noin sentin levyinen kammio ja verkot 
molemmissa päissä. Näin voidaan turvalli-
sesti tarkkailla, miten raakut reagoivat joki-
veteen ja miten ne kasvavat.

”Jos jotain hälyttävää tapahtuu, poikaset 
voidaan pikavauhtia nostaa pois.”

Seuraavana kesänä on Norjasta tulevien 
raakkujen vuoro. Niiden selviytymistä tes-
tataan suoraan pohjassa.

Taskinen uskoo, että palautettavat raakut 
selviytyvät.

”Suhtaudun luottavaisesti.”
Raakkujen lisääntymistä täytyy vielä var-

toa. Konneveden poikaset ovat sukukypsiä 
vasta vajaan kahdenkymmenen vuoden 
päästä. 

WWF on tukenut raakun suojelua vuo-
sikymmeniä. vuonna 1978 WWF perusti 
raakun pelastamiseksi simpukkatyöryh-
män luonnontieteellisen keskusmuseon 
kanssa. työryhmää on johtanut legen-
daarinen ilmari Valovirta.

”valovirta on sukeltanut tuhansia ki-
lometrejä etsimässä raakun sijainteja, 
etteivät ruoppaukset ja muu maankäyttö 
vaarantaisi populaatioita”, kertoo WWF:n 
johtava sisävesiasiantuntija elina erkkilä.

WWF jatkaa tutkimuksen tukemista 
esimerkiksi Konneveden raakkukylpy-
lää rahoittamalla. WWF auttaa raakkua 
myös purkamalla patoja, kunnostamalla 
jokia ja puroja sekä parantamalla veden 
laatua esimerkiksi rakentamalla kostei-
koita. 

”olemme tehneet mittavaa työtä raa-
kun auttamiseksi esimerkiksi Karjaan-
joen vesistöön kuuluvalla vihtijoella. 
olimme rahoittamassa luonnonmukai-

sen kalatien rakentamista ohi olkka-
lankosken padon, joka esti 200 vuotta 
lohikalojen eli raakun väli-isäntien va-
paan kulun. padon yläpuolisia, raakun 
elinympäristöksi sopivia alueita olemme 
kunnostaneet osana K-Kalapolut-talkoi-
ta”, erkkilä sanoo.

”Käytännössä kaikki jokien ja purojen 
suojelemiseksi tekemämme työ auttaa 
myös raakkua. voikin sanoa, että raakku 
kiteyttää työmme tavoitteita.”

WWF • Lehti elävän maapallon puolesta 17



muoviRoSKaantumiSta pidetään KeHittyvien maiden onGelmana, 
mutta myöS itämeRellä Kamppaillaan muoviRoSKan KanSSa, Sanoo 
WWF:n meRiaSiantuntija anna SoirinSuo.

kesänvietto näkyy itämerellä   

muOVirOskana
tällä palStalla 
aSiantuntijamme 
yRittävät vaStata 
vaiKeiSiin KySymyKSiin 
ymmäRRettäväSti. 

asiaa

teKSti Miina Poikolainen

Mistä ja miten muovi päätyy Itämereen? 
Itämeren yleisimmät muoviroskat ovat syömisestä, juomisesta 
tai tupakoinnista aiheutuvaa jätettä. Kun ihmiset hakeutuvat 
meren äärelle kesäisin, roskaantuminen lisääntyy. Myös raken-
nustyömaiden jätettä päätyy meriin. Lisäksi sade- ja sulamisve-
sien mukana mereen päätyy esimerkiksi autonrenkaiden kulu-
misesta johtuvaa synteettistä kumipurua ja teiden päällysteistä 
irtoavaa pigmenttiä.

Mistä Itämeren roskaantuminen johtuu?
Muovia joutuu Itämereen sekä tahallisen roskaamisen että ros-
kien käsittelyvaiheessa tapahtuvan huolimattomuuden takia. 
Tahallinen roskaaminen johtuu pääasiassa tietämättömyydestä, 
mutta toisinaan myös siitä, ettei helppoja ratkaisuja kuten ros-
ka-astioita ja luonnon kannalta hyviä pakkausvaihtoehtoja ole 
tarjolla. Mikromuovien kohdalla tilanne on toinen. Niiden ongel-
mallisuuteen on herätty vasta kymmenisen vuotta sitten, mutta 
onneksi asiaan on vihdoin alettu puuttua järjestelmätasolla.

Mitä kansalainen voi tehdä asialle?
Parasta, mitä yksittäinen kansalainen voi tehdä, on olla roskaa-
matta eli viedä aina retkieväiden kääreet mukanaan, olla heit-
tämättä tupakantumppeja luontoon ja huolehtia maaleistaan, 
rakennusmateriaaleistaan ja kalastusvälineistään niin, etteivät 
ne päädy luontoon. Mikromuovikuormaansa voi puolestaan 
pienentää karsimalla muovin kulutusta ylipäätään, esimerkiksi 
keinokuitutekstiilien käyttöä vähentämällä.

Kuinka paljon Itämeressä on muoviroskaa?
Jokaiselta sadan metrin rantakaistaleelta löytyy keskimäärin 
50–280 muovinpalaa – eikä tähän lasketa alle 0,5 cm:n suuruis-
ta mikromuovia. HELCOMin arviointiraportin mukaan Itämeren 
roskista noin 70 prosenttia on muoviroskaa. Tarkkaa kokonais-
määrää on kuitenkin vaikea sanoa, ja tutkijat ovat arvioineet, 
että vain pieni osa muoviroskasta päätyy rannoille ja suurin osa 
painuu meren pohjaan. Se kuitenkin tiedetään, että Suomessa on 
Itämeren roskaisimmat rannat.

Mitä haittaa muoviroskasta on luonnolle ja eläimille?  
Entä ihmisille?
Eläimet voivat takertua suurikokoiseen muoviroskaan, vam-
mautua ja jopa kuolla siihen. Lisäksi muovi voi tukkia ruuan-
sulatuskanavan ja aiheuttaa virheellistä kylläisyydentunnetta, 

mikä voi johtaa nälkiintymiseen. Suurikokoiselta muoviroskal-
ta, kuten kalastusverkoilta, voi kestää jopa 600 vuotta hajota 
meressä. Ihmisten kannalta suurin haitta on ympäristön pilaan-
tuminen, mikä vaikuttaa alueiden virkistyskäyttöön. Lisäksi 
viime vuonna julkistamamme raportin mukaan ihmisten elimis-
töön päätyy ruuan ja juomaveden mukana jopa pankkikortilli-
nen mikromuovia viikoittain. Mikromuovien vaikutuksista ei 
tiedetä vielä riittävästi.

Mitä WWF tekee Itämeren muoviongelman ratkaisemiseksi?
Toimimme yritysten ja yhteisöjen kanssa uusien ratkaisujen luo-
miseksi maailmanlaajuisesti ja ajamme YK:n vetämää, laillisesti 
sitovaa kansainvälistä muoviroskasopimusta. Sen tavoitteena 
on turhan muovintuotannon vähentäminen sekä toimivan jä-
tehuollon ja kierrätyksen saavuttaminen maailmanlaajuises-
ti vuoteen 2030 mennessä. Suomessa olemme käynnistäneet  
1,5 vuotta kestävän ja Uudenmaan ELY-keskuksen rahoittaman 
MURU-hankkeen, jossa lisäämme tietoa Itämeren muoviros-
kasta sekä paremmista käytännöistä roskaantumisen vähen-
tämiseksi. Lisäksi keräämme Itämeren rannoilta muoviroska-
dataa ja mikromuovinäytteitä sekä  
järjestämme avoimia roskien-
keruutalkoita yhteistyössä 
Suomen ympäristö- 
keskuksen ja  
Pidä Saaristo 
Siistinä ry:n 
kanssa. 
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suojelija kolmannessa 

sukupOlVessa
alKupeRäinen teKSti kaSSia wordley • käännös ja editointi katja rönkkö

kentällä
tällä palStalla 

pääSevät ääneen 
iHmiSet, jotKa 

Suojelevat luontoa 
Kentällä. 
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Qiu Shi johtaa kuuden naisen partiota Pohjois-Kiinan 
lumisilla vuorilla. Naisten tehtävänä on suojella erittäin 

uhanalaisia amurintiikereitä purkamalla salametsästäjien 
jättämiä ansoja ja keräämällä tietoa eläinten liikkeistä.

”Taivallamme päivittäin tunteja lumisessa maas-
tossa pohjoisessa Heilongjiangin provinssissa aivan 
Siperian rajalla. Muodostamme kollegojeni kanssa 
ainutlaatuisen ryhmän, sillä olemme Kiinan ainoa 
kokonaan naisista koostuva partio. Kiinan vuoristo-
alueella elää enää arviolta parikymmentä amurin-
tiikeriä. Tavoitteemme on kaksinkertaistaa tiikerien 
määrä Kiinassa ja maailmassa. 

Tyypillinen työpäivämme maastossa koostuu riista-
kameroiden tarkistuksesta ja huollosta, salametsäs-
täjien jättämien ansojen purkamisesta ja tiedon ke-
räämisestä. Kuljemme jalan lumisessa metsässä, sillä 
maasto on paikoin vaikeakulkuista.

Monet kollegoistani ovat toisen tai kolmannen su-
kupolven luonnonsuojelijoita. Tuntuu upealta, että 
isämme ja isoisämme kulkivat näissä metsissä ennen 
meitä. Lapsena en käsittänyt, miksi isäni oli työssään 
aina kiireinen ja paljon poissa. Nyt samassa ammatis-
sa työskennellessäni ymmärrän sen hyvin.

Ammattimme on perinteisesti ollut miesvoittoinen. 
Yli 28 maassa tehdystä kyselytutkimuksesta käy ilmi, 
että metsän- ja riistanvartijoista vain 7,5 prosenttia on 
naisia ja vain puolet heistä kokee saavansa riittävää 
tunnustusta työstään. Tasa-arvossa ja yhdenvertai-

suudessa on vielä paljon tehtävää meidän alallamme.
Täällä on talvisin hyvin kylmä, päivälämpötila pu-

toaa yli 20 astetta pakkaselle. Liikumme lumisessa 
maastossa hyvin hiljaa ja etsimme merkkejä salamet-
sästäjien jättämistä ansoista. Metalliset lanka-ansat 
ovat usein hyvin piilotettuja. Viimeksi kollegani osui 
ansaan, jonka lanka kiristyi hänen jalkansa ympäril-
le. Oli onni onnettomuudessa, että löysimme ansan 
ennen tiikeriä tai muita eläimiä, sillä ansa tappaa 
eläimet nopeasti.

Amurintiikerit liikkuvat juuri täällä Venäjän ja Kii-
nan rajalla. Partiointialueellamme on myös paljon 
muita eläimiä, joista osa on vaarallisia. Hiljattain kol-
legani joutui vastakkain villisian kanssa ja sai kohtaa-
misesta pahan haavan jalkaansa. Jalkaan laitettiin lu-
kuisia tikkejä, ja onneksemme hän on jo toipumassa. 
Kohtaaminen oli muistutus siitä, että pienimmätkin 
tehtävät ovat näissä olosuhteissa vaikeita.

Hiljaisina hetkinä linnut pitävät meille metsässä 
seuraa. Minulle tämä on tehtävä, jolla on työtä suu-
rempi merkitys. Monet alueella syntyneet nuoret kai-
paavat kaupungin sykkeeseen. Me olemme kuitenkin 
perineet rakkauden luontoon vanhemmiltamme ja jat-
kamme heidän työtään villin luonnon suojelijoina.” 
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WWF:n oikeudellinen neuvonantaja Raija-Leena Ojanen seisoo Fortumin 
pääkonttorin edustalla Espoossa. ”Kävimme vaikuttamistyömme aikana 
arvokkaita keskusteluja myös Fortumin edustajien kanssa. Vaikka 
aloitteemme ei mennyt läpi, työmme jatkuu”, Ojanen kertoo.
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”Vuoden 2019 marraskuussa pohdin kuu-
meisesti, miten WWF voisi vaikuttaa For-
tumiin. Vaikuttaminen tuntui tärkeältä 
monestakin syystä. Fortum on suuri suoma-
lainen energiayhtiö, josta Suomen valtio, 
eli viime kädessä veronmaksajat, omistaa 
enemmistön. Yhtiön omistajiin kuuluu 
myös kotimaisia eläkeyhtiöitä sekä valta-
vasti suomalaisia piensijoittajia. Kyseessä 
on siis todellinen koko kansan osakeyhtiö”, 
sanoo WWF:n oikeudellinen neuvonantaja 
Raija-Leena Ojanen.

Vaikuttaminen Fortumiin oli Ojasesta 
tärkeää myös siksi, että energiamurroksen 
edelläkävijänä profiloituva Fortum suunnit-
teli enemmistön hankkimista saksalaisesta 
Uniperista. Valtaosa Uniperin energi-
antuotannosta nojaa fossiilisiin poltto-
aineisiin. Uniper-kauppa on sittemmin 
edennyt, ja tällä hetkellä Fortum omis-
taa yhtiöstä noin 70 prosenttia.

”Siinä missä Fortum puhuu mainos-
lauseissaan puhtaammasta maailmasta, 
Uniperin kanssa se loikkaa menneisyy-
teen. Uniperin Datteln4-hiilivoimalan 
avaamista on vastustettu Saksassa jo 
vuosia, ja nyt myös Fortum edistää sen 
ottamista käyttöön. Uniperin hiilidiok-
sidipäästöt ovat Fortumin ja Suomen 
valtion vastuulla”, Ojanen toteaa.

Vaikuttamisen keinoksi valikoitui  
lopulta yhtiökokousaloite, jonka WWF 
jätti Fortumille tammikuussa 2020. 
Tämä oli mahdollista, sillä WWF oli ostanut 
yhden Fortumin osakkeen vuonna 2018. 
WWF ei periaatteidensa mukaisesti sijoita 
fossiilienergiaan, mutta yksittäisen osak-
keen ostaminen katsottiin tärkeäksi vaikut-
tamisväyläksi. Jo yksi osake takaa omista-
jalleen aloite-, äänestys- ja puheoikeudet 
yhtiökokouksessa.

Aloitteen mukaan Fortumin tulisi arvioi-
da liiketoimintansa ilmastoriskit sekä tehdä 
suunnitelma toimintansa sopeuttamisesta 
Pariisin sopimuksen mukaiseen 1,5 asteen 
lämpenemisrajaan. Fortum otti aloitteen vas-
taan ja lisäsi sen yhtiökokouksen asialistalle.

 
aloite ei mennyt läpi, mutta paine muutokseen 
pysyy 
Koronaviruksen vuoksi Fortumin yhtiökoko-
us siirtyi, ja se järjestettiin erikoisjärjestelyin 

yhdellä osakkeella  

ilmastOtekOja 
Osakeomistus voi avata järjestöille ja aktiivisille kansalaisille uudenlaisia 

vaikuttamisväyliä. WWF osti Fortumin osakkeen ja onnistui nostamaan ilmastotoimia 
vaativan aloitteensa yhtiökokouksen asialistalle ja julkiseen keskusteluun.

teKSti Silja annila

23. huhtikuuta. WWF osallistui kokoukseen 
lähettämällä puheenvuoron ennakkoon ja 
seuraamalla kokousta videon välityksellä.

Jo etukäteen oli tiedossa, ettei WWF:n 
aloitetta hyväksytä. Vaa’ankieliasemassa 
ollut Suomen valtio ilmoitti maaliskuun lo-
pussa äänestävänsä aloitetta vastaan. Aloit-
teesta kuitenkin äänestettiin kokouksessa, ja 
monet piensijoittajat antoivat sille tukensa. 
Hyväksymiseen olisi tarvittu kahden kolmas-
osan enemmistö, ja lopulta aloite keräsi noin 
kahdeksan prosentin kannatuksen. Tämä 
tarkoittaa noin 46:ta miljoonaa ääntä.

”Jäimme kauas aloitteen hyväksymisestä, 
mutta äänestystulos oli silti rohkaiseva. Lu-
kuisat sijoittajat haluavat toimia ilmaston 

näkökulmasta vastuullisesti”, sanoo Ojanen.
Aloitteen hylkääminen herätti paljon 

keskustelua ennen kokousta ja sen jälkeen. 
Etenkin Suomen valtion päätös ihmetytti, 
sillä nykyiseen hallitusohjelmaan on kir-
jattu tavoite ilmaston lämpenemisen rajaa-
misesta 1,5 asteeseen. Omistajaohjausmi-
nisteri Tytti Tuppurainen (sd.) perusteli 
aloitteen hylkäämistä lakiteknisillä syillä. 
Ilmastotavoitteiden kirjaaminen yhtiöjär-
jestykseen olisi Tuppuraisen mukaan vienyt 
Fortumia yleishyödyllisen yhtiön suuntaan 
tavalla, joka ei sovi pörssiyhtiölle.  

”Argumentti yleishyödyllisyydestä on  
ontuva. Vastuullisuus on jo nyt yleisesti 
tärkeä osa kestävää ja kannattavaa liike-
toimintaa. Vastuullisuus ei muutu yleis-
hyödyllisyydeksi, vaikka se kirjattaisiin 
yhtiöjärjestykseen”, toteaa Ojanen, jolla on 

takanaan mittava työura liikejuristina.

sijoittajat voivat vaikuttaa energia-alan  
kehitykseen
Energia-ala on merkittävässä roolissa ilmas-
tonmuutoksen torjunnassa. Jotta Pariisin 
ilmastosopimuksen tavoitteet voivat toteu-
tua, fossiilisista polttoaineista pitäisi päästä 
eroon nopeassa aikataulussa ja siirtyä uu-
siutuviin energianlähteisiin. Sijoittajat ovat 
Ojasen mukaan heränneet hiilisijoitusten 
riskeihin. 

Myös ministeri Tuppurainen painotti kan- 
nanotossaan valtionyhtiöiden vastuuta huo- 
mioida Pariisin ilmastosopimuksen 1,5 as-
teen tavoite sekä Suomen tavoite olla hiili-

neutraali vuonna 2035.
”Seuraavat 10 vuotta ovat ratkaise-

via ilmastonmuutoksen torjunnassa. 
Viivyttely fossiilisista polttoaineista 
luopumisessa on kohtalokasta niin koko 
planeetan kuin yksittäisen yrityksen 
näkökulmasta. On selvää, että hiileen 
nojaavat yhtiöt eivät ole tulevaisuuden 
voittajia, ja tätä sijoittajat voivat edis-
tää”, Ojanen sanoo.

Vaikuttamistyö jatkuu yhtiökokouksen 
jälkeen
Vaikka WWF:n aloite Fortumille ei 
mennyt läpi, Ojanen ei ole täysin pet-
tynyt lopputulokseen. Aloite sai laajasti 
tukea muilta järjestöiltä ja yksittäisiltä 

kansalaisilta. Aloite myös nosti yritysten il-
mastokestävyyden julkiseen keskusteluun. 
Yhtiökokousvaikuttaminen on Suomessa 
orastava ilmiö. WWF:ssä vaikuttamiskei-
non hyödyt on nähty selkeinä.

”Aloite antoi mahdollisuuden käydä kes-
kusteluja monien tahojen kanssa. Minut yl-
lätti, miten vaikeaa valtion ja institutionaa-
listen sijoittajien on käyttää osakeyhtiölain 
osakkeenomistajalle antamaa valtaa. Lisäk-
si osakeyhtiölaki kaipaa päivitystä yritysten 
vastuullisuuden sääntelyn osalta”, Ojanen 
kertoo.

Vastaavanlainen vaikuttamistyö jatkuu 
WWF:ssä.

”Syksyllä suunnittelemme, mitä voisimme 
tehdä seuraavalla yhtiökokouskaudella ja mi-
hin yrityksiin haluaisimme vaikuttaa. Työm-
me kestävän maailman puolesta jatkuu.” 

WWF suomen ehdotus  
yhtiöjärjestykseen:

yhtiön hallituksen on arvioitava liiketoimin-
nan ilmastoriskit ja laadittava aikataulutettu, 
tieteeseen perustuva suunnitelma yhtiön ja 
sen konserniyhtiöiden toiminnan sopeuttami-
sesta pariisin ilmastosopimuksen 1,5 asteen 
lämpenemisrajaan. ilmastoriskeistä, sopeut-
tamissuunnitelmasta ja sen toteutumisesta 
on raportoitava vuosittain, ensimmäisen ker-
ran varsinaisessa yhtiökokouksessa 2021.
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Historiallisen leuto talvi oli lumipesään poikasensa synnyttä-
välle saimaannorpalle vaikea. Ilmastonmuutoksen aiheuttaman 
uhkan takia Itä-Suomen yliopiston norppatutkijat ovat selvit-
täneet jo useiden vuosien ajan, hyväksyvätkö saimaannorpat 
ihmisen tekemiä rakennelmia synnytyspesikseen. WWF ja  
Raija ja Ossi Tuuliaisen säätiö ovat tukeneet tutkimushanketta.  

Tänä vuonna tutkijat veivät Saimaan Haukivedelle yhteensä 
12 keinopesää. Niistä kahdeksan oli ponttoneilla varustettuja 
kelluvia pesiä ja neljä jään päälle asetettavia suojia. Tulokset 
olivat hyviä: norppa käytti neljästä suojasta kahta. Kahdeksas-
ta kelluvasta pesästä norppa asui peräti seitsemässä, ja yhteen 
kelluvaan pesään syntyi myös hyväkuntoinen kuutti!

kuutti syntyi keinopesään

© panu Kunttu / WWF

rakensimme kosteikon inkooseen
Kosteikot ovat tehokas keino suojella Itä-
merta rehevöitymiseltä ja sinilevältä. Huh-
tikuussa rakensimme Inkooseen Uudelle-
maalle noin hehtaarin suuruisen kosteikon, 
joka estää rehevöittävien ravinteiden valu-
misen sen yläpuolisesta talousmetsästä In-
garskilanjokeen ja edelleen Itämereen. Sen 
lisäksi, että kosteikot vähentävät jokiin ja Itä-
mereen kulkeutuvaa ravinnemäärää, ne hillit-
sevät tulvia ja lisäävät luonnon monimuotoisuut-
ta. Ingarskilanjoella vedenlaadun parantumisesta 
hyötyy myös meritaimen, sillä kosteikon alapuo-
lella on sille sopivaa lisääntymisaluetta.

Kiitos tuestasi. Nämä ajankohtaiset 
onnistumiset eivät olisi mahdollisia 
ilman tukijoitamme ja pitkäjänteistä 
luonnonsuojelutyötä.

tuoreita

Onnistumisia
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rakensimme kosteikon inkooseen

Australiassa kärsittiin alkuvuodesta ennennäke-
mättömän rajuista maastopaloista. Merkkejä 

luonnon elpymisestä nähtiin kuitenkin jo maa-
liskuussa, kun paloista pahoin kärsineellä 

Kangaroo Islandilla havaittiin uhanalaisten 
kiiltokakadujen pesintäyrityksiä. Metsä-
palot tuhosivat jopa puolet ainutlaatui-
sen saaren luonnosta, mutta muutamat 
palosta selviytyneet kasuariinapuut 
tarjosivat ravintoa ja suojaa hengissä 
selviytyneille linnuille. WWF Australia 
rahoittaa uusien kasuariinapuiden istu-

tusta sekä auttaa ja ruokkii myös muita 
paloista kärsineitä eläimiä. Ennen paloa 

kakaduja oli enää 370, ja tutkijat pelkää-
vät, että niistä suurin osa saatettiin menet-

tää paloissa. Lintujen määrää päästään kar-
toittamaan jälleen syyskuussa, jolloin kakadut 

kerääntyvät esittelemään poikasiaan toisilleen. 

WWF:n asiantuntijat onnistuivat kuvaamaan tiikerin 2 500 
metrin korkeudessa läntisessä Nepalissa, lähellä Intian ra-
jaa. Tämä on ensimmäinen todiste siitä, että tiikereitä elää 
Nepalissa näin korkealla. Kuvat saatiin, kun WWF Nepal si-
joitti kuukauden ajaksi 64 itselaukaisimilla varustettua riis-
takameraa maastoon. Tiikerihavainto todistaa, että eläimet 
voivat liikkua eri alueiden ja valtioiden välillä olemassa ole-

via metsäkäytäviä pitkin. Löytö avaa mahdollisuuksia uuden-
laisille tutkimustavoille ja painottaa entisestään sen tärkeyttä, 

että eläimiä suojellaan myös niiden varsinaisten suojelualueiden 
ulkopuolella. Kuviin tallentui myös leopardi, aasianmetsäkissa ja 

piikkisika. Katso kuvat verkkosivuiltamme!

Maailman suurinta ilmastotapahtumaa 
Earth Houria vietettiin jälleen lauan-
taina 28.3., jolloin miljoonat ihmiset 
ympäri maailmaa sammuttivat valon-
sa tunniksi symbolisena eleenä ilmas-
ton puolesta. Tänä vuonna tapahtu-
maa vietettiin koronaviruksen takia 
entistäkin enemmän sosiaalisessa 
mediassa eikä yleisötapahtumia jär-

jestetty. Suomessa huimat 1,4 miljoo-
naa ihmistä osallistui Earth Houriin, ja 

maailmanlaajuisesti tapahtumaan osal-
listui ennätykselliset 190 maata ja maan-

tieteellistä aluetta. Sosiaalisessa mediassa 
kampanjan aihetunnisteilla varustetut viestit 

saivat yli kolme miljardia näyttökertaa.

earth hourissa ennätyspaljon osallistujia

kiiltokakadut palasivat palojen runtelemalle saarelle
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tiikereitä löytyi uudelta alueelta nepalissa 
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kummit

tukijapalvelumme on  
kesällä auki normaalisti 
Palvelemme tukijoitamme koko kesän tavalli-
seen tapaan. Tarkistathan, että sähköpostiosoit-
teesi ja muut tietosi ovat ajan tasalla, jotta saat 
kummiuutiset ja muut hyödylliset postimme. 
Tietojasi voit muuttaa tai täydentää osoitteessa 
wwf.fi/tukijapalvelu/.  

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

norppa- 
arpoja saa vielä! 
Jokainen lunastettu norppa-arpa  
auttaa saimaannorppaa ja suoma- 
laista luontoa. Jaossa on yli 84 000 
upeaa palkintoa, ja keskimäärin 
noin joka viides arpa voittaa. Arpo- 
jen myyntiaikana (16.3.–15.9.2020) 
voit myös pelata nettiarpoja tai tilata 
lisää perinteisiä paperiarpoja osoit-
teesta onlinearpa.net/wwf. 

Ilahduta arvalla vaikka ystävää tai 
sukulaista!
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Vene auttaa saimaannOrpan suOjelussa 
Saimme hankittua pääsihteerimme Liisa Rohwederin 60-vuotis- 
syntymäpäiväkeräykseen tulleilla lahjoituksilla norppatyöryhmälle 
veneen, joka on välttämätön työkalu norpan suojelutyössä Saimaal-
la. WWF:n aluevastaava Ismo Marttinen (kuvassa) on työskennellyt 
40 vuotta omalla venekalustolla, ja halusimme lahjoituksella var-
mistaa, että työ Saimaalla voi jatkua entistäkin turvallisemmin ja 
tehokkaammin. Suurkiitos kaikille keräykseen lahjoittaneille!

harkitsetko luonnolle testamenttaamista? 

joko seuraat  
meitä somessa?  
Löydät meidät Facebookista, 
Instagramista ja Twitteristä 
nimellä WWF Suomi.

kurkkaa 
kauppaan!

tavarat tallessa kangaskassissa
osoita tukesi luonnolle WWF-kangaskassilla!  
panda-logoa kantava kassi on valmistettu  
kokonaan kierrätyspuuvillasta.

kauppa.wwf.fi/wwf-kangaskassi/
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WWF-tuotteita oStamalla 
tuet työtämme luonnon 
HyväKSi.

Voit tilata materiaalit sähköisinä tai paperisina osoitteesta 
wwf.f i/testamentti/  
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Kiitos kaikille kummikyselyymme vastanneille! 
Saimme lähes 1 500 vastausta, joiden avulla 

voimme kehittää toimintaamme ja palvella teitä 
kummeja entistäkin paremmin. Tässä muutamia 

teidän kertomianne syitä olla kummi.

mOnta hyVää syytä Olla 

kummi

hyvää kesää kaikille tukijoillemme!
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”Kummius on lahja ystävälleni,  
joka haluaa tukea ympäristötyötä.” 

”Saimaannorpat ovat ihania 
ja ainutlaatuisia eläimiä.”

”Kummius on helpoin tapa ohjata  
varoja luonnonsuojeluun.”

”Liityin kummiksi tyttäreni  
suosituksesta. Hän myös kertoi  

WWF:n toiminnan tärkeydestä.” 

”Annoin kummiuden lahjaksi  
kummilapselleni. Toivon hänen  

kiinnostuvan sen avulla  
ympäristöstä ja luonnosta. ”

”Uskon ja toivon, että WWF toimii ympäristön ja 
ennen kaikkea uhanalaisten lajien pelastamiseksi 

vastuullisesti, mutta ilman ylilyöntejä ja 
provosointeja. Yhteistyössä muun maailman 

kanssa eikä sitä vastaan.”
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raaka 

parsakaali- 
salaatti

tällä palStalla 
HaaStatellaan 
iHmiSiä, jotKa 
tuKevat WWF:n 
työtä.

tukija

Tuttu tilanne monelle: feissari pyrkii juttusille juuri 
silloin, kun on kauhea kiire. Erään kerran Helsingin 
rautatieasemalla Iina Hyttinen ei kehdannut kieltäy-
tyä kuuntelemasta, vaikka mies ja lapset odottivat ja 
piti päästä ruokakauppaan. Pysähtymisen syynä oli 
saimaannorppa.

”En tuolloin tiennyt saimaannorpasta juuri muuta 
kuin sen, että niitä elää Saimaalla ja ne ovat söpöjä. 
Tuli kuitenkin tunne, että on pakko jäädä kuuntele-
maan. Feissari sai minut ymmärtämään, miten tärke-
ää norppia on suojella.”

Kummiuteen johtaneesta kohtaamisesta on nyt 
kuusi vuotta. Niiden aikana saimaannorppien määrä 
on ylittänyt neljänsadan, ja Hyttisen ajatusmaailma 
on mullistunut.

”Myönnän, etten nuorempana ollut erityisen valveu-
tunut. Kummiksi ryhtyminen oli oikeastaan ensimmäi-
nen askel kohti parempia valintoja, sillä sen jälkeen 
kiinnostuin ottamaan selvää muistakin ympäristöön 
liittyvistä asioista. Nyt pyrin kunnioittamaan luontoa 
arjessani esimerkiksi ruuanlaittoon, pesuaineiden va-
lintaan tai vaatehuoltoon liittyvissä valinnoissa.”

Hyttisen valinnoilla on tuhansia todistajia, sillä hän 
on tunnettu bloggaaja ja sosiaalisen median vaikuttaja. 

But I’m a Human not a Sandwich -blogissaan Hyttinen 
kirjoittaa nykyään tyylin, kokkauksen, sisustuksen, 
parisuhteen ja lastenkasvatuksen lisäksi esimerkiksi 
ruuan ympäristövaikutuksista.

”Uskon, että ihmisten asenteisiin voi vaikuttaa tar-
joamalla tietoa ja näyttämällä esimerkkiä. Tykkään 
jakaa konkreettisia vinkkejä, kuten hyviä ja helppoja 
kasvisruokareseptejä, sillä ne voivat madaltaa kyn-
nystä kokeilla uutta.”

Myös kummiutta Hyttinen on suositellut seuraa-
jilleen, sillä se on hänestä helposti lähestyttävä tapa 
tehdä hyvää. Osallistua saa siinä mittakaavassa kuin 
itse pystyy, ja suuria summia olennaisempaa on sään-
nöllisyys. Samanlaista näkökulmaa Hyttinen toivoo 
omalla esimerkillään edistävänsä. Hän ei usko, että 
koko elämä pitäisi pistää kerralla uusiksi, jos mielii 
toimia ympäristöä kunnioittaen.

”En halua esittää, että tekisin itse kaiken täydelli-
sesti oikein tai edes pyrkisin sellaiseen. Olemme per-
heessäni vähentäneet lihansyöntiä varmaan 90 pro-
senttia, mutta aloitimme ihan pienillä muutoksilla.”

Niistä ensimmäinen oli kummilomakkeen täyt-
täminen Helsingin rautatieasemalla kuusi vuotta 
sitten. 

somevaikuttaja vaikuttui   

saimaannOrpasta
Iina Hyttinen kiinnostui ympäristöasioista ryhdyttyään 

WWF:n saimaannorppakummiksi. Nyt hän kirjoittaa 
seuraajilleen esimerkiksi ruuan ympäristövaikutuksista 

But I’m a Human not a Sandwich -blogissaan.

teKSti Paula kallio • kuva iina hyttinen
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Pilko parsakaali pieniksi 
paloiksi, käytä myös var-
ret. Pilko omenat pienik-
si kuutioiksi ja hienonna 
ruohosipuli. Sekoita kul-
hossa kaikki ainekset.

Mausta fraiche, sekoita ta-
saiseksi ja kääntele salaa-
tin joukkoon.

raaka 

parsakaali- 
salaatti

Annoksia: 4
Valmistusaika: 15 min

resepti

System Frugt tukee 
WWF:n työtä sademetsien 

suojelemiseksi.
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2 pientä parsakaalia

4 rkl auringonkukansiemeniä

4 rkl System Frugtin Earth Control  
kuivattuja karpaloita

2 omenaa

nippu ruohosipulia

6 rkl kasvipohjaista fraichea

1 rkl maalaissinappia

1 rkl omenaviinietikkaa

suolaa ja pippuria

RuoKavalinnoilla 
on meRKittävä vaiKutuS 
ilmaStoon ja luonnon 

monimuotoiSuuteen. 

liSää ReSeptejä:
wwf.fi/reseptit
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wwf.fi/puretaan-padot

puretaan paDOt 

yhDessä!

”Turhia patoja purkamalla 
saadaan aikaan nopeita ja 

pysyviä tuloksia. Laita rahasi nyt 
poikimaan ja anna kalojen kutea!” 

Sampsa Vilhunen
Ohjelmapäällikkö, WWF Suomi, meret ja sisävedet

”Suomen WWF tekee 
valtavan hienoa työtä Suomen 

ka la kan to jen ja virtavesien 
hy vin voin nin var mis ta mi sek si.”

Jasper Pääkkönen
Lahjoittaja ja uhanalaisten kalojen 

väsymätön puhemies Hiitolanjoen padoilla

Nyt on käynnissä valtakunnalliset suurtalkoot 
turhien patojen purkamiseksi! Pelastamme 
tuhotut koski maisemat, päästämme virtavedet 
vapaiksi ja annamme uhanalaisille lohikaloille 
mahdollisuuden lisääntyä. 

Osallistu sinäkin sopivaksi katsomallasi 
summalla. Liian pientä lahjoitusta ei olekaan. 
Kaikkia tarvitaan, sillä purettavia ja 
ennallistettavia kohteita on satoja. 

Tule mukaan!
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