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Hyvä tukijamme,

WWF Suomi täyttää tänä vuonna 40 vuotta. Vapaaehtoisessa työssä ym-
päristön ja luonnon puolesta WWF on edelläkävijä. Sitä ovat seuranneet 
kansallinen ja kansainvälinen lainsäädäntö ja ympäristösopimukset. Kai-
ken takana on ihmisten aito kiinnostus luonnon ja ympäristön puolesta 
toimimiseen. Tänään on jokainen luonnonsuojelussa ja vapaaehtoistyös-
sä mukana oleva ansainnut hatunnoston.

WWF:n työssä on kysymys vuorovaikutuksesta, kuuntelemisesta ja 
puhumisesta. Intohimostamme välittää siitä, millaisena tämä planeetta 
jää lapsillemme. Työmme takana on arvot – puhumme maailmasta, jossa 
pystytään turvaamaan kaikkien ihmisten perustarpeet ja joka ei perustu ah-
neudelle. Haluamme ajatella, että maapallo on meillä lainassa lapsiltamme.

Monet ajattelevat, että maailma muuttuu laatikkoleikeissä, joissa toi-
mijoina ovat valtiot, organisaatiot, yritykset ja laitokset. Me uskomme, 
että maailma muuttuu, kun riittävän monet ihmiset lähtevät liikkeelle tu-
kemaan muutosta. Olemme vapaaehtoisjärjestö, ja voimavaramme ovat 
muutoksessa mukana olevat ihmiset.

Ihmiset tekevät valintoja, ratkaisuja ja päätöksiä, jotka vaikuttavat 
koko maapallomme hyvinvointiin. Jos maailmassa ratkaisisi pelkkä tieto ja 
asiantuntemus, maailman ongelmat olisivat jo ratkenneet. Tarvitaan kykyä 
kommunikoida, tehdä yhteistyötä, esittää realistisia ratkaisuja. Haluamme 
WWF:n olevan järjestö, joka löytää muutoksen puolesta toimijat kaikkialta. 

Ihmiset ovat WWF:n kaltaisen kansalaisjärjestön tärkein voimava-
ra. Kun ihmiset välittävät ympäristöstään, alkavat muutokset. Tämä 
juhlajulkaisumme kertoo ihmisistä, jotka ovat välittäneet ja jotka ovat 
vaikuttaneet tai vaikuttavat edelleen vahvasti toimintaamme luonnon 
ja ympäristön puolesta. 

Uusia tarinoita syntyy joka päivä. Sinä olet osa tarinaamme. Tarvit-
semme toisiamme. Kiitos, että olet mukana muutoksessa ja rakentamas-
sa kanssamme parempaa tulevaisuutta. 

Pekka Haavisto, hallintoneuvoston puheenjohtaja
Liisa Rohweder, pääsihteeri
Jari Niemelä, hallituksen puheenjohtaja

ihmisten tuki ja luottamus ovat toimintamme perusta. 
noin puolet WWF Suomen rahoituksesta tulee yksityisiltä ihmisiltä. 

Kummien säännöllinen tuki mahdollistaa pitkäjänteisen luonnonsuojelutyömme. 

kummiksi voi liittyä osoitteessa wwf.fi/liity tai soittamalla tukijapalveluumme puh. 040 192 3112.
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WWF:n 
PeruSTaJa 
iLoiTSee Ja 
HuoLeHTii 
LaPSeSTaan

Pertti Salolainen sai vuonna 1971 merkittävän puhelun 
eduskuntaan. Yhdysvaltain Norjan-suurlähettiläs Philip 
K. Crowe oli kuullut luonnonsuojeluhenkisestä suoma-
laiskansanedustajasta ja tiedusteli nyt Salolaiselta, halu-
aisiko tämä ryhtyä perustamaan Suomeen WWF-toimis-
toa. Crowe oli itse mukana kansainvälisen WWF:n työssä ja 
oli juuri perustanut Norjaan WWF:n.

Pertti Salolainen vastasi epäröimättä: ”Tietenkin.”
”Minulle luonnonsuojelu on verrattavissa uskonnol-

liseen vakaumukseen. Luonto on elämässäni aivan ensi-
arvoisen tärkeässä asemassa”, Salolainen sanoo.

Niinpä Salolainen kutsui suurlähettilään vierailulle Suo-
meen ja järjesti hänelle tapaamisia monien luonnonsuoje-
luihmisten kanssa. Vierailun tuloksena perustettiin valmis-
televa toimikunta, jota Salolainen nimitettiin vetämään. 
Toimikunnan jäseninä oli laajalti sen ajan luonnonsuojelus-
ta kiinnostuneita ihmisiä, myös tuleva ensimmäinen pääsih-
teeri Kalevi Malmström. Työtä, kokouksia ja selviteltäviä 
asioita oli valtavasti, ja kaikki 
tehtiin vapaaehtoistyönä.

”Olen koko ikäni tehnyt 
työtä luonnon hyväksi, eikä 
se ole milloinkaan ollut pal-
kallista työtä, ja hyvä niin”, 
Salolainen sanoo. ”Motivaa-
tio ja jaksaminen tuli silloin 
WWF:ää perustettaessakin 
omasta maailmankatsomuk-
sestani: minun on toimittava 
alkuperäisluonnon hyväksi, 
jotta jaksan elää.”

Poliitikkona Salolainen 
ei itse voinut ryhtyä luotsaa-
maan WWF:n toimistoa tai hallitusta, koska se olisi anta-
nut järjestölle poliittisen leiman, eikä hän halunnut tuo-
da puoluepolitiikkaa millään tavalla WWF:n toimintaan. 
Siksi hallituksen puheenjohtajaksi pyydettiin biologi, 
WSOY:n toimitusjohtaja Hannu Tarmio, joka epä poliit-
tisena, hyvin verkostoituneena ja luonnonsuojeluasiat 
tuntevana miehenä sopi erinomaisesti tehtävään. WWF:n 
suojelijaksi saatiin presidentti Urho Kekkonen.

”Siihen aikaan piti pyytää presidentti Kekkonen ikään 
kuin takuumieheksi, jos haluttiin jotakin saada aikaan”, 
muistelee Salolainen.

Hankalinta alkuvaiheessa olivat sen ajan poliittiset 
kiistat, jotka ulottuivat myös luonnonsuojeluväen keskuu-
teen. WWF:n puuhamiehet olivat korkeissa asemissa, ja 
alussa heidän tekemisiinsä suhtauduttiin myös epäillen. 
Kului oma aikansa, kunnes WWF löysi paikkansa ympä-
ristöjärjestöjen joukossa.

”Nyt ympäristöjärjestöillä on toimivat suhteet, ja ne 
tekevät yhteistyötä monissa tärkeissä asioissa. Niin pi-
tääkin olla. Sillä tavalla saadaan vaikuttamiseen massa-
voimaa”, Salolainen toteaa.

Ympäristöjärjestöt alkoivat tehdä yhteistyötä myös 
Salolaisen perustaman eduskunnan Ympäristö- ja luon-
toryhmän kanssa. Sillä yhteistyöllä on saavutettu suuria: 
on perustettu Lappiin Urho Kekkosen kansallispuisto ja 
Parikkalaan tärkeä Siikalahden lintukosteikko sekä saatu 
aikaan muun muassa koskiensuojelulaki ja soralaki.

WWF:n suurimmaksi lajiensuojelusaavutukseksi 
Pertti Salolainen nimeää itselleenkin erityisen tärkeän 
merikotkan pelastamisen. Vuonna 1973 Suomen uhan-
alaiset merikotkat saivat vain viisi poikasta, kun nyt vuo-
sittain syntyy yli 300 poikasta. Seuraavaksi WWF pyrkii 
pelastamaan saimaannorpan.

Vaikka Salolainen on erittäin tyytyväinen WWF:n on-
nistumiseen järjestön keskeisissä tehtävissä, hän on sa-
maan aikaan hyvin huolissaan maailman luonnon tilasta.

”Soitan maailman luonnonsuojelulle hätäkelloja ja lu-
jaa. Maapallon väkiluku on nyt 7 miljardia, mutta aivan 
pian se kasvaa 10 miljardiin. Meillä ei ole mitään mo-

raalista oikeutta kieltää kii-
nalaisilta tai intialaisilta sitä 
elintasoa, jonka itse olemme 
saavuttaneet. Mutta kasvava 
väestö ja lisääntyvä kulutus 
tuhoavat valtavaa vauhtia al-
kuperäisluontoa ja kiihdyttä-
vät ilmastonmuutosta.”

”Ilmastonmuutoksen hil-
litsemiseksi on työskenneltävä 
lujasti, mutta minua huolettaa, 
että alkuperäisluonnon suoje-
leminen on jäämässä ilmaston-
muutoksen jalkoihin. On hyvä, 
että WWF:n päätavoitteet ovat 

ekologisen jalanjäljen pienentäminen ja luonnon moni-
muotoisuuden suojeleminen. Vain suojelemalla suuria 
ekologisia kokonaisuuksia voimme turvata lajiston moni-
muotoisuuden ja estää laajamittaiset sukupuutot.”

”Olen siinä mielessä pessimisti, että pelkään ihmisten 
silmien avautuvan vasta, kun katastrofi koittaa. Se on ih-
misen perusluonto. No, nyt joku miettii, että mitä järkeä 
sitten on kantaa mistään huolta. Miksei annettaisi vain 
mennä? Mutta se on väärä asenne. Jotta jaksaisimme elää 
ja jotta teoillamme säilyy moraalinen perusta, meidän on 
ponnisteltava, voitettava taistelu siellä ja toinen täällä.”

Uhkakuvista huolimatta Pertti Salolainen uskoo, että 
elämässä on säilytettävä positiivinen ajattelu ja ilo. Sitä iloa 
hän löytää kesämökiltään Kustavista sekä Lappiin ja ympäri 
maailmaa suuntautuvilta luontomatkoilta. Ja WWF:n toi-
minnasta. WWF:n päämajan myöntämä kunniaperustajan 
nimitys sekä nimitys WWF Suomen hallintoneuvoston kun-
niapuheenjohtajaksi ovat Salolaiselle tärkeitä tunnustuksia.

”WWF on ollut minulle kuin lapsi, josta olen halun-
nut pitää huolta ja katsoa, että sen asiat sujuvat hyvin”, 
Salolainen hymyilee.

”WWF:n 
perustaminen on 

yksi iloisimpia asioita, 
joita olen  elämässäni tehnyt”, 
sanoo WWF Suomen kunnia-

perustaja Pertti Salolainen. 

Pertti Salolainen
• WWF Suomen kunniaperustaja ja hallinto

neuvoston kunniapuheenjohtaja
• WWF:n hallituksen ja hallintoneuvoston 

pitkäaikainen jäsen
• Työskentelee tällä hetkellä kansanedustajana
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LiMinganLaHden 
LinTuJa KoKo 

eLÄMÄ
Vaikka on syntynyt lintuparatiisin äärellä Limingassa ja 
ollut pienestä pitäen kiinnostunut luonnosta ja linnuista, 
ei naisen 1980-luvulla ollut helppoa päästä mukaan lintu-
harrastuspiireihin. Siihen aikaan harrastajat olivat enim-
mäkseen kaupunkilaismiehiä.

Ulla Matturia kuitenkin onnisti: hän sai ylioppilaskir-
joitusten jälkeen vuonna 1988 unelmiensa kesätyön WWF:n 
oppaana Liminganlahden uudessa opastuskeskuksessa.

Unelmatyössä oli haasteensa, sillä siihen aikaan Li-
minganlahden kohtalosta käytiin kovia kiistoja. Jotkut 
halusivat kuivattaa kosteikon pelloiksi, toiset pitää sen 
metsästysalueena, ja luontoväki pyrki tietysti suojele-
maan Suomen upeimmat lintuvedet. WWF:lle oli tärkeää, 
että opas olisi paikkakuntalaisia, sillä muualta tuleva opas 
olisi saattanut kärjistää tilannetta entisestään.

”Monet paikkakuntalaiset tuomitsivat sen, että oman 
kylän tyttö alkoi ’laulaa suojelulaulua’”, Matturi muiste-
lee. ”Paljon sain kuulla perusteettomia kettutyttö- ja ket-
tinkipuheita sekä syytöksiä muun muassa metsästyksen 
häirinnästä, lehtien palstoilla asti. Kyllä se oli välillä aika 
raskastakin nuorelle ihmiselle.”

Vaikka samanmieliset olivat harvassa, läheisimmät 
ymmärsivät Matturin innostuksen. Ilman vanhempien ja 
isovanhempien tukea hän ei olisi jaksanut. Mutta kaikkein 
kannustavimman tuen antoivat lintuharrastajat kaikista 
Suomen kolkista käydessään Liminganlahdella.

”Ihmiset eivät aina osaa arvostaa sitä, mikä on aivan 
omien silmien alla”, Matturi toteaa.

WWF on järjestänyt Liminganlahdella vuosien varrel-
la useita talkooleirejä, joilla aluetta on hoidettu ja kunnos-
tettu. Ensimmäinen leiri järjestettiin jo vuonna 1988, ja 
siellä Ulla Matturi tapasi Jari Peltomäen, joka oli paitsi 
talkooleirin kokki myös innokas lintuharrastaja.

Pari meni myöhemmin naimisiin ja perusti Limingan-
lahdelle yrityksen, joka järjesti opastuksia ja lintukursse-
ja. Samalla Matturi ja Peltomäki työskentelivät WWF:n 
opasvalvojina. Sittemmin he ovat eronneet, mutta Fin-
nature-yritys menestyy edelleen Peltomäen ohjaksissa.

Liminganlahdella on mennyt huonostikin. Vastuu  

opastuskeskuksen toiminnasta siirtyi pikkuhiljaa 
WWF:ltä Limingan kunnalle. 2000-luvun alkupuolella 
Matturi työskenteli Kuusamossa matkailuyhdistyksen 
toiminnanjohtajana, ja sinä aikana Liminganlahden luon-
tokeskustoiminta loppui melkein kokonaan. Kun Matturi 
parin vuoden jälkeen palasi ja näki luontokeskuksen sul-
jetut ovet ja ränsistyvät rakenteet, häneltä pääsi itku.

”Ajattelin, että ei tämä voi mennä näin. Sitten alettiin 
taas Peltomäen Jarin kanssa koota ihmisiä ja voimavaroja 
ja miettiä, miten saataisiin Liminganlahti uuteen nousuun.”

Matturi otti yhteyttä vanhaan WWF-kollegaan Lassi 
Karivaloon, joka siihen aikaan työskenteli Metsähalli-
tuksessa. Yhteistyöelimeksi perustettiin Liminganlahden 
Ystävät ry, jossa voitiin porukassa miettiä Liminganlah-
den asioita. Tueksi saatiin Metsähallitus ja sen luontokes-
kusosaaminen, ja asiat alkoivat taas sujua. WWF:kin on 
jatkanut mukana Liminganlahden toiminnassa.

Liminganlahdella on nyt koittanut uusi aika. Vanha, 
remontoitu luontokeskusrakennus on yhä Limingan kun-
nan omistuksessa, ja siellä toimiva yrittäjä tarjoaa majoi-
tus- ja ravintolapalveluita. Metsähallituksen omistamassa 
uudessa laajennusosassa on muun muassa näyttelytila, 
auditorio ja kokoustila. Näyttelyn on käsikirjoittanut Ulla 
Matturi, joka työskentelee nyt Metsähallituksen palveluk-
sessa Liminganlahden luontokeskuksen hoitajana.

Palkitsevinta Matturin elämäntyössä on ollut nähdä 
Liminganlahden suojelu ja kehittyminen. Vuonna 2009 
WWF Suomi myönsi vuosittain jaettavan 20 000 euron 
Pandapalkinnon Liminganlahden Ystävät ry:lle lintu -
  tie touden lisäämisestä asiantuntevan opastuksen avulla.

”On upeaa, että asiat, joihin uskoin nuorena tyttönä, 
ovat toteutuneet”, Ulla Matturi iloitsee. ”Liminganlahdel-
la ei ole nyt mitään välitöntä uhkaa.”

”WWF:llä on ollut valtavan suuri vaikutus elämääni. 
Kun oli lapsesta asti ollut innostunut linnuista ja luon-
nosta, niin työ WWF:ssä sekä ison järjestön ja upeiden 
esimiesten tuki antoi valtavasti rohkeutta. Olisin varmaan 
maatalon emäntä tai opettaja, jos en olisi silloin vuonna 
1988 saanut sitä kesätyöpaikkaa.”

Se oli Ulla Matturin unelmien 
kesätyöpaikka. Lintuoppaan 
pesti juuri avatussa Limin-
ganlahden opastuskeskuk-
sessa määräsi 18-vuotiaan 
lintu harrastajan elämän 
suunnan, vaikkei hän sitä 
silloin vielä aavistanut.

ulla Matturi
• WWF:n lintuoppaana ja lintumatkailun kehit-

täjänä liminganlahdella 1988–
• Työskentelee nykyään Metsähallituksessa 

liminganlahden luontokeskuksen hoitajana
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omistajien kanssa esimerkiksi merikotkien reviireillä.
”Se oli tärkeää työtä”, sanoo Lassi Karivalo. ”Kun laki 

lopulta mahdollisti yksityismaiden määräaikaisen suo-
jelun ja korvaukset, WWF:n toimintaa ei enää tarvittu. 
Mutta WWF:n tavoitteenahan onkin tehdä itsensä tar-
peettomaksi.”

Ympäristöministeriön resurssien kasvaessa myös la-
jiensuojelua pystyttiin siirtämään viranomaispuolelle.

”1990-luvun puolivälin jälkeen WWF:n tavoitteena oli 
siirtää lajiensuojelun kenttätyötä ympäristöhallinnolle. Esi-
merkiksi valkoselkätikan suojelu on nykyään pääosin Met-
sähallituksen vastuulla, vaikka WWF on edelleen mukana 
työssä”, toteaa Jari Luukkonen. ”Metsähallitus vastaa viral-
lisesti myös saimaannorpan suojelusta, mutta WWF osallis-
tuu sekä käytännön työhön että työn rahoittamiseen.”

Jo 1980-luvun lopussa lajiensuojelun rinnalle alkoi 
nousta suurten luontokokonaisuuksien, kuten metsien ja 
merten, suojelu. Sittemmin WWF on alkanut työskennellä 
myös kestävän elämäntavan ja ilmastonmuutoksen sekä 
ympäristökasvatuksen parissa. Lajien ja luonnon moni-

muotoisuuden suojelu edellyttää työtä ihmisten ekologi-
sen jalanjäljen pienentämiseksi.

1990-luvulla WWF Suomen työ alkoi suuntautua myös 
maan rajojen ulkopuolelle.

”Itse asiassa jo 1980-luvulla tehtiin yhteistyötä ruotsa-
laisten ja virolaisten kanssa merikotkan ja Itämeren hyl-
keiden suojelussa”, Lassi Karivalo toteaa. ”Neuvostoliiton 
romahdettua WWF Suomi ja muutkin järjestöt ryhtyivät 
pelastamaan suljettuina sotilasalueina säilyneitä luon-
nontilaisia alueita Suomen lähituntumassa. Työn ansi-
osta syntyi Venäjän puolelle monia suojelualueita, muun 
muassa Paanajärven kansallispuisto. WWF Suomi auttoi 
myös perustamaan Eestimaa Looduse Fondin eli Viron 
luonnonsäätiön.”

Lisäksi WWF Suomi on muiden kansallisten WWF-
toimistojen tavoin lähes alusta asti osallistunut kansain-
välisiin kehitysyhteistyöhankkeisiin.

”Aluksi WWF Suomi lähinnä rahoitti kehitysyh-
teistyötä: keräsi itse varoja ja sai myös ulkoasiain-
ministeriöltä rahoitusta kansainvälisen WWF:n 

KaKSi 
SuoJeLuJoHTaJaa, 

28 vuoTTa 
SuoJeLuTyöTÄ

Kaksi miestä on luotsannut 
WWF Suomen suojelutyötä 
70 prosenttia järjestön 
eliniästä. Paljon on 
muuttunut lähes kolmen 
vuosikymmenen aikana, 
mutta moni asia on myös 
pysynyt ennallaan. 

Lassi Karivalo
• WWF Suomen suojelujohtaja 1984–1996
• Työskenteli WWF:n jälkeen Metsähallituksen 

luontopalveluissa, nyt eläkkeellä
• Toimii edelleen saimaannorpan hyväksi 

nestorisäätiössä

Jari Luukkonen
• WWF Suomen suojelujohtaja 1997–

Ensimmäinen iso muutos WWF:n työskentelytavassa 
tapahtui Lassi Karivalon aloitettua. Vuonna 1983 peruste-
tulla ympäristöministeriöllä ei alkuaikoina ollut viranomais-
organisaatiota varsinaiseen uhanalaisten lajien suojelutyö-
hön ja hoitosuunnitelmien tekemiseen. WWF Suomella sen 
sijaan oli työstä yli kymmenen vuoden kokemus sekä laaja 
vapaaehtoisten asiantuntijoiden joukko. Niinpä alkoi tiivis 
yhteistyö: WWF ja ministeriö tekivät yhdessä uhanalaisten 
lajien hoitosuunnitelmia, ja WWF teki niiden pohjalta käy-
tännön suojelutyön, jonka ministeriö rahoitti.

WWF myös auttoi maanomistajia yksityisten luonnon-
suojelualueiden perustamisessa, sillä niistä ei silloin vielä 
maksettu korvausta ja perustamiskynnys oli siksi korkea. 
WWF otti tehtäväkseen aloittaa neuvottelut suojelusta 
kiinnostuneiden yksityisten maanomistajien kanssa. Sen 
jälkeen viranomaiset tekivät omistajan kanssa juridisen 
sopimuksen ja WWF maksoi tälle suojelukorvauksen.

Yksityismaiden määräaikainen rauhoitus ei myös-
kään ollut juridisesti mahdollista. Niinpä WWF teki va-
paaehtoisia, määräaikaisia rauhoitussopimuksia maan-

Lassi Karivalon aloittaessa vuonna 1984 WWF Suomen 
suojelujohtajana – tai nimike oli silloin suojelusihteeri – 
suojelutiimissä työskenteli kolme vakituista työntekijää. 
Työn painopiste oli Suomen uhanalaisten lajien suojelussa. 
Nyt suojelujohtaja Jari Luukkosen tiimissä työskentelee 
parikymmentä biologia, metsänhoitajaa ja insinööriä.

WWF:n työkenttä on Karivalon ja Luukkosen aikana 
laajentunut uhanalaisten lajien suojelusta kokonaisten 
elinympäristöjen suojeluun. Mukaan on tullut uusia toi-
mintamuotoja, ja työ on yhä kansainvälisempää.
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kehitysyhteistyöhankkeisiin” , kertoo Lassi Karivalo.
Vuonna 1997 WWF Suomi aloitti ensimmäisen oman 

kehitysyhteistyöhankkeensa WWF Brasilian kanssa Bra-
silian rannikkosademetsien suojelemiseksi. Nyt sillä on 
omia hankkeita kolmessa kansainvälisen WWF-verkoston 
määrittämässä prioriteettikohteessa – Himalajalla, Itä-
Afrikassa ja Indonesiassa Borneon saarella – joissa ne tu-
kevat kansainvälisen WWF:n ohjelmia.

”Kansainvälisissä hankkeissa tehdään edelleen lajien-
suojelutyötä esimerkiksi Nepalin tiikerien, lumileopar-
dien, jokidelfiinien ja sarvikuonojen hyväksi, mutta se on 
osa vaarantuneiden elinympäristöjen suojelua. Ihmisen 
hyvinvointi on keskeisessä asemassa, sillä suojelutyö on 
kestävää ja tuloksellista silloin, kun myös ihminen hyötyy 
siitä. Miksi nepalilainen kyläläinen muuten välittäisi sar-
vikuonoista?” Jari Luukkonen kysyy.

Toisin kuin monet muut kansalaisjärjestöt, WWF on 
aina tehnyt yhteistyötä viranomaisten ja yritysmaailman 
kanssa. Silloin kun siihen on ollut aihetta, WWF on myös 
kritisoinut yhteistyökumppaneita.

”WWF:n toiminta on aina perustunut tutkittuun tie-
toon ja ratkaisujen hakemiseen. Kun etsitään ratkaisuja, 
on luontevaa tehdä yhteistyötä erilaisten toimijoiden kans-
sa, myös yritysten ja teollisuuden”, Luukkonen sanoo.

”Puolustusvoimienkin kanssa on tehty yhteistyötä 
esimerkiksi uhanalaisten perhosten suojelemiseksi Säky-
länharjulla. Hienoja tuloksia ei saavuteta kinaamalla vaan 
rakentavalla yhteistyöllä”, toteaa Karivalo.

Mutta on työ välillä haastavaakin, ja molemmat suoje-
lujohtajat ovat saaneet myös rapaa silmilleen.

”Luonnonsuojelun raskaita puolia on se, että vastustajat 
voivat heittää argumentteja – myös virheellisiä väitteitä – il-
man mitään perusteita. Meidän täytyy kuitenkin aina pystyä 
perustelemaan omat kantamme tiukalla faktalla. Monesti 
kyse on siitä, että ihmisillä on väärä mielikuva tai puutteel-
liset tiedot. Jos kukaan ei niitä korjaa, niin virheelliset mie-
likuvat vain paisuvat. Siinä mielessä olen kokenut tiukatkin 
keskustelutilanteet palkitseviksi. Niissä on aina tilaisuus 
korjata käsityksiä ja kertoa faktoja”, pohtii Luukkonen.

”Vaikka WWF on suuri ympäristöjärjestö, niin vasta-
voimiin verrattuna se on vain pisara valtameressä. Viran-
omaispuolella usein tiedetään, mitä ympäristön hyväksi 

pitäisi tehdä, muttei saada tehtyä päätöksiä. Pienenä vaa-
rana tässä työssä on kyynistyminen, mutta siihen ei saa 
ajautua”, sanoo Luukkonen. ”Onneksi työssä myös tapaa 
hienoja ihmisiä ja saa jopa ystäviä.”

WWF:n palkitsevimpina saavutuksina Lassi Karivalo 
pitää uhanalaisten lajien suojelua, erityisesti merikotkan 
ja valkoselkätikan pelastamista. Lajit oltiin todella lähellä 
menettää: huonoimpina vuosina merikotkille syntyi vain 
viisi ja valkoselkätikoille vain 15 poikasta.

”Onnistuminen oli melkeinpä ihme ja pitkälti WWF:n 
ansiota”, Karivalo toteaa. ”Myös talkooleiritoiminta on hie-
no juttu. Ihmiset tulevat lomallaan tekemään vapaaehtois-
työtä luonnon hyväksi. Sieltä sitä voimaa ja intoa tulee.”

Jari Luukkosen työssä palkitsevinta on ollut kansain-
välisen työn kehittyminen ja laajentuminen, ekologisen 
jalanjäljen pienentämiseen liittyvän työn aloittaminen ja 
moni muu uusi toimintamuoto, jotka tukijoiden määrän 
kasvu on mahdollistanut.

Entä tulevaisuudessa? Tarvitaanko WWF:ää edelleen?
”Uskon, että WWF:n ja muiden ympäristöjärjestöjen 

merkitys saattaa jopa kasvaa tulevaisuudessa. Niiden teh-
tävä on nostaa asioita esille, tehdä konkreettista työtä sekä 
työskennellä yhdessä viranomaisten ja toistensa kanssa. 
Järjestöjen työ on edelleen tärkeää myös kansainvälisellä 
kentällä”, sanoo Lassi Karivalo.

”Suomen ympäristöhallinnon tulevaisuus on todella 
huolestuttava. Se on nuori hallinnonala, jonka osuus val-
tion budjetista on hyvin pieni verrattuna moneen muuhun 
maahan. Silti sitä leikataan edelleen. WWF:n tavoite on 
tehdä itsensä tarpeettomaksi, mutta en usko, että se on 
mahdollista seuraavien vuosikymmenten aikana”, toteaa 
Jari Luukkonen.

”Toisaalta myös tarpeet muuttuvat. Yhtäällä WWF on 
jo tehnyt itsensä tarpeettomaksi, mutta aina tulee uusia 
haasteita. Siksi WWF:nkin täytyy muuttua. On elettävä 
tätä päivää, katsottava huomiseen ja kunnioitettava men-
nyttä”, sanoo Lassi Karivalo, jonka periaatteena on olla 
sotkeutumatta seuraajansa työhön.

Siitä huolimatta yhteys on säilynyt. Joka vuosi tammi-
kuun 28. päivänä WWF:n miehet kokoontuvat Miehen-
päivän lounaalle, mukana myös Lassi Karivalo. Siellä ta-
vataan mukavia ihmisiä: entisiä ja nykyisiä WWF:läisiä.

HiMaLaJaan 
raKaSTuneeT

Erja Häkkistä ja Sami Tornikoskea 
yhdistää vahva halu työskennellä 
Himalajan alueen luonnon puolesta. 
Häkkinen pohtii WWF:n vapaaehtoi-
sena Bhutan-suurlähettiläänä, kuinka 
työhön saataisiin hankittua lisää 
varoja. Tornikoski puolestaan koor-
dinoi Himalajan-hankkeita ja muuta 
WWF Suomen kansainvälistä työtä.

erja Häkkinen
• WWF Suomen Bhutansuurlähettiläs

Sami Tornikoski
• WWF Suomen kansainvälinen kehitys 

 -ohjelman päällikkö 2007–

Lassi Karivalo saimaannorppalaskennoissa Jari Luukkonen WWF:n kenttähankkeessa Tansaniassa
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wwf Suomi on 
lähes perusta-
misestaan asti 
osallistunut mui-
den wwf-toi-
mistojen tavoin 
kansainvälisen 
wwf:n yhteisten 
kehitysyhteis-

työhankkeiden rahoittamiseen. vuonna 1997 wwf 
Suomi aloitti ensimmäisen oman hankkeensa Brasilian 
rannikkosademetsien suojelemiseksi.

”wwf on kansainvälinen organisaatio, joka on ottanut 
tavoitteekseen suojella maailman arvokkaimpia luonto-
ympäristöjä ja niiden monimuotoisuutta. Siksi wwf Suo-
mi ja muutkin kansalliset wwf-toimistot tekevät myös 
kansainvälistä suojelutyötä”, kertoo Sami tornikoski.

”kaikkein arvokkaimmat luontokohteet sijaitsevat 
tropiikissa ja subtropiikissa. Siellä ovat myös monet 
maailman köyhimmistä valtioista. kehitysyhteistyöllä 
voidaan auttaa sekä ihmisiä että luontoa, sillä niiden 
hyvinvointi kulkee käsi kädessä.”

tällä hetkellä wwf Suomella on omia kehitysyhteis-
työhankkeita kolmessa kansainvälisen wwf-verkoston 
määrittämässä prioriteettikohteessa, joissa ne tukevat 
wwf:n kansainvälisiä ohjelmia. wwf Suomi työskente-
lee itä-afrikassa, Borneon saarella ja himalajan alueella. 
työstä hyötyvät sademetsät, uhanalaiset lajit, vesistöt ja 
paikalliset asukkaat. hankkeissa työskennellään myös 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Yhtenä työn keskei-
senä tavoitteena on aina köyhyyden vähentäminen.

”jokaisessa wwf Suomen hankkeessa on omat 
ominaispiirteensä. himalajan alueella meillä on suu-
rimmat omat projektit, ja johdamme myös kansainvä-
lisen wwf:n alueellisen living himalayas -ohjelman 
työtä. Borneossa työhön antaa oman leimansa vahva 
yksityinen sektori – kaivannais- ja metsäteollisuus sekä 
palmuöljyntuotanto – johon pyrimme vaikuttamaan. 
tansaniassa taas korostuu yhteisöpohjainen luon-
nonvarojen käyttö, ja ihmisten akuutit kehitystarpeet 
kulkevat käsi kädessä luonnonsuojelun kanssa. mutta 
teollisuus kasvaa sielläkin nopeasti”, tornikoski kertoo.

wwf Suomen kansainvälinen kehitysyhteistyö on 
jatkuvasti lisääntynyt, kiitos ulkoministeriön ja wwf:n 
tukijoiden. ulkoministeriö rahoittaa 85 prosenttia wwf 
Suomen ulkomaanhankkeista.

 Ihmisille etsitään vaihtoehtoisia elinkeinoja, joilla he saa-
vat toimeentulonsa ympäristöä vahingoittamatta, eikä 
heidän huonoinakaan aikoina tarvitse turvautua esimer-
kiksi laittomiin metsänhakkuisiin.

”Bhutanin perustuslaissa on määritelty, että 60 prosent-
tia maan pinta-alasta täytyy suojella”, kertoo Sami Tornikos-
ki. ”Se on huikea luku, mutta täytyy muistaa, ettei niin valta-
van alueen suojelu ole ilmaista. WWF pyrkii varmistamaan, 
että suojelulle on riittävät ja kestävät rahoitusmekanismit.”

”WWF:n työn laajuus ja monipuolisuus on yllättänyt 
minut. Se on ketju, jossa kaikki asiat vaikuttavat toisiinsa”, 
sanoo Erja Häkkinen. ”Bhutan on valtavan kiinnostava maa. 
Se on ollut pitkään täysin suljettu, mutta nyt bhutanilaiset 
katselevat varovasti ympärilleen ja oppivat muiden virheis-
tä. Maahan halutaan vain ekomatkailua – ei haluta sokeutua 
turismin tuomalle rahalle. Kaikki on siellä vasta alussa.”

”He ovat niin ylpeistä maastaan, kulttuuristaan ja 
luonnostaan. Olen nähnyt, mitä matkailu parhaimmil-
laan ja pahimmillaan voi saada aikaan, ja on ollut kiin-
nostavaa keskustella paikallisten päättäjien kanssa. He 
tiedostavat vaarat ja haluavat lisää tietoa päätösten poh-
jaksi”, Häkkinen kertoo. 

Erja Häkkisen työ WWF:n hyväksi kantaa jo hedelmää. 
Hän on keskustellut Himalaja-työstä Prince Albert II of 
Monaco -säätiön edustajien kanssa, ja säätiö myönsi ke-
väällä 2012 ohjelmalle kahdeksi vuodeksi merkittävän ra-
hoituksen. Sillä suojellaan tärkeitä vesialueita Bhutanissa 

Keväällä 2011 Helsingin Luonnontieteellisessä keskus-
museossa juhlittiin kansainvälisen WWF:n 50-vuotissyn-
tymäpäivää. Vieraiden joukossa oli muun muassa  Bhutanin 
maa- ja metsätalousministeri ja Erja Häkkinen. Häkkinen 
nimitettiin tilaisuudessa WWF:n Bhutan-suurlähettilääksi.

”WWF Suomen työ Himalajalla on päätähuimaavan hie-
noa, samoin kansainvälisen WWF-verkoston Living Hima-
layas -ohjelma, jota WWF Suomi vetää. Haluan auttaa hank-
kimaan työlle näkyvyyttä ja varoja”, sanoo Erja Häkkinen.

WWF ei ollut Häkkiselle aivan uusi tuttavuus. Hän oli 
osallistunut muutama vuosi aiemmin Nelosen Operaatio 
Maa -ohjelmaan, jossa julkisuuden henkilöt keräsivät varoja 
WWF:n työhön. Se sytytti kipinän. Nyt Häkkinen on käynyt 
kaksi kertaa tutustumassa WWF:n kenttätyöhön Bhutanis-
sa. Toisella vierailulla mukana oli hänen aloitteestaan ryhmä 
lahjoittajia, ja seuraava lahjoittajamatka on suunnitteilla.

”Ajatuksena on, että kun ihminen lahjoittaa merkit-
tävän summan rahaa, hän saa myös jotain vastineeksi eli 
pääsee tutustumaan kenttätyöhön ja paikallisiin työnteki-
jöihin. Silloin hän näkee, mitä lahjoituksella saadaan ai-
kaan. Matka onnistui valtavan hyvin, ja saimme kerättyä 
lähes 25 000 euroa suojelutyöhön. Kaikki voittivat”, iloit-
see Erja Häkkinen. ”Varainhankinta on vaikea laji, johon 
kaivataan aina uusia ajatuksia. Haluan innostaa ja saada 
ihmiset liikkeelle, ymmärtämään työn tärkeyden.”

Järjestöillä ei ole käytettävissään suuria rahoja mai-
noskampanjoihin, vaan niiden on jatkuvasti mietittävä, 

mitä kanavia pitkin viestiä saadaan eteenpäin ja kuinka 
työhön saadaan hankittua varat. Yksi tapa saada näky-
vyyttä ovat tunnetut henkilöt, joita seurataan ja arvoste-
taan ja jotka toimivat esimerkkeinä.

”Mutta pelkkä tunnettuus ei vielä riitä”, Sami Torni-
koski huomauttaa. ”On valtavan hienoa, että löytyy Erjan 
kaltaisia ihmisiä, jotka ovat paitsi tunnettuja myös äärim-
mäisen sitoutuneita WWF:ään ja luonnonsuojeluun. Hei-
dän kauttaan tärkeät asiat voivat saada monta kertaa enem-
män näkyvyyttä kuin meidän omien kanaviemme kautta. 
Olen todella kiitollinen Erjalle siitä, että hän haluaa antaa 
vapaaehtoisesti aikaansa ja tehdä työtä WWF:n hyväksi.”

WWF työskentelee Himalajalla sekä ihmisten että 
luonnon hyväksi. WWF:n ja Himalajan alueen valtioiden 
yhteisessä ohjelmassa pyritään sopeutumaan ilmaston-
muutoksen vaikutuksiin ja muun muassa turvaamaan 
alueen metsät, jotka suojaavat arvokkaita vesivaroja. Yli 
miljardi ihmistä Intiassa, Nepalissa, Bhutanissa ja Bang-
ladeshissa saa talousvetensä, energiansa sekä kastelu-
vetensä Himalajalta virtaavasta vedestä. Metsät sitovat 
maaperää ja estävät siten vesien hallitsemattoman valu-
misen laaksoihin, mutta lisäksi ne myös pitävät yllä luon-
non monimuotoisuutta.

Hankkeissa suojellaan sarvikuonoja, lumileoparde-
ja, tiikereitä sekä muita uhanalaisia lajeja. Lisäksi WWF 
auttaa kehittämään kestävää energian- ja ruoantuotan-
toa kasvavan väestön ja kehittyvien valtioiden tarpeisiin. 

KeHiTySMaiSSa 
TyöSKenneLLÄÄn 
iHMiSen Ja 
Luonnon PuoLeSTa

ja Nepalissa. Rahoitus vie työtä taas askeleen eteenpäin.
Mutta monta askelta on vielä otettava, ennen kuin 

Bhutanin ja Himalajan luonnon aarteet saadaan turvat-
tua. Erja Häkkisen ja Sami Tornikosken työlle ei näy ai-
van heti loppua, mutta tulosten näkeminen kannustaa. Ja 
tietysti itse Himalaja.

”Monelle länsimaiselle ihmiselle tekisi hyvää tutustua 
bhutanilaiseen elämäntapaan ja kulttuuriin. Se pysäyt-
tää ja muistuttaa, kuinka vähällä ihminen tulee toimeen 
ja kuinka onnellinen voi olla ilman turhaa tavaraa”, Erja 
Häkkinen sanoo.
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Sipe Santapukin aika jakautuu tällä hetkellä työn ja ta-
lonrakennusprojektin kesken. Musiikki vie yli puolet ajas-
ta, sillä keikkoja on satakunta vuodessa ja niiden päälle 
vielä levytys- ja haastattelupäivät. Muulla ajalla Santa-
pukki rakentaa. Heinolassa sijaitsevan Ruotsalainen-
järven kauniille rantatontille eli Santarantaan on noussut 
jo vierastalo ja sauna, mutta vielä puuttuu päärakennus. 
Eivätkä ne ole mitä tahansa mökkejä, vaan maailmankuu-
lun arkkitehdin Eric Lloyd Wrightin suunnittelemia 
orgaanisen arkkitehtuurin taidonnäytteitä.

Silti Santapukki on ehtinyt tukea myös WWF:ää ke-
vään 2012 Earth Hour -kampanjassa. Kampanjan tee-
mana oli ”Tunnista teko”, ja Santapukki valitsi omaksi 
ilmastoteokseen lähiruoan suosimisen. Siihen Santaranta 
tarjoaa oivalliset mahdollisuudet: Ruotsalaisen vesi on 
puhdasta, ja Santapukki on jo ehtinyt käydä ongella. Sie-
neen ja marjaan on lyhyt matka. Lisäksi Santapukki aikoo 
tulevaisuudessa viljellä kasvimailla ruokakasveja.

”Luonto on aina ollut lähellä sydäntäni”, Santapukki 
sanoo. ”Se antaa elämän. Tuntuu sivistymättömältä ja ty-
perältä olla piittaamatta luonnosta. Ihmisen tärkein teko 
on huolehtia jälkeläisistään, ja ympäristöstä huolehtimi-

SanTarannan 
iSÄnTÄ

nen on osa sitä. Mutta ihminen on joskus lyhytnäköinen 
ja katsoo vain omien päiviensä loppuun.”

”Suhtaudun silti luottavaisesti tulevaisuuteen. Ei meil-
lä ole varaa kyynistyä, sillä silloin elämästä ei tule mitään. 
Mutta valitettavasti raha ratkaisee liian monessa asiassa, 
eikä päättäjiä aina luonto kiinnosta. Kansalaisaktivismi 
on kuitenkin yksi hyvä tapa vaikuttaa. Oma juttuni taas 
on pyrkiä tekemään esimerkillisiä ratkaisuja.”

Sipe Santapukki ei ole kaupunki-ihminen vaan hakeu-
tuu vaistomaisesti luontoon ja viihtyy muun muassa Kolin 
jylhissä maisemissa. Luontokohteiden kärkeen kiilaa kui-
tenkin Santaranta.

”Rakastuin tähän paikkaan heti ja täysillä. Tämä on 
kauneinta Sisä-Suomea”, Santapukki sanoo.

Vuonna 2009 alkanut rakennusprojekti on vienyt pal-
jon aikaa ja energiaa, sillä Santapukki on halunnut varmis-
taa, että kaikki tehdään Eric Lloyd Wrightin piirustusten 
mukaan. Hän on myös nähnyt vaivaa, jotta rakentaminen 
vaurioittaisi luontoa mahdollisimman vähän. Rakennuk-
sissa on käytetty pääasiassa puuta, luonnonkiveä ja tiiltä, 
ja saunan hirret on eristetty sammalella. Sauna on raken-
nettu perinteisillä menetelmillä ja työvälineillä.

Rakennusten lämmöneristys on erinomainen, ja ne 
on valaistu led-valoilla. Vesi lämpiää toistaiseksi sähköllä, 
mutta kattilassa on valmiit liitännät tuuli- ja aurinkoener-
gialle. Kunhan aurinkokeräimet vielä hiukan kehittyvät, 
Santapukki aikoo hankkia sellaiset.

Kuinka kuuluisa arkkitehti sitten päätyi suunnittele-
maan suomalaiselle rokkarille taloa Heinolaan? Ehkä hän 
heltyi kuullessaan, että Santapukki oli innostunut ark-
kitehtuurista jo alle kouluikäisenä ja selaillessaan tieto-
sanakirjaa jumittunut aina arkkitehtuurisivuihin, erityi-
sesti Eric Lloyd Wrightin kuuluisan isoisän Frank Lloyd 
Wrightin suunnittelemiin rakennuksiin. Ne näyttivät 
kasvavan suoraan luonnosta ja olivat pienen pojan mie-
lestä erityisen kauniita.

”Nykyäänhän rakennetaan yleensä niin, että tontti 
pyyhitään puhtaaksi puista, pystytetään sille iso valkoinen 
talo ja levitetään talon ympärille rullanurmikko. Minä ha-
lusin säilyttää luonnon mahdollisimman ehjänä ja lähel-
lä rakennuksia. Tonttia rikottiin vain rakennusten alta”, 
Santapukki kertoo.

”Kun näin Ericin piirustukset ensi kertaa, minulta 
pääsi itku ja nauru samaan aikaan. Talo oli juuri sellai-

nen, josta olin unelmoinut, mutta samalla tajusin, kuinka 
vaikeaa ja kallista sen rakentaminen olisi. Mutta jos val-
miiksi kalliiseen hankkeeseen sijoittaa vielä vähän enem-
män ja saa sitten juuri sellaisen talon kuin haluaa, niin se 
kannattaa.”

Santarannan isäntä toivoo, että päärakennuksen ra-
kentaminen voidaan aloittaa vuonna 2014. Rakentamisen 
lisäksi Santapukin tulevaisuuteen kuuluu edelleen myös 
musiikki.

”Bändi on soittanut yhdessä jo 21 vuotta. Haluaisin 
jatkaa vielä ainakin toiset 20 vuotta, sitten voisin jäädä 
eläkkeelle niistä hommista. Jokin taiteellinen kunnianhi-
mo ajaa tekemään musiikkia vuodesta toiseen, ja keikka-
bussiin nouseminen tuntuu melkein samalta kuin menisi 
kotiin”, Santapukki nauraa.

”Toisaalta myös vaikuttaminen kiinnostaa. Mutta po-
litiikka tuntuu itsestään selvistä asioista taistelemiselta, 
ja olen ehkä liian kärsimätön sellaiseen. Haluan saada 
asiat tapahtumaan nopeasti. Ehkä järjestötyö on hyvä 
kanava vaikuttaa. Jatkan mieluusti yhteistyötä WWF:n 
kanssa”, Santapukki sanoo. ”Se on sellainen järjestö, 
joka kolahtaa muhun.”

Apulanta-yhtyeen Sipe Santapukki 
muistaa pandalogon jo lapsuu-
desta ”kaiken hyvän symbolina”. 
Siksi hänen oli helppo suostua, 
kun WWF pyysi häntä mukaan 
Earth Hour -kampanjaan ja 
ilmastolähettilääksi.

Sipe Santapukki
• WWF Suomen ilmastolähettiläs
• Apulantayhtyeen rumpali
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PÄÄSiHTeeri 
nÄyTTi 
KuviLLaan 
Luonnon 
HÄdÄn

1970-luvun alussa Mauri Rautkari 
oli toimelias yrittäjä, joka harrasti luonto-
valokuvausta ja lintuja. Kun Pertti Salo-
lainen ja muutama muu Rautkarin tuttu 
perustivat Suomeen vuonna 1972 WWF-
toimiston, Rautkari päätti alkaa tukea 
WWF Suomen työtä yritystensä kautta. 
Siihen aikaan ei vielä puhuttu yritysten 
ympäristövastuusta, eivätkä yritykset juuri 
lahjoittaneet rahaa luonnonsuojeluun.

Kun WWF:n puuhamiehet muutama 
vuosi myöhemmin ottivat Rautkariin yh-
teyttä ja pyysivät tätä pääsihteeriksi, ei 
päätös ollut vaikea. Rautkari myi kolme 
yritystään ja hyppäsi pandan ohjaksiin.

Alkuaikoina järjestötyö yllätti liike-
elämään tottuneen miehen monta kertaa. 
Luonnonsuojelun ja taloudellisen ajatte-
lun yhteensovittaminen tuntui aluksi hy-
vin vaikealta. Entisenä yrittäjänä Mauri 
Rautkarille oli luontevaa ottaa lähtökoh-
daksi tehokkuus. Periaatteena oli, että 
kaikki tarvittavat tavarat ja palvelut han-
kittiin lahjoituksina, jotta mahdollisim-
man suuri potti jäi suojelutyöhön.

”Pääsihteerinä tärkein tehtäväni oli 
hankkia ja turvata rahoitus WWF:n luon-
nonsuojelutyölle”, Rautkari toteaa.

Alkuvaiheessa tärkeimpiä suojelukoh-
teita olivat uhanalaiset lajit, kuten me-
rikotka, metsäpeura ja saimaannorppa. 
Myöhemmin WWF Suomen työ laajeni 
sademetsien ja muiden uhattujen elinym-
päristöjen suojeluun. Kansainvälisten suo-
jelukohteiden tärkeydestä ja hädästä vain 
oli äärettömän vaikeaa kertoa suomalaisille 
lahjoittajille ja suurelle yleisölle, koska niis-
tä ei ollut saatavilla juurikaan valokuvia.

”Jos haluaa vakuuttaa lahjoittajat tuen 
tärkeydestä, on pystyttävä konkreettisesti 
näyttämään ongelma”, Rautkari sanoo.

Valokuvien tarve vei Mauri Rautkarin 
puoleksitoista vuodeksi maailmalle ku-
vaamaan WWF:n kansainvälisiä kohteita. 
Hän kuvasi sademetsiä ja metsäpaloja, 
norsuja, sarvikuonoja, salametsästystä 
ja ympäristöpakolaisuutta, ja kuvat tuli-
vat koko kansainvälisen WWF-verkoston 
käyttöön. Matkat ja tarvikkeet Rautkari 
keräsi lahjoituksina. Hän kävi säännölli-

sesti Suomessa ja vietti täällä noin neljäs-
osan ajasta hoitamassa pääsihteerin tehtä-
väänsä. Reissuillaan Rautkari näki upeaa 
luontoa mutta myös käsin kosketeltavaa 
köyhyyttä, kurjuutta ja nälänhätää.

Kuukausi Amazonin sademetsissä Kaya-
po-intiaaniheimon kylässä vuonna 1988 on 
painunut lähtemättömästi miehen mieleen.

”Yhteistä kieltä ei ollut, mutta ei sitä lo-
pulta tarvittukaan. Iltaisin kylän päälliköt 
tulivat moneksi tunniksi istumaan vaati-
mattoman majamme eteen. Hiljaisuuden 
vallitessa joimme yhdessä teetä”, Rautkari 
kertoo. ”Päivisin he esittelivät metsävilje-
lyään, luonnon lääkekasveja sekä metsästys- 
ja kalastustaitojaan.” Ja Rautkari kuvasi.

”Heimo eli kalastuksella ja keräilyllä ja 
puolusti tiukasti metsiään ja asuinsijojaan 
metsä-, kaivos- ja öljyteollisuutta vastaan. 
Nykymaailma oli kuitenkin tunkeutunut 
sinne sademetsän keskellekin, vaikka kyläs-
tä oli neljän päivän tietön taival lähimpään 
asutuskeskukseen: miestentalossa katsel-
tiin televisiota, joka toimi suuren satelliitti-
antennin ja sähköaggregaatin varassa.”

Pääsihteerikautensa suurimmik-
si haasteiksi Mauri Rautkari nimeää 
toisaalta elinkeinoelämän ja luonnon-
suojelun saattamisen yhteisen pöydän 
ympärille ja toisaalta varainhankinnan 
sekä viranomaisten ympäristöasenteiden 
muuttamisen. Palkitsevaa puolestaan oli 
se, että sekä tavalliset kansalaiset että 
media alkoivat tiedostaa ympäristöongel-
mat. Rautkarin – kuten varmasti monen 
muunkin – mieleen ovat jääneet myös 
pandapipot, joita siihen aikaa vilisi joka 
kadunkulmassa ja koulujen pihoilla.

”Päällimmäiseksi nousee kuitenkin 
halu kiittää kaikkia niitä ihmisiä, joita il-
man en olisi alkutaipaleesta selvinnyt yk-
sin. Työmäärä ja haasteet olivat melkoiset 
silloin vain parin hengen henkilökunnalle. 
Talkoohenki, innostus ja pyyteettömyys 
mahdollistivat työn”, sanoo Rautkari.

”Oli hirveän hienoa nähdä, että saimme 
tuloksia aikaan. Tutustuin kiinnostaviin ja 
samanhenkisiin ihmisiin ympäri maailmaa 
ja sain nähdä, kuinka avokätisesti ja epäit-
sekkäästi he tukivat WWF:n toimintaa.”

Pääsihteeri Mauri Rautkarin laaja kon-
taktiverkosto avasi yhteydet WWF:n ja 

yritysten välille ja loi vankan pohjan 
WWF:n nykyiselle yritysyhteistyölle. 
Työ vei Rautkarin paitsi neuvottelu-

pöytiin myös viidakkoon ja savannille. 
Reissuilla otetut valokuvat näyttivät 

suomalaisille maapallon luonnon 
upeuden ja hädän.

Mauri rautkari
• WWF Suomen pääsihteeri 1976–1992
• Jäi WWF:stä eläkkeelle 
• Harrastaa edelleen aktiivisesti luonto-

kuvausta, matkailua, kirjoittamista ja 
luonnon tarkkailua
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ToiMiSToJen 
viHerTÄJÄ

”En ole biologi enkä insinööri”, aloittaa Helka Jul-
kunen esityksensä yrityksissä. Usein nimittäin olete-
taan, että ympäristöjärjestössä työskentelee yksinomaan 
biologeja tai lisäksi ehkä diplomi-insinöörejä. Julkusen 
luotsaaman Green Office -tiimin erityisosaaminen ei kui-
tenkaan liity esimerkiksi uhanalaisiin lajeihin vaan ympä-
ristöjärjestelmiin ja -johtamiseen.

Green Office on toimistoille tarkoitettu käytännön-
läheinen ympäristöjärjestelmä. Sen avulla työpaikat voi-
vat keventää ympäristökuormitustaan, säästää rahaa ja 
hillitä ilmastonmuutosta. Green Office pyrkii vaikutta-
maan erityisesti organisaatioiden työntekijöiden toimin-
taan ja herättämään heissä kiinnostuksen ympäristö-
asioihin. Kyseessä ovat lopulta hyvin arkiset toimet, kuten 
valojen sammuttelu, kaksipuolinen tulostus, kertakäyttö-
astioista luopuminen ja jätteiden kierrätys.

WWF:n suojelujohtaja Jari Luukkonen oli muka-
na porukassa, joka 1990-luvun puolivälissä sai baarissa 
idean  Green Office -ohjelmasta.

”WWF teki luonnonsuojelutyötä ympäri Suomea ja 
maailmaa, mutta kaupungeissa, missä ihmiset työsken-
televät enimmäkseen toimistoissa, ei vielä tehty mitään 
konkreettista työpaikkojen aiheuttamien ympäristöongel-
mien ratkaisemiseksi. Silloin ei puhuttu ekologisesta ja-
lanjäljestä, mutta ajatus oli sama”, muistelee Jari Luukko-
nen. ”Tavoitteenamme oli vihreiden toimistojen verkosto, 
joka levittäytyisi nauhoina kartalla niin, että lopulta kaik-
ki yritykset haluaisivat mukaan.”

Tavoite on jo osittain toteutunut, sillä pääkaupunki-
seudulla on isoja Green Office -toimistojen keskittymiä. 
Green Office -järjestelmää ei ole viime vuosina tarvin-
nut markkinoida, sillä organisaatiot ottavat itse yhteyttä 
WWF:ään. Nyt Suomen-verkostossa on mukana 498 toi-
mistoa 197 organisaatiosta.

”Kun organisaatio on tehnyt sopimuksen WWF:n 
kanssa, sen tulee valita henkilöstöstään Green Office 
 -yhteyshenkilö ja -tiimi sekä kartoittaa nykytilanteensa. 
Seuraavaksi määritellään tavoitteet sekä tehdään konk-

wwf Suomi ryhtyi työskentelemään ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja 
kestävän kulutuksen ja tuotannon edistämiseksi jo 1990-luvun alussa. työn ta-
voitteena on sekä ilmastonmuutoksen hillitseminen että sopeutuminen sellaisiin 
ilmastonmuutoksen vaikutuksiin, joita ei enää ole mahdollista pysäyttää.

Ilmastotyön näkyvin osa on wwf:n jokakeväinen earth hour -tempaus, 
jossa ihmiset ympäri maapalloa sammuttavat valonsa samana päivänä, samaan kellonaikaan. tempauksella halutaan 
herättää päättäjät, yritykset ja tavalliset ihmiset toimimaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. lisäksi wwf tekee ilmas-
totyötä vaikuttamalla viranomaisiin ja poliittiseen päätöksentekoon sekä osallistumalla kansainvälisiin ilmastoneuvotte-
luihin. Yritysten ja organisaatioiden toimintaan vaikutetaan muun muassa Green Office järjestelmän avulla.

Ekologinen jalanjälki -ohjelman tavoitteena on pienentää ihmisen toiminnasta aiheutuvia kielteisiä ympäristö-
vaikutuksia. wwf työskentelee tiiviisti teollisuuden ja yritysten kanssa, sillä niillä on avainrooli kulutuksen ja tuo-
tannon ohjaamisessa. kuluttajille tarjotaan muun muassa ruokaan, liikkumiseen, asumiseen ja energiaan liittyviä 
ratkaisuja, joilla voi helposti keventää omaa ekologista jalanjälkeä.

reettinen toimenpidelista, jossa parannukset aikataulute-
taan ja niille nimetään vastuuhenkilöt. Parannukset saa-
daan tehtyä yleensä vuodessa, minkä jälkeen WWF tekee 
toimistossa tarkastuksen. Sen jälkeen toimistot raportoi-
vat WWF:lle vuosittain, ja tarkastuksia tehdään kolmen 
vuoden välein”, Helka Julkunen kertoo.

WWF Suomen kehittämä Green Office -järjestelmä on 
alkanut levitä myös muiden maiden WWF-toimistoihin ja 
niiden kautta ulkomaisiin yrityksiin. Tällä hetkellä Green 
Office -verkosto ulottuu Suomen lisäksi Viroon, Ruotsiin, 
Sveitsiin, Romaniaan, Turkkiin, Nepaliin, Pakistaniin, In-
donesiaan ja Vietnamiin.

Tulevaisuuden haasteena Helka Julkunen pitää työs-
kentelytapojen muutosta. Etätyön, avokonttoreiden ja vir-
tuaalisen läsnäolon kokonaisympäristövaikutuksia ei ole 
vielä tutkittu kovin paljon. Jatkossa täytyy kehittää uusia 
keinoja matkustamisen, kiinteistöjen käytön ja etätyön 
vaikutusten mittaamiseen. Mutta monista haasteista on 
vuosien varrella jo selviydytty.

”WWF Suomi kasvoi 2000-luvun ensimmäisen vuo-
sikymmenen aikana nopeasti, ja kasvu aiheutti paineita 
toimiston infrastruktuurille ja työilmapiirille. Haasteisiin 
tartuttiin määrätietoisesti, ja alkuvuodesta 2012 WWF si-
joittui Suomen parhaita työpaikkoja kartoittavassa Great 
Place to Work -kyselyssä pienten organisaatioiden sarjan 
viidenneksi”, Julkunen kertoo. ”Green Office -ohjelmakin 
kasvoi ja kansainvälistyi silloin hurjasti ja alkoi tuottaa 
tuloja WWF:n suojelutyöhön. Samalla työmäärä lisääntyi, 
kun täytyi kehittää uusia työkaluja ja viestintävälineitä. Se 
oli välillä aika raskastakin.”

”Mutta saan onnekseni tehdä työtä, josta nautin. Vas-
tuun ja työmäärän kasvaessa on kuitenkin tärkeää välillä 
irtautua työstä. Kun joukkueenjohtajana jännitän teini-
ikäisen tyttäreni jalkapallopeliä, en ehdi paljon miettiä 
Green Officea”, Julkunen nauraa.

”On ollut hienoa kehittää ainutlaatuista toimintaa ja 
nähdä organisaatioiden henkilökunnan innostus ja muu-
toshalukkuus. Siitä tietää tekevänsä tärkeää työtä.”

Ajatus WWF Suomen Green Office 
-ohjelmasta syntyi 1990-luvun puoli-
välissä, kun muutama WWF:läinen 
lähti työpäivän jälkeen hetkeksi 
pubiin. Nyt Green Office -päällikkö 
Helka Julkusen tiimi toteuttaa alku-
peräistä unelmaa kartalla leviävästä 
vihreiden toimistojen ketjusta.

iLMaSToTyöLLÄ 
on MonTa Kanavaa

Helka Julkunen
• WWF Suomen Green Office 

-päällikkö 2003–
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MeriKoTKaTyön 
TuKijaSTa 

PÄÄSiHTeeriKSi

Eräänä päivänä vuonna 1995 puhelin soi. WWF:n kir-
jeestä oli kulunut monta vuotta, ja Timo Tannisesta oli 
sillä välin tullut Metsähallituksen Etelärannikon puisto-
alueen aluejohtaja. Hän oli yhä WWF:n tukija.

Puhelu koski tärkeää tehtävää, johon Tannista pyydet-
tiin Metsähallituksen edustajana: Ison-Britannian kunin-
gatar Elisabetin puoliso, prinssi Philip oli tulossa Suo-
meen WWF:n järjestämälle vierailulle. Prinssi oli toiminut 
pitkään kansainvälisen WWF:n puheenjohtajana ja ollut 
muutenkin mukana järjestön toiminnassa. Timo Tanninen 
pyydettiin prinssin oppaaksi päiväretkelle Nuuksioon, esit-
telemään työnsä puolesta tuttuja maisemia.

Tannisen tehtävänä oli soutaa prinssi Philip Haukka-
lammen yli katsomaan lammen toisella puolella kasvavia 
hienoja metsiä. Vaikka kevät oli toukokuun alussa par-
haimmillaan ja vaikka Tanninen oli edellispäivänä käynyt 
tarkistamassa maaston, pääsi pakkasyö yllättämään. Kak-
sikko yritti nousta maihin lammen perimmäisessä pou-
kamassa, mutta se oli aivan jäässä. ”Souda, souda!” kan-
nusti prinssi. Tanninen yritti rikkoa jäätä airolla ja selittää 
samalla prinssille, että soutaminen oli hieman hankalaa. 

Lopulta miehet joutuivat nousemaan maihin erään kesä-
mökin laiturille ja retki päättyi onnellisesti.

Timo Tannisen ja WWF:n suhde läheni entisestään, 
kun mies valittiin vuonna 1998 WWF Suomen pääsihtee-
riksi. Työ oli haastavaa ja palkitsevaa. Tannisen kaudella 
aloitettiin uusina kokonaisuuksina ilmastotyö sekä las-
ten ja nuorten ympäristökasvatus. Operaatio Merenneito 
-kampanjalla saatiin tuotua Itämeren huonoa tilaa ylei-
seen tietoisuuteen, ja vapaaehtoiset öljyntorjuntajoukot 
perustettiin keväällä 2003. Erityisesti Tannisen mieleen 
on jäänyt Tammisaaren saariston öljyonnettomuus sa-
man vuoden syksyllä.

”Tunsin sieltä saaristolaisia ja paikallisen pelastus-
laitoksen väkeä ja tarjosin heille WWF:n apua. Kolmen 
päivän hikisen työn jälkeen ranta saatiin puhdistettua öl-
jystä. Se oli mahtava tunne.”

Muita kohokohtia Tannisen kaudella olivat Pohjois-
Suomen vanhojen metsien suojelemiseksi tehty pitkä ja 
onnistunut työ sekä WWF Suomen roolin vahvistaminen 
järjestön kansainvälisessä työssä.

”Erityisen iloinen olen siitä, että WWF:n tukijoiden 

määrää saatiin kasvatettua reippaasti. Tukijakunnan laa-
juudella on suuri merkitys, sillä se antaa WWF:lle uskot-
tavuutta ja painoarvoa. Ja varat ovat tietenkin järjestön 
työn ehdoton edellytys.”

Haasteeksi Tanninen mainitsee vastuun taloudesta 
ja varainhankinnasta. ”Järjestö joutuu joka vuosi kerää-
mään varat työhönsä. Pääsihteerillä on suuri vastuu paitsi 
työn jatkumisesta myös työntekijöistä. 2000-luvun alussa 
väki jouduttiin lomauttamaan pariksi kuukaudeksi. Lo-
mautukset jaksotettiin, enkä usko, että niistä jäi kenelle-
kään suurta traumaa. Tilanne onneksi korjaantui pian.”

Entä mikä on jäänyt parhaiten mieleen WWF-ajoista?
”Yhteishenki. Työskenneltyäni itse WWF:ssä arvostan 

järjestöä vielä enemmän, sillä työtä tehdään ammatti-
taitoisesti, antaumuksellisesti ja sydämellä. Tällaiselle op-
timistille työ WWF:ssä sopi hyvin, sillä luonnonsuojelus-
sa tarvitaan uskoa tulevaisuuteen. Meillä on fantastinen 
maapallo, josta kannattaa huolehtia.”

Timo Tanninen työskentelee nykyään ympäristö-
ministeriössä luontoympäristöosaston ylijohtajana ja tu-
kee edelleen WWF:n työtä.

turun yliopiston 
tutkija, 39-vuotias 
Toni Laaksonen,  
edustaa meri-
kotkansuojelun 
nuorempaa suku-
polvea. hän tuli 
mukaan wwf:n 
merikotkatyöryh-
män työhön kym-

menisen vuotta sitten. mistä kiinnostus merikotkaan?
”kaikki linnut ovat omalla tavallaan kiehtovia. 

merikotkissa on jotain alkukantaista ja ylevää. 
kotkan lento saariston tai rannikon syrjäseutujen 
yllä vie ajatukset kauas pois kvartaalitaloudesta”, 
sanoo toni laaksonen.

laaksonen tutkii leipätyökseen muita lintuja, jotka 
pesivät samaan aikaan merikotkan kanssa. Siksi 
hän pystyy käyttämään vain joitakin päiviä keväässä 
merikotkien inventointiin ja rengastukseen. hänen 
työnsä wwf:n merikotkatyöryhmässä painottuukin 
suojelun suunnitteluun, esimerkiksi tuulivoimaraken-
tamisen ja merikotkien reviirien yhteensovittamiseen.

”vielä muutama vuosikymmen sitten merikotka oli 
Suomessa erittäin harvalukuinen. nyt meidän haas-
teenamme on totutella siihen, että merikotkakannan 
kasvu johtaa silloin tällöin yhteentörmäyksiin esimer-
kiksi maankäyttötarpeiden kanssa”, laaksonen pohtii.

”on ollut suuri kunnia päästä tutustumaan näin 
läheltä luonnonsuojelun suureen menestystarinaan 
ja työryhmään, joka on dokumentoinut merikotkan 
paluun hienosti ja tarkasti.”

Parikymppisenä Timo Tanninen 
sai WWF:ltä kirjeen, jossa 
kerrottiin uhanalaisen meri-
kotkan hädästä ja pyydettiin 
apua Suomen merikotkien 
pelastamiseksi. Kirje kosketti, 
ja Tanninen päätti ryhtyä 
tukemaan WWF:n työtä.

MeriKoTKan 
LenTo KuLJeTTaa 
aJaTuKSeT PoiS 
KvarTaaLi-
TaLoudeSTa

Timo Tanninen
• WWF Suomen pääsihteeri 1998–2009
• Työskentelee nykyään ympäristö ministeriön 

luontoympäristöosaston ylijohtajana
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vaPaaeHToiSTyöTÄ 
raKKaudeSTa 

LuonToon

Keväällä 1988 Juhani Koivu-
saari oli kuljettamassa siipirik-
koa merikotkanaarasta hoidet-
tavaksi Ähtärin eläintarhaan. 
Matkalla lintu pääsi pois 
kuljetuslaatikostaan, ja 
Koivusaaren täytyi mennä 
laittamaan se takaisin. Kot-
ka oli eri mieltä. Se upotti 
kyntensä Koivusaaren ran-
teeseen luuta myöten.

Koivusaarelle olisi voinut 
käydä huonosti, mutta väännet-
tyään aikansa sormikoukkua suu-
ren linnun kanssa hän sai kammettua 
sen takakynnen irti ranteestaan. Sekä kot-
kan katkennut hartialuu että Koivusaaren ranne 
parantuivat. Lintu sai koipeensa alumiinirenkaan, jossa 
oli tunnusnumero E-4856, ja se vapautettiin luontoon.

Alkuvuodesta 1992 Kroatian ympäristöministeriös-
tä soitettiin Suomeen. Kroatialainen sotilas oli löytänyt 
Zagrebin lähistöltä merikotkan, jonka alanokan kärjestä 
puuttui pala. Kotkan koivessa oli rengas, jossa oli numero 
E-4856. Loukkaantunut lintu palautettiin Suomeen läpi 
Balkanin sodan. Se sai nokkaansa kromikobolttisen pro-
teesin, minkä jälkeen se vapautettiin taas luontoon.

”Kovan onnen kotka nähtiin vielä kaksi kertaa Meren-
kurkun tutkimushaaskalla. Nokkaproteesi oli tiessään, 
mutta lintu pystyi silti ruokailemaan lajitoveriensa lailla. 
Joskus pieni alumiinirengas voi osoittautua pelastusren-
kaaksi”, toteaa Juhani Koivusaari.

Mutta oikeastaan Koivusaaren ja merikotkien yhtei-
nen matka alkoi jo paljon aikaisemmin. Koulu oli juuri 
päättynyt keväällä 1961, ja 16-vuotias vaasalainen lähti 
saaristoon veneilemään. Sillä reissulla hän näki ensi ker-
taa merikotkan. Majesteettinen lintu teki valtavan vaiku-
tuksen ja herätti nuoren miehen kiinnostuksen lajiin.

Aluksi tavoitteena oli lähinnä valokuvata merikotkia, 
eikä siihen aikaan edes tiedetty, mikä lintuja vaivasi. Tie-
dettiin vain, että niillä meni huonosti. Koivusaari ehti teh-
dä paljon merikotkien hyväksi jo ennen kuin WWF aloitti 
toimintansa Suomessa: hän kirjoitti lehtiartikkeleita, teki 
julkaisuja ja valokuvasi kotkia. Rannikon saarten meri-
kotkanpesiä kartoitettiin jo varhain.

Merikotkatyöryhmä oli WWF Suomen ensimmäisiä 
lajityöryhmiä, ja Koivusaari ja muut merikotkakonkarit 
kutsuttiin sen jäseniksi. Merikotkansuojeluun perustet-
tiin aluetyöryhmät ja Suomen merikotkatilannetta alettiin 
seurata systemaattisesti.

”WWF:n työryhmä aloitti kevättalvella 1973 merikotkien 
talviruokinnan rannikolla ja saaristossa, sillä silloin tiedet-
tiin jo, että yksi merikotkien murheenkryyni olivat DDT:n ja 
PCB:n kaltaiset ympäristömyrkyt. Ne olivat haurastuttaneet 

merikotkien munien kuoret niin ohuik-
si, etteivät munat kestäneet hau-

tovan emon painoa vaan särkyi-
vät. Lihaa rahdattiin saaristoon 
2000-luvun alkuun saakka, sillä 
haaskaravinto oli puhtaampaa 
kuin kotkien itse pyydystämät 
kalat ja vesilinnut”, kertoo Ju-
hani Koivusaari. ”Merikotkille 
rakennettiin myös tekopesiä ja 

perustettiin suojelualueita.”
”Inventointi ja rengastus 

jatkuvat edelleen. Itsekin kiipeän 
edelleen puihin, vaikka ikää ja mahaa 

alkaa jo olla”, Koivusaari nauraa.
Ihmiset suhtautuvat merikotkaan pääosin 

myönteisesti ja raportoivat havaintojaan WWF:n 
merikotkatyöryhmälle. Mutta välillä sattuu ikävääkin: kot-
kia ja niiden poikasia ammutaan tai pesiä pudotetaan. Me-
rikotka ja sen säännöllisessä käytössä olevat pesäpuut on 
kuitenkin rauhoitettu Suomessa.

Uutta suojelutyössä on satelliittiseuranta, jolla selvitel-
lään lintujen reviirejä ja lentoreittejä tuulivoiman rakenta-
mista ajatellen. Tällä hetkellä WWF:n ja Luonnontieteel-
lisen keskusmuseon satelliittiseurannassa on yhdeksän 
merikotkaa, ja nuorten kotkien liikkeistä on jo saatu tärkeää 
tietoa. Lisäksi työssä on tapahtunut käytännön muutoksia.

”Ennen lähdimme saaristoon omalla pienellä paatilla-
ni, ja reissussa saatettiin olla pari viikkoa kerralla. WWF 
sai 1980-luvulla lahjoituksena veneen ja moottorin, joten 
nyt vene on koko ajan trailerilla pihassa. Reissuun voi 
lähteä tarpeen mukaan muutamaksi päiväksi kerrallaan”, 
sanoo Koivusaari.

”Kerran olen pudonnut muutamasta metristä, mut-
ta onneksi ei käynyt pahasti. Varusteet ovat kehittyneet 
hurjasti alkuajoista, ja WWF on varustanut porukan tosi 
hyvin. On turvavyöt, kiipeilykengät ja muut apukonstit.”

Juhani Koivusaari teki pääosan urastaan eläintieteen 
assistenttina Jyväskylän ja Kuopion yliopistoissa ja jäi 
pari vuotta sitten eläkkeelle Suomen ympäristökeskuk-
sesta tutkijan työstä. Työ on aina liittynyt merikotkiin, ja 
kotkahommat jatkuvat yhä WWF:ssä. Koivusaarella on 
muistiinpanot joka reissusta, ja parhaillaan on menossa 
muistivihko numero 123.

”Kyllä tähän luonto motivoi, eihän sitä muuten jaksaisi 
tehdä samaa hommaa 40 tai 50 vuotta. Rahakaan ei vapaa-
ehtoistyössä ole motiivi, sillä vain kulut ja tarvikkeet kor-
vataan. On upeaa elää luonnonkierron mukaan, kuunnella 
mustarastaan huiluilua saaristossa ja istua kalakämpän 
seinustalla kevätauringon paahteessa”, Koivusaari pohtii.

Hän on laskenut tehneensä vuosina 1961–2010 yh-
teensä noin 3 500 maastopäivää, joista kertyy yhteensä 
noin 10 vuotta. Iso työ on onneksi kannattanut.

Vapaaehtoistyö uhan  -
alaisten merikotkien puolesta 
on vienyt Juhani Koivusaarta 
puunlatvoihin, saaristoon ja 
moniin vauhdikkaisiin tilan-
teisiin. WWF:n merikotkatyö-
ryhmän neljän vuosikymme-
nen työ on pelastanut Suomen 
merikotkat sukupuutolta.

Juhani Koivusaari
• WWF Suomen merikotkatyöryhmän pitkä

aikainen jäsen ja varapuheenjohtaja
• Eläkkeellä
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Toinen 
aivoPuoLiSKo 
Pandan 
PaLveLuKSeSSa 
vaPaa-aiKanaKin
Anneli Alfthanin uran pisin projekti on 
Operaatio Merenneito, jolla kerätään varoja 
Itämeren suojeluun. Merenneito on seurannut 
Alfthania yli kymmenen vuotta, mutta nykyään 
WWF:n yritysyhteistyö keskittyy yhä enemmän 
yritysten toiminnan kehittämiseen.

2000-luvun alussa WWF:lle haluttiin kampanja, joka 
innostaisi ihmiset ja yritykset toimimaan ja tukemaan 
WWF:n työtä. Kampanjan piti kestää vuosi, korkeintaan 
kolme. Niinpä Anneli Alfthan tarttui puhelimeen, soitti 
sopiviin yrityksiin ja sai toimitusjohtajat mukaan Itäme-
ren suojeluun.

”Mutta resurssit eivät riittäneet lyhyeen ja 
intensiiviseen kampanjaan, ja Operaatio Merenneito eteni 
suunniteltua hitaammin. Samasta syystä kampanjaa ei 
ulotettu tavallisiin kansalaisiin, vaan siitä tuli leimallisesti 
yritysyhteistyön muoto. Viivästys osoittautui kuitenkin 
onnenpotkuksi, sillä nykyään yritykset kyselevät 
jatkuvasti Operaatio Merenneidosta. Suurimpien 
yrityskumppaneiden kanssa yhteistyötä on laajennettu 
myös uusille osa-alueille. Operaatio Merenneidosta on 
tullut pysyvä ja tärkeä osa WWF:n yritysyhteistyötä”, 
kertoo Alfthan.

Anneli Alfthan vaihtoi liike-elämän WWF:ään 
1990-luvun puolivälissä. Hänen tavoitteenaan oli käyttää 
hyviä kontaktejaan ja saada WWF:lle lisää jalansijaa yri-
tysmaailmassa.

”Työ oli entuudestaan tuttua, mutta WWF:ssä se tun-
tui todella tärkeältä ja motivoi uudella tavalla”, Alfthan 
muistelee. ”Olen aina rakastanut luontoa ja eläimiä, joten 
sitä kautta WWF oli minulle jo tuttu järjestö.”

Alfthanin aloittaessa WWF:ssä järjestöjen yritys-
yhteistyötä saatettiin jopa arvostella. WWF:ssä kuitenkin 
ajateltiin jo silloin, että yritysten kautta voidaan vaikuttaa 
tärkeisiin asioihin.

Nykyään yritysyhteistyöhön suhtaudutaan aivan toi-
sin, sillä ymmärretään, että se on muutakin kuin varain-
hankintaa. WWF:n työ yritysten kanssa painottuu yhä 
enemmän sisällölliseen yhteistyöhön: yritysten toiminnan 
ja tuotteiden kehittämiseen. Vastuullisuusasiat ovatkin 
nousseet itsestään selväksi osaksi yritysten toimintaa.

”Täytyy kuitenkin hyväksyä se, ettei maailmaa saada 
heti valmiiksi. On tärkeää auttaa yrityksiä parantamaan 
toimintaansa askel kerrallaan”, Anneli Alfthan sanoo. 

”Täytyy myös osata iloita pienistäkin saavutuksista, sillä 
aina ne vievät eteenpäin.”

WWF työskentelee nykyään laajalti kestävän kulu-
tuksen ja tuotannon edistämiseksi. Se on tuonut WWF:n 
kumppaneiksi vastuullisia kulutustuotteiden ja elintar-
vikkeiden valmistajia. Työ kestävästi tuotetun soijan ja 
palmuöljyn puolesta on tehnyt yritysyhteistyöstä entistä 
kansainvälisempää ja antanut uusia vaikutusmahdolli-
suuksia, kun yhteistyökumppaneiden toiminta ja ympä-
ristövaikutukset ulottuvat ympäri maailmaa.

”Yritysten sitouttaminen yhteisiin ja WWF:n tavoit-
teisiin on tuonut työhön entistä enemmän mielekkyyttä, 
ja työn tuloksia voidaan mitata uusilla mittareilla, ei enää 
vain rahalla”, toteaa Anneli Alfthan.

Entä onko työ itsessään muuttunut vuosien varrella?
”Monta vuotta tämä oli aika yksinäistä puurtamista”, 

Alfthan pohtii. ”Nyt WWF:n yritysyhteistyötä hoidetaan 
tiimin voimin. Sisällöllisen yhteistyön lisääntyminen on 
lisännyt työn määrää, mutta siitä huolimatta nyt ehtii taas 
hakea myös uusia kontakteja.”

Anneli Alfthan on istunut lukemattomissa neuvotte-
lupöydissä, joissa on tarvittu kaikki mahdolliset diploma-
tian konstit. Välillä työt ovat seuranneet kesämökillekin. 
Alfthan sanoo, että hänellä on toinen aivopuolisko koko 
ajan pandan palveluksessa.

”Minulle ei ole tärkeää erotella työ- ja vapaa-aikaa, 
kun teen mielekkäitä asioita. Viestejä tulee koko ajan, eikä 
ideointi ja suunnittelu lopu koskaan. Välillä ovat unetkin 
menneet pandalogollisiksi”, Alfthan nauraa. ”Mutta mitä 
haastavampi tilanne, sitä enemmän siitä saa ja oppii. Päi-
vääkään en vaihtaisi pois.”

Se on helppo uskoa. Anneli Alfthan pääsisi jo eläkkeel-
le, mutta se ei ole edes käynyt hänen mielessään, ja hän 
aikoo jatkaa vielä ainakin kaksi vuotta.

”Vuodet kuluvat, mutta koskaan ei tunnu siltä, että oli-
sin antanut kaiken, mitä minulla on annettavana, tai että 
olisin saanut WWF:ltä kaiken, minkä voin siltä saada. Työ 
on äärimmäisen palkitsevaa eikä koskaan valmista.”

wwf Suomi on työskennellyt itämeren suojelemiseksi perustami-
sestaan asti. työhön kuuluu nykyään rehevöitymisen vähentämi-
nen, meriturvallisuuden ja öljyntorjuntavalmiuden parantaminen, va-
paaehtoisten öljyntorjuntajoukkojen kouluttaminen ja varustaminen, 
itämeren uhanalaisten lajien suojelu sekä kestävän kalastuksen 

edistäminen. rehevöitymisen vähentämisessä avainasemassa on kosteikkojen perustaminen Suomen rannikkoalueille.
Yksikään itämeren alueen valtio tai yksittäinen wwf-toimisto ei pysty pelastamaan itämerta ilman muita. Siksi 

itämeren alueen wwf-toimistot aloittivat rajat ylittävän työn yhteisen meren suojelemiseksi jo 1990-luvun alkupuolella.
WWF:n kansainvälinen Itämeriohjelma, Baltic Ecoregion Programme, työskentelee alueen hallitusten, teollisuuden, 

kalastajien, maanviljelijöiden ja muiden luonnonsuojelujärjestöjen kanssa, jotta itämeri saadaan tervehdytettyä. työhön 
kuuluu niin kenttäprojekteja ja tutkimushankkeita kuin yhteiskunnallista vaikuttamista ja yritysyhteistyötä.

iTÄMeren SuoJeLu 
yLiTTÄÄ vaLTioiden raJaT

anneli alfthan
• WWF Suomen yritysyhteistyöjohtaja 1995–
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Heidi Anderssonin kiinnostus luontoon ei periytynyt 
myöskään hänen vanhemmiltaan. Luontosuhde heräsi 
suvun kesäpaikassa Sysmässä ja myöhemmin omassa ke-
säpaikassa Sipoon saaristossa. Andersson on aina pitänyt 
itseään ympäristönsuojelijana.

”Sipoossa erityisesti Itämeri on tullut minulle tärkeäk-
si, sillä olen voinut seurata näköalapaikalta sen muuttu-
mista. Rehevöitymisestä kielivät levät ovat lisääntyneet 
silmin nähden viime vuosina”, Andersson sanoo. ”Myös 
kestävä kehitys ja elämäntapa ovat minulle tärkeitä. Ne 
ovat luonnonsuojelua siinä missä mertensuojelukin.”

Niinpä Heidi Andersson halusi lahjoittaa osan iso-
isänsä perinnöstä luonnonsuojeluun. Pohdittuaan tarkoin 
sopivia lahjoituskohteita hän totesi WWF:n luotettavaksi 
järjestöksi. Andersson lohkaisi osan perinnöstään omaa 
nimeään kantavaan rahastoon. Heidi Anderssonin rahas-
tosta jaetaan vuosittain WWF:n 20 000 euron arvoinen 
Pandapalkinto, jolla edistetään ja palkitaan aktiivisia 
luonnon- ja ympäristönsuojeluhankkeita. Pandapalkinto-
ja on jaettu vuodesta 1999 saakka.

Sittemmin Andersson on ollut monessa muussakin mu-
kana WWF:n kanssa. Hän tukee WWF Suomen Itämeri-
työtä ja Nepalin alueen vesityötä, on WWF:n hallituksen 
jäsen ja hallintoneuvoston entinen jäsen. Hänellä on oma 
nimikkokosteikko Paraisilla, hän on ollut WWF:n aiemmin 
toimineen Itämeri-työryhmän jäsen sekä saanut vuonna 
2002 kansainvälisen WWF:n Gold Panda Awardin tuestaan.

”WWF Suomen hallituksen jäsenenä sain myös olla 
valitsemassa WWF:n pääsihteeriä. Se oli tärkeä tehtävä. 
Lisäksi olen kirjoittanut ympäristöasioista Villi Planeetta 
-blogiin ja Pandan polku -lehteen sekä puhunut erilaisissa 
WWF-tilaisuuksissa.”

Työ WWF:n puolesta innosti Heidi Anderssonin 
aloittamaan ympäristöoikeuden jatko-opinnot, ja hän 
valmistui vuonna 2010 ympäristöoikeuden tohtoriksi. 

Opinnot ovat avanneet uusia näkökulmia ympäristön-
suojeluun.

”Itse näen suurimpana ympäristöuhkana väestönkas-
vun, joka vaikuttaa esimerkiksi veden ja ruoan riittävyy-
teen, ilmastoon, maankäyttöön, ihan kaikkeen. Sitä on 
vaikea saada kuriin, mutta parhaiten siihen voidaan puut-
tua viemällä kehitysmaihin perhesuunnitteluneuvontaa ja 
ehkäisyvalistusta.”

WWF onkin yhdistänyt voimansa Väestöliiton kans-
sa: järjestöt ovat käynnistäneet Nepalissa hankkeen, jolla 
edistetään kestävää luonnonvarojen käyttöä ja luonnon-
suojelua sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyttä.

”Ihanteellisesti luonnonsuojelu olisi sitä, että pyritään 
säilyttämään luonnon nykyinen tila. Kun tuhoa pääsee ta-
pahtumaan, on sen korjaaminen ja luonnon ennallistami-
nen valtavan työlästä”, Heidi Andersson sanoo.

Entä mikä WWF-työssä on ollut parasta?
”Suurin saavutus on ollut ehkä se, kun Kansainvälinen 

merenkulkujärjestö vahvisti Itämeren erityisen herkäksi 
merialueeksi eli PSSA-alueeksi vuonna 2004. PSSA-sta-
tus mahdollisti meriliikenteen lisäturvallisuusmääräykset 
Itämerellä”, Andersson toteaa. ”Mutta hienoa WWF-työs-
sä ovat olleet myös mukavat ja innostuneet ihmiset, jotka 
eivät ole mitään leipäpappeja, vaan aidosti kiinnostuneita 
työstään. Ja se, että olen saanut tehdä monenlaisia asioita 
WWF:n hyväksi.”

Heidi Andersson on toden totta tehnyt paljon. Itämeri 
ja moni muukin vaarantunut luontokohde saavat kiittää 
avusta erästä yrittäjää ja hänen lapsenlastaan, josta tuli 
luonnonsuojelija.

PS Kiinnostus luonnonsuojeluun näyttää periytyvän myös 
seuraavalle sukupolvelle, sillä Heidi Anderssonin 19-vuo-
tias Alexandra-tytär on ryhtynyt tukemaan WWF Suo-
men Nepal-hankkeen ympäristökasvatustyötä.

yriTTÄJÄn 
PerinTö 
KanTaa 

HedeLMÄÄ

Heidi Anderssonin isoisä ei ollut 
luonnonsuojelija vaan menestynyt 
yrittäjä. Kuollessaan hän jätti  
yrityksensä Kaukomarkkinat Oy:n 
lapsenlapsilleen. Kun yritys 1980-
luvulla myytiin, Heidi Andersson 
ohjasi osan perintörahoistaan 
WWF:n työhön.

Heidi andersson
• WWF Suomen Itämerisuurlähettiläs 

ja hallituksen jäsen
• Ympäristöoikeuden tohtori
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TieToa 
Ja 

Toivoa

wwf:n suojelu-
asiantuntija Elina 
Erkkilä saattaa yhte-
nä päivänä edistää 
kestävää maatalous-

politiikkaa Brysselissä, toisena ohjata kaivinkone-
urakoitsijaa pellolla kosteikon perustamisessa, 
kolmantena kertoa koululaisille itämeren suojelusta ja 
neljäntenä suunnitella maatalouden ympäristönsuo-
jelua maa- ja metsätalousministeriön kokouksessa. 
Sekä kumisaappaille että korkokengille on käyttöä.

erkkilä on neljän wwf-vuotensa aikana ollut raken-
tamassa ja suunnittelemassa noin 30:tä kosteikkoa, ja 
uusia mahdollisia kosteikkokohteitakin on kartoitettu jo 
noin 45. kosteikot parantavat vesien tilaa keräämällä 
ravinteita itseensä ja estämällä niiden pääsyn itämerta 
rehevöittämään. lisäksi ne torjuvat tulvia ja tarjoavat 
rikkaan elinympäristön monille eläin- ja kasvilajeille. 
wwf Suomi tekee kosteikkotyötä yhdessä maanomis-
tajien ja alueellisten ympäristöviranomaisten kanssa.

kuinka kosteikko sitten rakennetaan? no tietenkin 
luonnon omin konstein: jäljittelemällä majavien työtä 
eli rakentamalla patoja. patoamisen lisäksi kos-
teikkoaluetta täytyy usein myös kaivaa. toisin kuin 
majavien, wwf:n on arvioitava tarkoin kosteikon 
ympäristövaikutukset.

”työ alkaa aina maaston ja karttojen tarkastelulla 
sekä kosteikon tarpeen ja rakentamismahdollisuuk-
sien arvioinnilla. alustavien rajausten jälkeen mita-
taan maaston korkeuksia ja lasketaan, kuinka paljon 
täytyy kaivaa, kuinka korkeita patoja tarvitaan ja mihin 
asti vesi voidaan nostaa. kun kosteikkoa rakenne-
taan, pyritään samalla myös luonnontilaistamaan 
suoriksi ruopattuja ojia tekemällä niihin mutkia ja 
tulvatasanteita ja lisäämällä niihin kiviä. niin uomiin 
luodaan hyvä elinympäristö kaloille ja muille vesi-
eliöille. rakennustyön tekee urakoitsija, mutta vasta 
monien selvitysten, kustannusarvioiden ja rahoitus-
pohdintojen jälkeen”, elina erkkilä kertoo.

”kosteikkojen perustaminen on tärkeää, konkreet-
tista työtä, ja jokainen luontoon palautettu kosteikko 
ilahduttaa. luonto on minulle sydämen asia”, sa-
noo erkkilä. ”työ on kuitenkin hyvin pitkäjänteistä. 
poliittisen vaikuttamisen tulokset ja asennemuutokset 
saattavat näkyä luonnossa hitaasti. Silloin on tärkeää 
muistaa, että minun työtäni ja meidän työtämme tarvi-
taan. jokainen pienikin askel on tärkeä.”

WWF on ollut osa Emilia Raunion elämää niin 
kauan kuin hän muistaa. Kotiin tuli aina Pandan polku 
-lehti, ja luonto oli muutenkin tärkeä osa arkea: Rau-
nio kävi isänsä kanssa linturetkillä ja seurasi äitinsä 
perhostarkkailupuuhia, kalasti, marjasti ja sienesti.

Itämeri tuli tutuksi sukellusharrastuksen kaut-
ta. Emilia Raunio kuuluu sukellusseura Biosukeltajat 
ry:hyn ja on tehnyt myös vapaaehtoistyötä järjestön 
hallinnossa. Seura keskittyy vedenalaisen luonnon 
tarkkailuun. Sukeltaminen Itämeressä sai Raunion 
kiinnostumaan öljyntorjunnasta, ja vuonna 2009 hän 
liittyi WWF:n vapaaehtoisiin öljyntorjuntajoukkoihin.

Raunio on osallistunut kolmeen öljyntorjuntakou-
lutukseen: ryhmänjohtajien teoria- ja kenttäkoulutuk-
seen sekä öljyyntyneiden lintujen hoitokoulutukseen. 
Lintukoulutuksessa harjoitellaan eläinten käsittelyä ja 
pesua lintuhoitoloista saaduilla kuolleilla eläimillä.

”Kyllähän harjoittelu kuolleilla linnuilla herätti 
aika tehokkaasti tajuamaan, millaisia kärsimyksiä öljy 
voi aiheuttaa eläimille. Toivoisin, että pääsisimme irti 
öljytaloudesta ja että ihmiset ymmärtäisivät, mitä öljy 
voi pahimmillaan aiheuttaa”, Raunio sanoo.

”Kun Meksikonlahden öljyturma sattui kevääl-
lä 2010, tuntui hyvältä pystyä keskustelemaan siitä 
WWF:n asiantuntijoiden kanssa. Pahinta on nähdä 
onnettomuuden aiheuttama epätoivo. Jos vastaava 
onnettomuus sattuisi Itämerellä, olosuhteet olisivat 
vielä vaikeammat, sillä Itämeri on pieni ja haavoittuva 
merialue ja vesi vaihtuu siinä hyvin hitaasti.”

Emilia Raunio on koulutukseltaan elintarvike-
tieteiden maisteri. Muutama vuosi sitten hän päätti 
täydentää koulutustaan ja kerryttää lajituntemustaan 
opiskelemalla luonto- ja ympäristöneuvojaksi. Kou-
lutus ja pitkäaikainen valokuvausharrastus toivat hä-
net vuonna 2010 kesäharjoitteluun WWF:ään. Koko 
kesän Raunio valokuvasi luontoa ja kerrytti WWF:n 
valokuva-arkistoa, jota ilman ympäristöongelmista ja 
WWF:n työstä olisi vaikeaa kertoa.

Viime aikoina Raunio ei ole työkiireiden takia eh-
tinyt öljyntorjuntaharjoituksiin mutta suunnittelee 
osallistuvansa taas lähiaikoina. Hän haluaa pitää taito-
jaan yllä, jotta ne eivät ruostu. Raunion mielestä öljyn-
torjuntajoukkojen parasta antia on tieto, ja hän kan-
nustaa kiinnostuneita tulemaan mukaan toimintaan.

”Öljyntorjuntajoukoissa saa korvaamatonta oppia 
ja tietoa. On myös kiva tavata samanhenkisiä ihmisiä, 
jotka haluavat toimia yhdessä ympäristön puolesta. 
Se antaa toivoa.”

Emilia Raunio liittyi 
WWF:n vapaaehtoisiin 
öljyntorjuntajoukkoihin 
vuonna 2009. Takana on 
kolme koulutusta, paljon 
tietoa ja käytännön 
harjoitusta. 

MaJavanTyöTÄ 
Meren HyvÄKSi

emilia raunio
• WWF Suomen vapaaehtoisten 

öljyntorjunta joukkojen jäsen
• Freelancevalokuvaaja ja kirjoittaja
• Työskentelee myös Eat&Joy Maatilatorilla
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yMPÄriSTö-
KaSvaTTaJa 

uSKoo 
TuLevaiSuuden 

aiKuiSiin

Hanna Seimola 
oli jo koululaisena 
puhelias ja innokas 
väittelemään. WWF:n 
ympäristökasvattajana 
hän saa puhua mielin 
määrin tärkeistä 
asioista.

Lukion biologiantunnilta se alkoi. Koulu oli 
Hanna Seimolalle helppoa, mutta biologian-
opettaja osasi haastaa sopivalla tavalla. Seimola 
luki oppikirjaa eteenpäin omin päin, jotta pystyi 
väittelemään uusista asioista opettajan kanssa. 
Eräällä ihmisen nestetasapainoa käsittelevällä 
tunnilla hän oli niin paljon äänessä, että opetta-
ja kiikutti hänen eteensä kannullisen vettä, joka 
piti juoda ennen tunnin päättymistä. Seuraa-
vaksi päiväksi Seimolan piti kirjoittaa raportti 
juomisen vaikutuksista. Vesi hiljensi puheliaan 
tytön, ja opettaja kiitteli raporttia jälkeenpäin.

Meribiologia ja Itämeri houkuttivat Han-
na Seimolaa ensin tutkijan uralle, mutta opet-
tajaopintoja suorittaessaan hän huomasi, että 
opettaminen tuntui luontevalta ja motivoivalta. 
Seimola opetti muutaman vuoden yläkoulus-
sa biologiaa ja maantietoa, mutta ympäristön-
suojelu kiinnosti koko ajan enemmän. Niinpä 
hän päätyi luontokouluopettajan pestin kautta 
WWF:n ympäristökasvattajaksi.

”On hienoa, että työni vaikuttavuus on kas-
vanut. Koulussa työskentelin muutaman luokan 
kanssa, luontokoulussa Helsingin koululais-
ten ja nyt WWF:ssä koko Suomen koululaisten 
kanssa”, pohtii Hanna Seimola.

Hanna Seimola
• WWF Suomen ympäristökasvatus

vastaava 2006–
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Ympäristökasvattajan työ on hyvin vaihtelevaa. Siihen 
kuuluu paljon ideointia ja suunnittelua, luontoretkiä ja 
luokkavierailuja, opettaja- ja muuta aikuiskoulutusta sekä 
yhteistyötä eri tahojen kanssa. Keskustelukumppanien kirjo 
on valtava: yritysten kanssa pohditaan yhteistyön sisältöä ja 
kanavia, kun taas ekaluokkalaisen kommentti uhanalaisista 
lajeista saattaa olla: ”Katso, mulla on uudet muumisukat.”

”Ympäristökasvatuksen tavoitteena on tukea WWF:n 
suojeluohjelmia. Työtä on paljon, ja siksi keskitymme 
yhteen isompaan asiakokonaisuuteen lukuvuodessa”, 
Seimola kertoo.

Aiemmin ympäristökasvatukseen liittyvä yritysyhteis-
työ oli enimmäkseen sitä, että yritykset tukivat kouluille 
tarkoitettua Naturewatch-ohjelmaa. Nykyään yhteistyö 
painottuu usein sisältöön.

”Esimerkiksi Silja Linen laivoille suunniteltu Muumin 
merikoulu toi WWF:n ympäristökasvatukselle uuden, 
laajemman yleisön”, Seimola iloitsee. ”Samoin perheille 
suunnattu Luonto kutsuu seikkailuun -vihkonen saatiin 
OP-Pohjolan Hippo-lehden välissä jaettua 175 000 kotiin. 
Haluamme tavoittaa lapset ja nuoret mahdollisimman 
monesta suunnasta, niin koulussa kuin lomalla. Siksi yh-
teistyötä on tehty myös esimerkiksi kirkon ja Suomen par-
tiolaisten kanssa.”

Lasten ympäristökasvatuksella opetetaan uutta suku-
polvea kunnioittamaan luontoa ja ymmärtämään, ettei 

SuoMen 
MeTSiSTÄ 

SadeMeTSiin

Harri Karjalaista kiinnosti jo varhain, kuinka metsien  
suojelu ja taloudellinen hyödyntäminen voitaisiin so-
vittaa yhteen käytännön ratkaisuilla. Niinpä hän ryhtyi 
opiskelemaan metsänhoitajaksi ja teki vuonna 1990 ai-
heesta gradun WWF Suomelle ja Metsäteollisuus ry:lle. 
Opinnäytetyö antoi Karjalaiselle esimakua tulevan uran 
suunnasta: tasapainottelusta ja ratkaisujen etsimisestä 
luonnonsuojelun ja metsäteollisuuden välille.

Mutta ennen kun Karjalainen pääsi tekemään metsä-
hommia kokopäiväisesti, metsänhoitajan opintojen ohes-

sa suoritetut viestintäopinnot ja freelance-toimittajan työt 
toivat hänet WWF:n tiedottajan äitiyslomansijaiseksi ja 
sitten vakituiseksi tiedottajaksi.

”Tiedottajan tehtävässä ymmärsin, kuinka valtavan 
tärkeää on viestiä asioista tavallisille kansalaisille ja päät-
täjille. Kenttätyön ohella on pystyttävä vaikuttamaan lain-
säädäntöön”, Harri Karjalainen sanoo.

1990-luvulla Suomen metsäpolitiikassa tehtiin uudis-
tuksia. WWF:ään alettiin kaivata kokopäiväistä metsä-
asiantuntijaa, joten Harri Karjalainen jätti tiedottajan työn 

Harri Karjalainen on työskennellyt 
metsien puolesta yli 20 vuotta ja 
samoillut niin Suomen metsissä kuin 
trooppisissa sademetsissä. Vaikka 
täkäläinen luonto ei pärjää sade-
metsien lajikirjolle, on suomalainen 
ikimetsä Karjalaisen mielestä 
kuitenkin kaunein.

Harri Karjalainen
• Työskenteli WWF Suomessa 1991–2010, 

aluksi tiedottajana, sitten metsäpäällikkönä
• Nykyään luonnonsuojelun aluepääl-

likkö metsähallituksen etelä-Suomen 
luontopalveluissa

 ihminen selviydy ilman sitä. Lapset vievät oppimansa asiat 
usein myös koteihinsa, jolloin niiden vaikutus kertautuu.

Vaikuttavuus on Hanna Seimolalle tärkeää. Hänes-
tä on mukavaa työskennellä lasten kanssa, mutta kaik-
kein eniten hän pitää opettajien ja muiden kasvattajien 
kouluttamisesta, koska heidän ahaa-elämyksensä mo-
ninkertaistuvat, kun he vievät ne eteenpäin opetusryh-
milleen.

”Myös lähettilästoiminnassa WWF:n työn vaikutus 
kertautuu. Tuntuu hienolta, kun on suunnitellut hyvän 
oppitunnin ja materiaalit, ja sitten WWF-lähettiläät pi-
tävät sen satoja kertoja Suomen kouluissa. Vuonna 2011 
WWF:n ympäristökasvatus tavoitti noin 21 500 lasta ja 
nuorta sekä noin 6 100 aikuista.”

Seimola oli aloittaessaan WWF:n ainoa ympäristö-
kasvattaja, mutta nyt työtä tehdään kahden hengen tiimil-
lä. Silti työ on suunniteltava hyvin, jotta niukoilla resurs-
seilla saadaan mahdollisimman paljon aikaan.

”Aikaa on löydyttävä myös tärkeään yhteiskunnalli-
seen vaikuttamiseen, kuten opetussuunnitelmatyön kom-
mentointiin”, Seimola sanoo.

Ympäristökasvattaja näkee työssään tulevaisuuden 
uhkat mutta lapsissa myös toivon.

”Kyynistymiseen ei ole varaa. Ihmisten teoilla on vai-
kutusta, ja asioita voidaan muuttaa. En voisi tehdä tätä 
työtä, jollen uskoisi tulevaisuuteen”, Seimola sanoo.

wwf:n asiantuntijoita pyyde-
tään usein puhumaan ympä-
ristöasioista semi naareihin, 
työpajoihin ja muihin tapah-
tumiin. ihmisten asenteisiin 
voi daan vaikuttaa monien 
viestintäkanavien kautta – 

kertomalla asioista konkreettisesti ja tarjoamalla tietoa 
pienistä mutta merkityksellisistä arjen valinnoista.

yMPÄriSTö-
KaSvaTuSTa 
aiKuiSiLLe

Yksi työkalu kulutusvalintojen tekemiseen on 
wwf:n suosittu Kuluttajan kalaopas. taskuun tai 
lompakkoon mahtuva opas jakaa meren herkut 
selkeillä liikennevalomerkinnöillä suositeltaviin, har-
kittaviin ja vältettäviin ostoksiin. Se auttaa teke mään 
vastuullisia valintoja ruokakaupassa ja ravintolassa. 
kala- ja muita oppaita löytyy osoitteesta 
wwf.fi/esitteet.
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niin sanotun metsädialogin. Aikoinaan suojelun ulkopuo-
lelle jääneet Kainuun ja Etelä-Lapin vanhat metsät saatiin 
suojelun piiriin Metsähallituksen ja WWF:n neuvotteluis-
sa vuonna 2006. Greenpeace jatkoi WWF:n tuella työtä 
Metsä- ja Ylä-Lapin vanhojen metsien puolesta, ja ne saa-
tiin suojeltua pari vuotta myöhemmin.

”Niillä suojelupäätöksillä saavutettiin kansainväliset 
tavoitteet vanhojen metsien suojelussa, ja puuta on silti 
riittänyt metsäteollisuudelle. Hakkuiden kokonaismäärää 
on suojelualueista huolimatta pystytty lisäämään. Tuntuu 
hienolta, että uhatut vanhat metsät saatiin pelastettua.”

”Nykyään metsien sertifiointi on arkipäivää”, Harri Kar-
jalainen iloitsee. ”Arvot ovat muuttuneet valtavasti 1990-lu-
vun alusta, ja metsäteollisuus näkee nykyään ympäristö-
asioiden tärkeyden. Perusasioista ei tarvitse enää kiistellä. 
Kyse on enemmänkin mitoittamisesta: kuinka pitkälle ol-
laan valmiita menemään? Olen luonteeltani optimisti. Jos 
jotain on tärvelty, se yleensä voidaan myös korjata. Korjaa-
minen vain on paljon vaikeampaa kuin tärveleminen.”

”Nyt haasteena on palauttaa sellaisia metsiä, jotka 
esimerkiksi Etelä-Suomessa menetettiin jo satoja vuosia 
sitten – muun muassa kansallispuistot täytyy saada luon-
nontilaisemmiksi. WWF:n talkooleireillä tehdään upeaa 

ja siirtyi metsävastaavaksi. WWF haastoi Suomen metsä-
politiikan, ja kun metsälait vuonna 1996 uudistettiin, mo-
net WWF:n ajamat asiat, kuten säästettävät luontotyypit, 
tulivat osaksi talousmetsiä koskevaa lainsäädäntöä.

Vuonna 1996 valmistui myös Pohjois-Suomen vanho-
jen metsien suojelutyöryhmän ohjelma. WWF ja Suomen 
luonnonsuojeluliitto olivat mukana työryhmässä, mutta 
jättivät ohjelmasta eriävän mielipiteen, sillä lähes puolet 
suojelua tarvitsevista metsistä jäi ratkaisun ulkopuolelle.

”Luontojärjestöt eivät luovuttaneet vaan jatkoivat suo-
jelun vaatimista. Ne verkostoituivat laajasti ja saavuttivat 
näkyvyyttä myös Suomen rajojen ulkopuolella. Siihen ai-
kaan metsien sertifiointi ja puun alkuperän todentaminen 
tekivät vasta tuloaan. Keski-Euroopan markkinoilla ei enää 
käynyt kaupaksi aarniometsistä hakattu puu; puun osta-
jien viesti oli hyvin selkeä. Tätä markkinapainetta WWF ja 
muut luontojärjestöt hyödynsivät onnistuneesti. Silloin jär-
jestöjä syytettiin teollisuuden mustamaalaamisesta ja jopa 
epäisänmaallisuudesta, mutta todellisuudessa me vain vaa-
dimme vastuullista markkinataloutta”, Karjalainen sanoo.

Vuonna 2003 järjestöjen sinnikkyys vanhojen metsien 
suojelussa alkoi tuottaa konkreettista tulosta, ja Metsä-
hallitus, WWF ja Suomen luonnonsuojeluliitto aloittivat 

kenttätyötä tavoitteen saavuttamiseksi. Mutta Pohjois-
Suomen vanhojen metsien suojelemiseen verrattuna tämä 
työ on kuin maratonia pikajuoksun jälkeen: kestävyys on 
tärkeämpää kuin kiire”, sanoo Karjalainen.

Maratonin juoksemisessa auttaa metsänomistajille 
suunnattu, vapaaehtoisuuteen perustuva metsä- ja ympä-
ristöhallinnon METSO-ohjelma. Sen tavoitteena on Etelä-
Suomen luonnontilaisten metsien suojelun lisääminen ja 
metsien tilan parantaminen. METSO-ohjelma hyväksyt-
tiin vuonna 2008, ja WWF ja Harri Karjalainen olivat mu-
kana valmistelutyössä tekemässä aloitteita ja sen jälkeen 
seuraamassa ohjelman toteuttamista.

”Kokonaan uusi haaste on metsäenergian käyttö, sillä 
esimerkiksi kantojen nosto ja hakkuutähteiden keräämi-
nen aiheuttavat lisäpaineita metsäympäristölle. Niiden 
vaikutukset maaperään ja eliöstöön täytyy selvittää. Haas-
teita ovat myös metsien sopeutuminen ilmastonmuutok-
seen sekä vesiensuojelu, jota ei metsätaloudessa aina riit-
tävästi mietitä”, Karjalainen pohtii.

Työ on vienyt Karjalaisen myös trooppisiin sademetsä-
paratiiseihin. WWF Suomi aloitti 2000-luvulla hankkeet 
Tansanian ja Borneon sademetsien suojelemiseksi. Vaikka 
trooppiset sademetsät ovat upeita, on Harri Karjalaisen 

mielenmaisema silti suomalainen vehreä ikimetsä sammal- 
ja jäkäläpeitteineen, pensaineen, marjoineen ja sienineen.

”Kansainvälinen ja kotimainen metsätyö täydensivät 
toisiaan. Suomen metsäteollisuus ja sen vaikutukset ulot-
tuvat kauas maamme rajojen ulkopuolelle, ja kansainväli-
nen työ on toisaalta auttanut ymmärtämään metsäteolli-
suuden näkemyksiä Suomen metsien suojelusta.”

”Parasta WWF-työssä oli valtavan monipuolinen ja 
monitasoinen tehtäväkenttä. Olen saanut työskennellä 
kansainvälisten ja suomalaisten metsäyritysten kans-
sa, tehdä poliittista vaikuttamistyötä, tiedottaa ja niittää 
talkooleirillä ketoa vapaaehtoisten kanssa. WWF:n toi-
minnassa on erityisen hienoa se, että faktat pohjautuvat 
kentällä tehtyyn työhön ja havaintoihin. En koskaan soisi 
WWF:n muuttuvan paperinmakuiseksi kampanjaorgani-
saatioksi, vaan pitävän aina toisen käden kenttätyössä ja 
toisen vaikuttamistyössä”, Karjalainen sanoo.

WWF:n jälkeen Karjalainen on jatkanut metsätyö-
tä ympäristöministeriön neuvottelevana virkamiehenä, 
minkä jälkeen matka on jatkunut Metsähallituksen Etelä-
Suomen luontopalveluihin. Työ vie Karjalaista taas met-
sään. Siitä hän iloitsee. Ja siitä, että pääsee taas tekemään 
tiiviimpää yhteistyötä WWF:n kanssa.

Elsa Fromondin isä ja iso-
vanhemmat olivat henkeen ja 
vereen metsäihmisiä. äidiltään 
fromond taas peri rakkauden 
villeihin kukkiin ja kasveihin, 

joita keräiltiin ja analysoitiin yhdessä. nyt fromond 
tukee wwf:n metsätyötä, sillä hänestä on tärkeää,  
että wwf on mukana vaikuttamassa Suomen 
metsäasioihin ja -lainsäädäntöön. myös metsien 
FSCsertifiointi ja WWF:n Perintömetsätoiminta 
ovat lähellä fromondin sydäntä.

”perintömetsä luo erikoisen suhteen ihmisen 
ja metsän välille. Siitä voi parhaimmillaan syntyä 
kestävä rakkaussuhde koko metsäluontoon”, fro-
mond sanoo.

PeriTTy 
raKKauS

wwf jatkaa työtä Suomen ar-
vokkaimpien metsien suojelemi-
seksi ja talousmetsien kestävän 
hoidon edistämiseksi. metsiä 
suojellaan kehittämällä vastuul-

lista metsänhoitoa yhdessä metsäalan toimijoiden 
kanssa, vaikuttamalla päättäjiin muun muassa 
suojelualueiden lisäämiseksi, kunnostamalla 
metsäisiä perinneympäristöjä talkootyönä, suoje-
lemalla metsien uhanalaisia lajeja ja edistämällä 
metsien vapaaehtoista suojelua wwf Suomen 
omalla perintömetsä-ohjelmalla.

wwf Suomi suojelee myös trooppisia sade-
metsiä kehitysyhteistyöhankkeissaan tansanian 
itä-usambarassa ja Borneon saarella.

Työ 
JaTKuu
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Kun WWF:n ensimmäinen talkooleiri järjestettiin Lin-
nansaaren kansallispuistossa vuonna 1977, talkooleiri-
toiminta oli Suomessa uutta. Tavoitteena oli ja on edel-
leen hoitaa ja ennallistaa vapaaehtoisvoimin vanhan 
maatalouden aikana syntyneitä perinnemaisemia, jotka 
ovat paitsi tärkeitä kulttuuriympäristöjä myös monen 
uhanalaisen lajin elinympäristö.

Alkuaikoina leiriresurssit olivat niukat: ruokaa ja 
usein myös työvälineitä ja tarvikkeita pyydettiin yrityksil-
tä lahjoituksina. Toukokuussa sitten saatettiin hakea 50 
kiloa näkkileipää yhdestä firmasta, lihasäilykettä toisesta 
ja mehua kolmannesta. Ruoka säännösteltiin tarkkaan.

”Aamiaisella saattoi olla kaksi palaa leipää ja neljä sii-
vua meetvurstia. Nokkosta laitettiin kaikkeen ruokaan, 
jopa aamupuuroon”, naureskelee Antti Lappo.

Silloin käytettiin perinteisiä työvälineitä ja opetettiin pe-
rinteisiä työtapoja. Puita kaadettiin justeerisahalla ja pitkos-
puita veistettiin piilukirveellä. Niityillä heiluivat viikatteet.

Talkooleirit vakiintuivat WWF:n jokakesäiseksi toi-
minnaksi. Ensin niitä järjesti siviilipalvelusmies, mutta 
vuonna 1984 ei sopivaa sivaria löytynyt. Niinpä hommaan 
pyydettiin leirikonkari Antti Lappo, joka järjesti talkoo-
leirit monena vuonna kesätyönään. Vuonna 1990 Lappo 
aloitti WWF:ssä vakituisena kenttävastaavana.

Pitkiä talkooleirejä on järjestetty jo lähemmäs 200, ja 
niille on osallistunut noin 3 000 leiriläistä. Justeerisaha 
ja piilukirves ovat vaihtuneet moottorisahaan, ja heinä 
katkeaa usein niittokoneella, mutta muuten leirit eivät ole 
suuresti muuttuneet.

”Leiriläisten maastokelpoisuus on hieman heikenty-
nyt, mutta oppimishalua ja tsemppiä kyllä löytyy. Ehkä 
yleinen luonnossa liikkuminen on vähentynyt”, Lappo 
pohtii. ”Nyt leireillä opetellaan myös perustaitoja, kuten 
omien varusteiden huoltamista ja tulen tekoa. Ennen us-
kallettiin tarttua hanakammin itse toimeen.”

Talkooleirit joutuvat kilpailemaan monien muiden ke-
sätapahtumien ja harrastusten kanssa.

”Nykyään leireille ilmoittaudutaan usein alustavasti ja 
saatetaan muuttaa mieltä sään tai muiden reissujen takia. 
Siksi leirit on järjestettävä mahdollisimman hyvin ja kiin-
nostavissa paikoissa”, sanoo Antti Lappo.

”Kokki oli leirin kuningas vuonna 1977 ja on edelleen, 
sillä vapaaehtoiset työskentelevät ruokapalkalla. Kun 
osallistujat uhraavat osan kesälomastaan vapaaehtoistyö-
hön, ei leirijärjestelyjä voi tehdä liian hyvin. Se on WWF:n 
velvollisuus vapaaehtoisia kohtaan.”

Leireille osallistutaan, koska halutaan suojella luon-
toa ja toisaalta koska halutaan nähdä hienoja paikkoja 

Vilma Metsä-
rinne osallistui 
ensimmäiselle 
talkooleirilleen 
inkoon långvass-

fjärdenissä toukokuussa 2011, eikä leiri jäänyt 
hänen viimeisekseen. 28-vuotias helsinkiläinen 
opiskelee avoimessa yliopistossa ympäristötiedettä, 
ja opinnot olivatkin se syy, joka sai hänet alun perin 
lähtemään talkootyöhön.

”halusin käytännön työkokemusta, joka liittyisi 
opintoihini. en ollut aiemmin tehnyt konkreettista 
luonnonsuojelutyötä, mutta wwf oli tuttu jär-
jestö, sillä olin ollut nuorempana wwf:n tuki-
ja”, kertoo metsärinne, joka nyt tukee wwf:ää 
vapaaehtoistyöllään.

”parasta talkooleireissä on hyvä mieli, joka syntyy 
siitä, että saa auttaa parantamaan ympäristön tilaa. 
haastavinta on välillä hyvinkin raskas työ. mutta uni 
tulee öisin helposti!” metsärinne sanoo.

ja mukavia ihmisiä. Työtä tehdään kahdeksasta viiteen, 
ja leiriläiset maksavat itse matkansa. Vapaaehtoisten työ 
on tärkeää, sillä perinneympäristöjen hoidossa tarvitaan 
joukkovoimaa eikä väkeä ole liikaa tarjolla.

”Myös tiedotusvälineet kutsutaan tutustumaan lei-
reihin”, Antti Lappo kertoo. ”Jussarössä eräs leiriläinen 
kertoi toimittajalle tavanneensa aviomiehensä WWF:n 
talkooleirillä. Paikallinen lehti otsikoi: ’Svettiga läger le-
der till giftermål’ eli hikiset leirit johtavat avioliittoon. 
Seuraavana päivänä saaren ympärillä veneili paljon ute-
liaita poikamiehiä.”

Antti Lappo aloittaa kesän leirijärjestelyt jo edellisenä 
syksynä miettimällä kohteita ja sopimalla asioista yhteis-
työkumppaneiden kanssa. Kesällä ei sitten muuta työtä 
ehdikään tehdä: kun edellisen leirin varusteet on huollet-
tu ja kuivatettu, alkaa jo seuraava.

”Tämä on matkanjärjestäjän hommaa ja iso kakku. 
Tuntuu hyvältä, kun voi tehdä työn omaan tyyliinsä ja saa 
asiat toimimaan. Ympärillä on jo iso verkosto, josta löytää 
sopivat henkilöt ja yhteistyökumppanit”, Lappo sanoo, 
kun mietitään, mikä työssä on parasta. ”Olen ollut muka-
na yli 140 pitkällä leirillä ja nukkunut teltassa noin kolme 
ja puoli vuotta elämästäni. Minulle talkooleirit ovat olleet 
elämää suurempi juttu.”

3,5 vuoTTa 
TeLTaSSa
Biologianopettaja innosti 18-vuotiaan 
Antti Lapon WWF:n ensimmäiselle tal-
kooleirille Linnansaareen vuonna 1977. 
Siitä lähtien Lappo on osallistunut 
talkooleireille joka vuosi, ensin vapaa-
ehtoisena ja sitten järjestäjänä.

ranKKaa TyöTÄ 
Ja SiKeiTÄ unia

antti Lappo
• WWF Suomessa kesätöissä 1984–1990 
• WWF Suomen kenttävastaava 1990–
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Ilmari Valovirta liikkui jo lapsena paljon luonnossa 
isänsä kanssa. Isä oli biologian ja maantieteen lehtori, 
joka tutki muun muassa nilviäisiä. Myös muut perheen-
jäsenet olivat innokkaita biologeja. Kun Valovirta vuonna 
1960 muutti Helsinkiin opiskelemaan, ei pääaineen valin-
ta ollut vaikea. Hänestä tulisi eläintieteilijä.

Opiskeluaikana alkanut tutkimustyö jatkui Luonnon-
tieteellisessä keskusmuseossa, jossa Valovirta tutki nil-
viäisten lisäksi myös muita selkärangattomia. Kun hän 
vuonna 1978 alkoi WWF:n pyynnöstä tutkia rauhoitetun 
jokihelmisimpukan eli raakun suojelutilannetta, ei paluu-
ta enää ollut: suojelututkimus imaisi miehen mukanaan.

Jo silloin 1970-luvun lopussa perustettiin WWF:n ja 
museon yhteinen simpukkatyöryhmä, jota Ilmari Valovir-
ta on luotsannut alusta lähtien ja luotsaa edelleen. Ryh-
mä koostuu tutkimussukeltajista ja muista biologeista 
tarpeen mukaan. Vakituinen työsuhde museossa ja sitä 
lähellä oleva suojelututkimus on Valovirran mielestä ollut 
toimiva yhdistelmä.

”WWF:n hankkeisiin liittyvä ratkaisuhakuinen suoje-
lututkimus on ollut urani suunnan kannalta merkittävää”, 
toteaa Valovirta. ”WWF on hyvin joustava järjestö, joten 
asioihin on voitu puuttua ripeästi ja tuloksia on syntynyt. 
Oikeastaan tämä on ollut vähän VPK-tyyppistä työtä: on 
sammuteltu tulipaloja eli puututtu uhkaaviin tilanteisiin 

34 vuoden 
SiMPuKKa-

ProJeKTi

aina tarpeen mukaan ja mahdollisimman nopeasti.”
Hankkeet liittyvät yleensä jokien ruoppaukseen, valu-

ma-alueiden ojitukseen, jokien kalataloudelliseen raken-
tamiseen, siltojen rakentamiseen ja veden laadun muu-
toksiin. Rakentamisesta vastaava viranomainen tai yritys 
tilaa WWF:n suursimpukkatyöryhmän tutkimaan, onko 
joessa uhanalaisia simpukoita ja miten niitä voitaisiin 
suojella suunnitellun hankkeen haittavaikutuksilta.

Esimerkiksi kesällä 2011 Valovirta kertoo viettäneen-
sä 40 päivää ”Kymijoen siltojen alla”. Turusta Pietariin 
rakennettava moottoritie valmistuu vuoteen 2015 men-
nessä, ja rakentamisen yhteydessä uudistetaan myös Ky-
mijoen suuhaaroja ylittäviä siltoja. Langinkoskenhaaran 
ja Pyhtäänhaaran siltojen rakentamisen alle oli jäämässä 
runsaasti vuollejokisimpukoita. Työryhmän tutkimus-
sukeltajien avulla simpukat nostettiin ylös, merkittiin ja 
istutettiin uudelleen ylävirran siirtoistutusalueelle. Siellä 
simpukoita seurataan kolmisen vuotta ja samalla selvite-
tään siirtoistutuksen toimivuutta suojelukeinona.

WWF osallistuu hankkeiden rahoitukseen ja hoitaa 
niiden tiedotusta. Valovirralle WWF on ollut mieluinen 
yhteistyökumppani.

”Yhteistyöllä WWF:n kanssa on saavutettu paljon. 
On tutkittu yli 70 raakkujokea, joissa on sukellettu yli 
 5 000 kilometriä metrin levyistä sukelluskaistaa, ja osa 

parhaista  raakkujoista on saatu Natura-alueiksi. Yhteis-
työnä on vedetty myös menestyksekästä EU-rahoitteista 
LIFE-projektia, jolla saatiin koottua niin hyvä kuva joki-
helmisimpukan ekologiasta ja suojelukeinoista, että nyky-
toiminta perustuu niihin. Simpukkatutkimuksen tietotai-
toa on viety Viroon, Latviaan ja Venäjän Karjalaan sekä 
Pohjoismaihin ja Irlantiin. WWF:n ratkaisuhakuinen 
työskentelytapa tunnetaan ministeriöissä asti, joten vi-
ranomaisyhteistyökin on sujunut mutkattomasti.”

Luonnonsuojelussa on Valovirran mielestä erityisen 
tärkeää hallita sosiaalinen kanssakäyminen, sillä ilman 
sitä eivät asiat suju.

”Yhteistyökumppaneiden kanssa jutellaan ja juodaan 
kahvia, kunnes päästään yhteisymmärrykseen. Vaikka 
tiukkojakin tilanteita on osunut matkan varrelle, on työs-
tä aina lopulta tullut myönteistä palautetta. Sen olen op-
pinut, että luonnonsuojeluvastaisuudessa raha on usein 
liian voimakas vaikutin.”

Työ on vienyt Ilmari Valovirran myös ulkomaille. Hän 
on vaikuttanut aktiivisesti nilviäisten suojeluun Euroopan 
tasolla monissa asiantuntija- ja työryhmissä. Palkitsevin-
ta Valovirran työssä on kuitenkin ollut sellaisen tiedon ja 
osaamisen kertyminen, joka on antanut työvälineet uhan-
alaisten nilviäislajien suojeluun.

Vuonna 2008 Ilmari Valovirta jäi eläkkeelle Luonnon-

ilmari valovirta
• Luonnontieteellisen keskusmuseon intendentti 

vuoteen 2008
• WWF:n ja museon suursimpukkatyöryhmän 

 pitkäaikainen puheenjohtaja 
• Nykyään eläkkeellä mutta vetää edelleen suur-

simpukkatyöryhmää ja tekee suojelututkimusta

tieteellisen keskusmuseon intendentin virasta, mutta 
edelleen hänellä on museolla työpöytä, jonka ääressä hän 
tekee nilviäisiin liittyvää tutkimustyötä. Valovirta johtaa 
yhä myös WWF:n ja museon suursimpukkatyöryhmää. 
Samana vuonna 2008 hän sai WWF Suomen tunnustus-
palkinnon mittavasta elämäntyöstään nilviäisten tutki-
muksen ja suojelun edistämiseksi.

Entä syökö nilviäistutkija itse nilviäisiä?
Ilmari Valovirta muistelee erästä Genevessä 1980- 

luvulla järjestettyä nilviäiskongressia, jonka päätyttyä tut-
kijajoukko aterioi lentokentän ravintolassa. Valovirta tila-
si tusinan kotiloita, joiden lajiksi mainittiin ruokalistassa 
”Roman snail” eli viinimäkikotilo (Helix pomatia). Mais-
tettuaan ruokaa hän ihmetteli ääneen, miksi etanat mais-
tuivat keskenään erilaisilta. Ranskalainen kollega kaivoi 
etanat kuoristaan ja totesi, että joukossa oli viinimäkikoti-
loiden lisäksi myös algerialaisia ja turkkilaisia kotilolajeja.

Hovimestari ja kokkikin tulivat selvittämään asiaa. 
Lopulta kokki paljasti, että viinimäkikotiloiden kysyntä 
oli niin valtavaa, ettei niitä yksinkertaisesti saatu riittä-
västi, vaan oli ollut pakko ottaa lisäksi muita lajeja. Kaikki 
etanat oli kuitenkin tungettu asianmukaiseen pakkauk-
seen eli viinimäkikotilon kuoriin.

Eli vastaus?
Kyllä syö. Mutta ei uhanalaisia.

Vuonna 1978 WWF pyysi Ilmari 
Valovirtaa selvittämään uhanalaisen 
jokihelmisimpukan suojelutilannetta. 
Projektin piti kestää pari vuotta, mutta 
34 vuotta myöhemmin työ WWF:n va-
paaehtoisena lajiasiantuntijana jatkuu 
edelleen. Hommaa on riittänyt.
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KiLJuHanHen 
MaTKaSSa

Kiinnostus lintuja ja Tunturi-Lapin luontoa kohtaan 
toivat opiskelija Petteri Tolvasen 1990-luvun alussa 
mukaan WWF:n kiljuhanhityöryhmän toimintaan. Va-
paaehtoistyö poiki pian projektitöitä WWF:ssä. Tolvasen 
suunnitellut jatko-opinnot jäivät, kun hänet palkattiin 
WWF:ään koordinoimaan EU:n tukemaa kiljuhanhen-
suojelun LIFE-hanketta.

Kun WWF:n kiljuhanhityöryhmä perustettiin vuonna 
1983, äärimmäisen uhanalaisesta lajista tiedettiin oikeas-
taan vain se, että kanta hupeni nopeasti. Alkuvaiheessa 
tarkasteltiin lähinnä Suomea ja kiljuhanhen pesimäaluetta 
Lapissa, mutta pian oivallettiin, että katse on syytä suun-
nata myös linnun muuttoreiteille ja talvehtimisalueille.

”WWF:n kiljuhanhityöryhmä aloitti lajin määrätietoi-
sen tutkimisen ja suojelun Suomessa ja melkein voi sanoa 
että maailmassakin”, kertoo Petteri Tolvanen. ”Heti kun 
tekniikka sen mahdollisti, ryhmä alkoi selvittää satelliitti-
seurannan avulla linnun muuttoreittejä ja muuttomatko-
jen aikaisia tapahtumia.”

Satelliittiseurannassa selvisi, että kiljuhanhi kohtasi 
suurimmat ongelmansa muuttomatkoillaan ja talvehti-
misalueillaan. Kiljuhanhia nimittäin ammutaan muiden 
hanhien metsästyksen ohessa muun muassa Venäjällä ja 
Kazakstanissa ja jopa Kreikan suojelualueilla, joilla ne tal-
vehtivat. Siksi Petteri Tolvanen on matkannut kiljuhan-
hen perässä monta kertaa Venäjälle ja Kazakstaniin.

”Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen esimerkiksi 
Kazakstanissa oli vaikeaa edistää luonnonsuojelua, kun 
yhteiskunnan puitteet rapistuivat ja poliittiset olot oli-
vat epävakaat. Toisaalta jopa metsästäjät olivat kiinnos-
tuneita suojelusta, eikä suojelun ja metsästyksen välil-
lä ollut sellaista vastakkainasettelua kuin länsimaissa”, 
Tolvanen sanoo.

”Ihan ensimmäisellä kiljuhanhireissulla vuonna 1995 
menimme Asovanmeren rantakylään tutkimaan  Suo-
messa rengastetun poikasen ampumispaikkaa. Ajoimme 
Sotšista mukaan saamamme turistioppaan kanssa kuop-
paisia kurateitä pitkin, ja porukka sairasteli vuorotellen. 
Jouluksi pääsimme lopulta poikasen ampuneen metsäs-
täjän kotiin. Hän lähti avuliaasti opastamaan meitä ja oli 

hirveän pahoillaan tapahtuneesta. Eihän hän ollut edes 
tunnistanut linnun lajia, saati että olisi ymmärtänyt am-
puneensa yhden Suomen viimeisistä kiljuhanhista. Tieto 
on suojelun edellytys”, toteaa Petteri Tolvanen.

”Palkitsevinta työssä on ollut kiljuhanhien monimut-
kaisten ja vaihtelevien muuttoreittien saaminen kartalle 
ja kannan pienenemisen syiden selviäminen. Nyt tuntuu 
mahdolliselta, että Pohjoismaissa pesivän pikkuruisen 
kannan hupeneminen saataisiin käännettyä kasvuksi”, 
Tolvanen sanoo. ”Toisaalta kiljuhanhi on vaikea suojel-
tava juuri siksi, että muuttoreitit ulottuvat niin valtavalle 
alueelle. Yksikään maa ei pysty yksin suojelemaan sitä”.

Nykyään Tolvanen johtaa WWF:n Suomalainen luonto 
-ohjelmaa, mutta kiljuhanhiasiat kulkevat silti osana hänen 
päivittäistä työtään. Tehtäväkenttä kattaa Suomen metsät ja 
uhanalaiset lajit sekä perinneympäristöt, ja Tolvanen iloit-
see näkökulman laajentumisesta ja kiinnostavasta työstään.

”Kun on halu suojella luontoa, tehdä mielekästä työ-
tä ja saada aikaan tuloksia, niin WWF on juuri oikea työ-
paikka. Se on sopivassa risteyskohdassa: on kansainväli-
sen verkoston tuki, voi hyödyntää tieteellistä tutkimusta 
ja saa olla mukana viranomaistyöryhmissä vaikuttamassa 
poliittiseen päätöksentekoon”, Tolvanen sanoo.

Tolvaselle on myös tärkeää, että hän saa tehdä ruo-
honjuuritason konkreettista työtä eikä pelkkää kirjoitus-
pöytätyötä. Nykyään hän vetää 1–2 talkooleiriä kesässä 
ja viettää myös perheensä kanssa paljon aikaa luonnossa. 
Mieli tekisi maastoon useamminkin, mutta etusijalla ovat 
nyt pienet pojat. Kaikelle on oma aikansa.

Suomen luonnon suurimpana uhkana Petteri Tolva-
nen pitää sen lisääntyvää taloudellista hyödyntämistä. 
Lajien uhanalaisuuden merkittävin yksittäinen syy on 
metsien liian tehokas käsittely. Silti Tolvanen suhtautuu 
tulevaisuuteen toiveikkaasti.

”Luonnonsuojelu on hyvin pitkäjänteistä työtä, eikä 
useimmissa asioissa voi odottaa pikavoittoja, jotka rat-
kaisisivat isot ongelmat nopeasti. Mutta esimerkiksi 
saimaannorpan kannan kääntyminen kasvuun on hyvä 
esimerkki siitä, että kun tahtoa löytyy, niin merkittäviä 
muutoksia voi joskus tapahtua nopeastikin.”

Kiljuhanhi on vienyt Petteri Tolvasen 
muun muassa Lappiin, Kazakstaniin, 
Kiinaan, Venäjän tundralle ja Kreik-
kaan, mutta tällä hetkellä työ pitää 
miehen pääasiassa WWF:n toimistolla.

Petteri Tolvanen
• WWF Suomen kiljuhanhityöryhmän vapaaehtoi-

nen 1990-luvun alusta lähtien
• WWF Suomen suojelukoordinaattori ja 

 Suomalainen luonto -ohjelman päällikkö 1997–
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Kaiku Marttisen nuoruudessa saimaannorppaan suh-
tauduttiin aivan toisin kuin nykyään. Se oli luokiteltu 
haittaeläimeksi, josta maksettiin vuoteen 1948 saakka 
tapporahaa. Nuorena miehenä Marttinenkin toimi joskus 
oppaana tuttujen metsästäessä norppia, eikä siinä silloin 
ollut mitään kummallista. Norppia ammuttiin lihan ja 
rasvan vuoksi, metsästyksen itsensä takia ja siksi, että ne 
söivät kaloja pyydyksistä.

Pikkuhiljaa saimaannorpan hätään herättiin, ja laji 
rauhoitettiin vuonna 1955. Silti norppakanta jatkoi ku-
tistumista. Syynä oli verkkokalastuksen lisääntyminen 
ja kestävien nailonverkkojen yleistyminen sekä Saimaan 
korkeat elohopeapitoisuudet 1960–1970-luvuilla. Yksi syy 
olivat myös Saimaan talviaikaiset juoksutukset, jotka jat-
kuivat aina 1990-luvulle saakka ja romahduttivat ranta-
jäätä sekä norpanpesiä kevätaikaan.

Kaiku Marttinen sanoo, että WWF:n saimaannorppa-
työryhmän perustaminen vuonna 1979 oli käännekohta, 

SaiMaannorPan 
SuoJeLijoiTa 
KoLMeSSa PoLveSSa

joka sai vain noin sataan yksilöön huvenneen norppakan-
nan hitaaseen kasvuun. Työryhmää kokosi tohtori Ilkka 
Koivisto, joka tunsi Marttisen entuudestaan ja pyysi tätä 
mukaan. Kaiku Marttinen onkin osallistunut WWF:n sai-
maannorppatyöhön alusta alkaen. Nykyään koko perhe te-
kee vapaaehtoistyötä uhanalaisen hylkeen pelastamiseksi.

”Työn aloittaminen oli loistava oivallus WWF:ltä, sa-
moin kuin se, että toimittiin vapaaehtoisperiaatteella”, 
sanoo Kaiku Marttisen poika Ismo. ”Jos viranomaiset 
olisivat koordinoineet työtä, niin porukkaa olisi ollut pal-
jon vaikeampi saada liikkeelle. WWF kokosi yhteen asian-
tuntijoita, tutkijoita ja tavallisia ihmisiä.”

Norpan pesälaskennat aloitettiin heti, ja säännöllistä 
laskentaa on tehty vuodesta 1982 eli jo kolmekymmentä 
vuotta. Varhaiset lentolaskennat auttoivat hahmottamaan 
norpan elinalueen rajat, vaikka eläinten tarkka lukumää-
rä ei heti selvinnytkään. Niiden pohjalta pystyttiin aloitta-
maan tarkemmat selvitykset.

”Kaiku se kävi silloin näyttämässä tutkijoille, millai-
nen on norpan pesä”, hymyilee Ismo Marttinen.

WWF:n työryhmä kehotti jo alkuaikoina välttämään 
verkkokalastusta tunnetuilla norppa-alueilla, ja Kaiku 
Marttinenkin on viettänyt monet illat kalastusosakas-
kuntien kokouksissa.

”Vielä 1980-luvulla meille saatettiin sanoa, että nor-
pille pitäisi antaa kirves nuppiin, samoin kuin teillekin”, 
Kaiku Marttinen muistelee.

”Vaikka kyllä täällä on aina suhtauduttu norppaan 
kohtuullisen myönteisesti”, sanoo Ismo Marttinen. ”Hyl-
jeviha on ollut ennemminkin poikkeus. Kalastajat ja muut 
paikalliset ovat eläneet iät ajat norpan kanssa sopuisasti 
rinnakkain.”

Ismo Marttinen ei muista, milloin on nähnyt saimaan-
norpan ensi kertaa, sillä hän on kulkenut lapsesta asti 
isänsä mukana Saimaalla. Määrätietoisemman työn hän 
aloitti armeijasta päästyään 1980-luvun alussa. Pari vuot-

ta myöhemmin hän ryhtyi isänsä tavoin WWF:n saimaan-
norppatyöryhmän jäseneksi. Myös Ismon Vesa-veli tuli 
samoihin aikoihin mukaan pesälaskentoihin.

”Kaikuhan yritteli jo silloin eläkkeelle, mutta ei sitä 
laskettu”, Ismo Marttinen nauraa.

Vuonna 1982 Ismo tapasi tulevan vaimonsa Paulan, 
joka pääsi pian mukaan laskentoihin.

”Se oli minusta ihan kivaa. Alkuaikoina liikuttiin 
jäällä hiihtäen tai joskus polkupyörällä”, Paula Martti-
nen muistelee.

Marttiset eivät ole biologeja, mutta heillä on jotain 
hyvin arvokasta: he tuntevat Etelä-Saimaan ja tietävät, 
missä ja miten norpat elävät. Vuosien varrella myös työ 
on opettanut, ja Marttiset taitavat kentällä tehtävät konk-
reettiset ja usein raskaatkin hommat.

”Sellaiseen meitä on käytetty, ja me hölmöt on vielä ty-
kätty siitä”, virnistää Ismo Marttinen. ”Silloin alkuaikoina 
pesälaskennoissa oli ehkä 10–15 ihmistä. Mekin olemme 

”Mie en ampunt yhtään”, sanoo taipalsaarelai-
nen Kaiku Marttinen. ”Miun serkku ampui 
mutta tuli myöhemmin tuntoihinsa ja 
rupes kirjoittamaan, että saimaannorppa
pittää rauhottaa.” 85-vuotias Kaiku 
Marttinen on tehnyt vapaaehtoistyötä 
saimaannorpan pelastamiseksi 
vuosikymmenien ajan, ja nyt 
mukana ovat myös hänen 
poikansa Ismo ja Vesa, 
miniä Paula sekä 
pojanpoika Jukka.

©
 ju

h
a ta

S
k

in
e

n
 / w

w
f

PANDAN POLKU42 Juhlanumero
PANDAN POLKU

Juhalanumero 43



tehneet laskentoja koko Saimaan alueella ja myös koulut-
taneet uusia pesälaskijoita. Nyt WWF:n vastuulla on ete-
läisen Saimaan laskenta.”

”Työ sinänsä on pysynyt samana, mutta vapaaehtoisia 
pesälaskijoita on nyt jo toistasataa. Tulijoita olisi melkein 
enemmän kuin ehditään kouluttaa. Tämä on kuitenkin 
luvanvaraista työtä, ja tekijöiden tulee osata hommansa”, 
Ismo Marttinen muistuttaa.

Toinen suuri muutos on tapahtunut työvälineissä. Aluk-
si mukana oli ehkä vähän narua, puukko tai naskalit, hyvät 
kumisaappaat ja luja usko, että kevätjää kantaa. Nykyään 
laskijoilla on pelastuspuvut, ja turvallisuudesta huolehdi-
taan muutenkin mahdollisimman hyvin. Jäällä liikutaan 
ilmatyynyaluksella tai jään kantaessa moottorikelkalla, ja 
huonolla säällä käytetään gps-paikanninta. Mutta välillä 
jää pettää, eivätkä Marttiset enää laske pulahduksia.

Vuonna 1995 saimaannorpan suojelun päävastuu siir-
tyi Metsähallitukselle ja työ tuli pääosin valtiorahoittei-
seksi. WWF ja Marttiset ovat edelleen mukana työssä, ja 
WWF myös rahoittaa osaa siitä.

Nyt saimaannorppahommissa on mukana myös Ismo 
ja Paula Marttisen poika Jukka, joka on hiljattain päässyt  

armeijasta. Jukka on isänsä tavoin kulkenut mukana 
norppareissuilla jo lapsena ja aikoo jatkaa vapaaehtois-
työtä myös tulevaisuudessa. Pesälaskennoissa liikutaan 
pareittain, ja ainakin toisen on hyvä osata korjata kalus-
toa. Siinä Jukka on mies paikallaan.

Norpansuojelu on Marttisille vapaaehtoistyötä, leipä-
työkseen he tekevät muuta. Eikö se ole raskasta?

”Tämä on harrastus ja vapaaehtoistyö, jota siviilityöt 
tietysti vähän haittaavat”, Ismo Marttinen nauraa. ”Sehän 
päinvastoin auttaa jaksamaan, kun pääsee päivän pyöri-
tyksestä luontoon ja kokee tekevänsä hyvää. On mukavaa 
tehdä tätä perheporukalla. Moni asia hoituu helpommin 
ja vähemmällä selittämisellä.”

Työn suurimmat haasteet ovat sää ja aikataulujen yh-
teensovittaminen. Kalenteria katsomalla ei voi tietää, mil-
loin on oikea hetki aloittaa pesälaskennat. On seurattava 
luontoa: kevään etenemistä ja säätä. Joskus on kiireisim-
pään laskenta-aikaan pyydetty virkavapaata siviilityöstä.

”Palkitsevinta työssä on poikasten löytäminen. Eteläi-
sellä Saimaalla on noin kymmenen synnyttävää norppa-
naarasta. Jos niistä kahdeksan tai yhdeksän saa poikasen, 
niin kyllä siinä yhdeksännen kohdalla on todella hyvä 

mieli”, sanoo Ismo Marttinen.
Tiedotustyökin kantaa hedelmää. Sekä paikalliset että 

kesäasukkaat suhtautuvat saimaannorpan suojeluun enim-
mäkseen myönteisesti, ja norppahavaintoja tulee runsaas-
ti. Havainnot auttavat kohdentamaan pesälaskentoja.

”Meillä on myös tapana käydä vähän haastelemassa, 
jos mökeillä näkyy ihmisiä”, Paula Marttinen kertoo. ”Py-
sähdytään ja kerrotaan, keitä ollaan ja mitä tehdään. Sil-
loin ihmiset ottavat asian omakseen.”

Entä itse pesälaskennat? Mitä niissä tehdään?
Tyypillistä pesälaskentareissua ei Marttisten mukaan 

ole. Kiireisimpänä aikana saatetaan työskennellä aamu-
kuudesta iltamyöhään, ettei lumi ja jää ehdi sulaa alta. 
Välillä tehdään lyhyempiä tarkistuskäyntejä. Pesän löy-
dyttyä laskijan on tunnistettava, onko se synnytys- vai 
lepopesä, sillä norppa tekee talven aikana monta pesää 
eri tarkoituksiin. Pesää tutkimalla selviääkin sitten paljon 
sille, joka osaa katsoa. Ja Marttiset osaavat.

”Kenttätyö on tehtävä mahdollisimman eettisesti. To-
tuushan on, että kyllä me häiritään norppaa, ei sitä sovi 
kiistää. Työtä tehdään saimaannorpan parhaaksi, mut-
ta tiedon hankkiminen ei silti oikeuta mitä vain. Pesä-

laskennoissa meillä on viranomaisten lupa häiritä norp-
paa, mutta silti on toimittava mahdollisimman varovasti 
ja eläinten parasta ajatellen”, Ismo Marttinen sanoo.

”Käytössä oleville pesille ei voi mennä. Täytyy odottaa, 
että pesä on hylätty ja romahtanut”, sanoo Paula Marttinen.

Sukellusta harrastava Marttisen perhe sukeltaa nyky-
ään saimaannorppien istukat talteen tutkimusta varten, 
sillä niistä saadaan tärkeää tietoa kuuttien voinnista ja 
ympäristömyrkkyjen määrästä. Hankkeeseen on saatu 
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen rahoitus, ja kol-
me ryhmää sukeltaa kahden vuoden ajan koko Saimaan 
alueella. Toiveissa on saada uutta tietoa norppien pesä-
poikaskuolleisuudesta.

Saimaannorpan tulevaisuus näyttää nyt valoisam-
malta kuin aikoihin, sillä norppakanta on suojelutyön 
ansiosta vahvistunut. Norpan uusin uhka on kuitenkin 
ilmastonmuutos. Pesinnän onnistuminen ja kuuttien sel-
viytyminen edellyttää lunta ja jäätä, joiden tulo on ilmas-
ton muuttuessa yhä epävarmempaa.

Mutta Kaiku Marttinen uskoo, että norppa sopeutuu 
ilmastonmuutokseenkin. Ja hän tuntee norpat paremmin 
kuin moni muu.

ismo Marttinen
• Vapaaehtoinen saimaannorpan suojelija, WWF:n 

saimaannorppatyöryhmän pitkäaikainen jäsen
• WWF:n hallintoneuvoston jäsen
• Työskentelee kirjapainon tuotantopäällikkönä

Paula Marttinen
• Vapaaehtoinen saimaannorpan suojelija
• Työskentelee terveydenhoitajana ja 

terveydenhuollon tietojärjestelmien 
sovellusasiantuntijana

Jukka Marttinen
• Vapaaehtoinen saimaannorpan suojelija
• Työskentelee kuljettajana

Kaiku Marttinen
• Vapaaehtoinen saimaannorpan suojelija, 

wwf:n saimaannorppatyöryhmän pitkä-
aikainen jäsen

• Eläkkeellä
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”Meillä on kotona opetettu, että tiettyjä asioita, kuten 
luontoa ja ihmisarvoa, pitää kunnioittaa”, sanoo lentopalloi-
lija Toni Kankaanpää. ”Me olemme osa luontoa, ja mei-
dän on jätettävä jälkeläisillemme elinkelpoinen maapallo.”

Kankaanpää on niittänyt menestystä lentopallossa ja 
beach volleyssa sekä Suomessa että ulkomailla ja voitta-
nut muun muassa Viron ja Itävallan mestaruudet. Tällä 
hetkellä hän pelaa Sveitsin lentopalloliigassa.

Liittyessään sademetsäkummiksi Kankaanpää tunsi 
WWF:ää vain yleisellä tasolla mutta piti sitä luotettavana 
järjestönä – sellaisena, jonka kummiksi saattoi turvalli-
sin mielin ryhtyä ilman pelkoa siitä, että raha ei menisi 
luonnonsuojeluun. Kun WWF:n feissari sitten tuli kadul-
la juttusille, Kankaanpää päätti suostua tukipyyntöön. 
Hän lahjoittaa joka kuukausi viisi euroa WWF:lle sade-
metsien suojeluun.

”Suoraveloituksella tukeminen on tosi vaivatonta. Tu-
kisumma menee tililtä automaattisesti, eikä sitä tarvitse 
erikseen muistaa”, sanoo Kankaanpää.

”Tietyssä iässä sitä kai alkaa ajatella muutakin kuin 
omia tekemisiään”, 28-vuotias Kankaanpää pohtii hyvän-
tekeväisyyden syitä. ”Valitsin tukikohteekseni sademet-
sät, koska ne ovat niin tärkeä osa tätä maapalloa ja autta-
vat muun muassa hillitsemään ilmastonmuutosta.”

Lentopallo on periytynyt isältä pojalle. Kankaanpään 
isä pelasi alasarjassa ja vei alle kouluikäisen poikansa sa-
lille. Laji on sittemmin vienyt Kankaanpään Puolan, Vi-
ron, Itävallan ja Kyproksen ammattilaisliigoihin. Keväällä 
2012 Kankaanpää pelasi vielä Suomen Mestaruusliigassa, 
joka ei ole täysammattimainen. Siksi Kankaanpään sopi-
mukseen sisältyi työvelvoite, jonka hän täytti vetämällä 
iltapäiväkerhoa 7-vuotiaille.

”Kerho ei liittynyt lentopalloon, mutta lasten kanssa kyl-
lä puuhattiin paljon liikunnan parissa. Se oli mukavaa työ-

LenToPaLLoiLiJa ryHTyi 
SadeMeTSÄKuMMiKSi
Toni Kankaanpää on voittanut lukui-
sia lentopallon ja beach volleyn mes-
taruuksia Suomessa ja maailmalla. 
Kipinä lentopalloon tuli isältä, ja ko-
din arvoista kumpuaa myös kiinnos-
tus luonnonsuojeluun ja sademetsiin.

tä. Lasten juttuja on hauskaa kuunnella, ja hehän sanovat 
asiat tosi suoraan”, Kankaanpää nauraa. ”Olen myös ollut 
mukana vetämässä 10–12-vuotiaiden lentopalloilijoiden 
minimaajoukkueen harjoitusleirejä Suomessa ja Italiassa.”

Yli viiden vuoden sademetsäkummiuden aikana 
WWF:kin on tullut Kankaanpäälle tutummaksi.

”Minulla oli myönteinen kuva WWF:stä jo kummiksi 
ryhtyessäni, mutta tieto on lisännyt luottamusta siihen, 
että WWF tekee eikä vain puhu.”

Toini Vilpponen kiersi maailmaa, 
kirjoitti, näytteli elokuvassa, vieraili 
Joseph Goebbelsin luona ja rakasti 
luontoa. Hän kuoli 92-vuotiaana 
vuonna 2007 ja testamenttasi omai-
suutensa WWF Suomelle. Perintö 
versoo WWF:n työssä uutta elämää.

Toini Vilpponen syntyi Viipurissa 1915. Toimelias kaup-
piasperheen tytär opiskeli Helsingin yliopistossa filosofian 
maisteriksi ja alkoi jo opiskeluaikoinaan tehdä toimittajan 
työtä. Hän kirjoitti artikkeleita, matkakertomuksia ja paki-
noita muun muassa Kansan kuvalehteen, Uuteen Suomeen 
ja Seuraan, usein humoristisella ja itseironisella tyylillä.

Erityisen kiinnostunut Toini Vilpponen oli elokuvista. 
Hän kirjoitti Elokuva-aitta-lehteen ja toimi Suomi-Filmin 
Uutisaitta-lehden päätoimittajana. Kameran eteenkin 
Vilpponen päätyi: hän esitti pankkineitiä vuonna 1942 
ilmestyneessä Varaventtiili-elokuvassa. Elokuvainnostus 
saattoi hänet yhteen Suomi-Filmin päätoimittajan, la-
vastaja–käsikirjoittaja Tapio ”Roy” Vilpposen kanssa. 
Pari oli naimisissa vuodesta 1942 vuoteen 1968.

Jo 19-vuotiaana Toini Vilpponen lähti Englantiin 
kotiapulaiseksi. Hän piti matkustelusta ja olikin oman 
aikansa kosmopoliitti. Myöhemmin hän reissasi muun 
muassa Brasiliassa, Argentiinassa sekä useissa Euroopan 
ja Afrikan maissa. Vuonna 1942 hän matkusti yksitoista-
henkisen elokuvadelegaation mukana Saksaan, jossa ryh-
mä piipahti muun muassa Hitlerin propagandaministeri 
Joseph Goebbelsin kotona. Siellä heille näytettiin elo-
kuva Kultainen kaupunki (Die goldene Stadt).

Aikaansa seuraavan ja yhteiskunnallisesti valveutuneen 
naisen leikearkistosta löytyi artikkeleita muun muassa 
 Ernesto ”Che” Guevarasta, astrofysiikasta, ilmaston-
muutoksesta, Itämerestä ja Lähi-idän konflikteista.

Vilpponen tuki luonnonsuojelua jo elinaikanaan, ja 
lahjoitti rahaa muun muassa Joy Adamsonin Elsa Wild 
Animal Appeal -keräykseen. Elsa-leijonan kasvattajana-
kin tunnettu Adamson työskenteli Keniassa kissaeläinten 
suojelemiseksi. Lahjoitus käynnisti kirjeenvaihdon naisten 
välillä, ja Vilponen vieraili sittemmin useita kertoja Adam-
sonin luona ja tuki tämän suojelutyötä säännöllisesti.

1960-luvulta alkaen Toini Vilponen vietti paljon aikaa 
Sipoon Byträskissa sijaitsevalla mökillään, seurasi luon-
toa ja kirjoitti siitä mökkipäiväkirjoihinsa. WWF Suomen 
perustamisen aikoihin, 7.7.1972 Vilpponen kirjoitti päivä-
kirjaansa: ”Taas uusi etelämaalainen ilta. Sellainen, että 
toivoisi ajan pysähtyvän.”

Kiehtovan elämän viettänyt Vilpponen kuoli Helsin-
gissä vuonna 2007, mutta hänen perintönsä elää yhä. Toi-
ni Vilpponen testamenttasi koko omaisuutensa WWF:lle 
ja varmisti siten, että työ hänelle tärkeiden asioiden puo-
lesta jatkuu vielä hänen oman elämänsä päätyttyä.

TEKSTI: KAISA RÄSÄNEN JA ANU JUSSILA

Toni Kankaanpää
• WWF Suomen sademetsäkummi  

2007–
• Pelaa lentopalloa Sveitsin 

lentopalloliigassa

Toini vilpponen
• WWF Suomen testamenttilahjoittaja
• Reissunainen, toimittaja, näyttelijä 

ja luonnonsuojelija

reiSSunainen TeSTaMenTTaSi 
oMaiSuuTenSa WWF:LLe
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”Kun tyttäreni oli 9-vuotias, hän kuuli, että tiikerit ovat 
kuolemassa sukupuuttoon. Itkettyään monta iltaa hän teki 
tiikerinsuojelusta pienen lehden ja myi sitä naapurustol-
le. Rahat hän lähetti kirjekuoressa edeltäjälleni, pääsihteeri 
Timo Tanniselle. Timo kiitti tytärtäni käsinkirjoitetulla 
kirjeellä ja totesi, että ’juuri sinunlaisiasi tyttöjä tarvitaan’. En 
koskaan unohda Timon hienoa tekoa ja vastaan itsekin aina 
henkilökohtaisesti lasten viesteihin ja tapaan heitä. Lasten ja 
nuorten kiinnostuksen ruokkiminen ja ympäristökasvatus on 
ratkaisevan tärkeää”, sanoo Liisa Rohweder.

Rohweder halusi itsekin jo lapsena suojella luontoa ja 
järjesti ystäviensä kanssa muun muassa paperinkeräys-
tempauksia. Sittemmin hän hankki kaupallisen koulutuksen, 
josta on ollut paljon hyötyä WWF-työssä. Jos haluaa vaikut-
taa ympäristöasioihin, on hyvä puhua samaa kieltä yhteis-
kunnallisten päättäjien ja yritysjohtajien kanssa.

”Vuonna 2004 liityin WWF:n vapaaehtoisiin öljyntorjun-
tajoukkoihin. Seuraavana vuonna minut pyydettiin WWF:n 
hallintoneuvoston jäseneksi ja pari vuotta myöhemmin vara-
puheenjohtajaksi”, Rohweder muistelee.

Kun häntä sitten vuonna 2009 pyydettiin WWF Suomen 
pääsihteeriksi, ei päätös ollut vaikea, vaikka vastuu on suuri.

”Tämä työ tekee minut nöyräksi, sillä oikeilla ratkaisuilla 
me voimme saada aikaan merkittäviä tuloksia. On aivan eri 
asia olla vastuussa luonnolle, lapsille ja tuleville sukupolville 
kuin osakkeenomistajille”, Rohweder pohtii.

”WWF Suomen asiantuntijoita on mukana yli 30 viran-
omaistyöryhmässä, joissa pystymme vaikuttamaan päätök-
sentekoon. Myös yritykset kuuntelevat WWF:ää ja haluavat 
tehdä kanssamme yhteistyötä. Tärkeintä on työskennellä sel-
laisten yritysten kanssa, joiden kautta voidaan todella vaikut-
taa. Esimerkiksi metsiensuojelu tavoitteita edistetään yhdes-
sä metsäyritysten kanssa.”

”Kansainvälisenä järjestönä WWF pystyy vaikuttamaan 
myös globaalilla tasolla, mikä on tärkeää, sillä monet on-
gelmatkin ovat globaaleja”, sanoo Rohweder. ”Uskon, että 
WWF:n kehitysyhteistyö, jota tehdään yhteistyössä ulkominis-
teriön kanssa, laajenee yhä tulevaisuudessa.”

WWF tekee yhteistyötä monien muiden kansainvälisten ja 
suomalaisten ympäristö- ja luonnonsuojelujärjestöjen kans-
sa. Suomalaisjärjestöt tapaavat säännöllisesti. Ennen vuoden 
2011 eduskuntavaaleja järjestöt kokosivat yhteiset tavoitteet, 
joilla ne pääsivät vaikuttamaan hallitusohjelmaan aiempaa 
tehokkaammin. Yhteistyötä on tehty myös kuntavaalien alla.

”Kaikille on tilaa, ja kaikkia tarvitaan. Järjestöjen toimin-
taperiaatteet ja linjaukset poikkeavat jonkin verran toisistaan, 
mutta tavoite on sama: suojella luontoa. Ja toisaalta kun järjes-
töissä on eroa, ne myös vetoavat erilaisiin ihmisiin ja pystyvät 
kattamaan hyvin laajan toiminta kentän”, Rohweder toteaa.

Liisa Rohweder uskoo kansalaisvaikuttamisen merkityksen 
kasvavan yhä sekä poliittisessa että yritysten päätöksenteossa.

”Meillä on edessä valtavia haasteita ja päätöksiä. WWF:n 
kaltaisia suuria ja ratkaisuhakuisia järjestöjä tarvitaan vi-
ranomaisten ja päättäjien tueksi, asiantuntijoiksi ja yhteis-
työkumppaneiksi. Meidän tehtävämme on olla rakentavan 
kriittisiä ja innostavia sekä haastaa päättäjät, yritykset ja yk-
sittäiset ihmiset toimimaan.”

WWF:n tavoitteet eivät ole vaatimattomat. Luonnon mo-
nimuotoisuuden väheneminen ja ihmiskunnan ekologisen 

vaSTuuSSa 
LuonnoLLe,

 ei oSaKKeen-
oMiSTaJiLLe

Liisa Rohweder aloitti WWF-
matkansa vapaaehtoisista 
öljyntorjuntajoukoista ja 
päätyi lopulta WWF Suomen 
pää sihteeriksi. Jälkeenpäin 
ajateltuna kaikki askeleet 
ovat johtaneet WWF:ään.

WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder Himalajan 
ilmastokokouksessa marraskuussa 2011. Kuvassa myös 
suojelujohtaja Jari Luukkonen (vas.), WWF Bhutanin 
pääsihteeri Kinzang Namgay, WWF:n kansainvälisen 
viestintä- ja markkinointikomitean sihteeri Rob Soutter 
ja Living Himalayas -ohjelman johtaja Tariq Aziz.

Liisa rohweder
• WWF Suomen pääsihteeri 2009–
• WWF:n kansainvälisen vies-

tintä- ja markkinointikomitean 
puheenjohtaja

• WWF:n kansainvälisen Living 
himalayas -ohjelman hallituksen 
puheenjohtaja
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TuKiJoiden MÄÄrÄ

 jalanjäljen kasvu pitäisi pysäyttää vuoteen 2020 mennes-
sä. Vuoteen 2050 mennessä tulisi päästä yhden maapal-
lon kokoiseen elämään eli kuluttaa vain sen verran luon-
nonvaroja kuin maapallo pystyy tuottamaan.

”Suuret, kansainväliset ympäristökokoukset ja -sopi-
mukset alkavat olla liian abstrakteja, ja niissä on hyvin 
vaikeaa määrittää globaalia vastuuta ja työnjakoa. Niiden 
rinnalle on tulevaisuudessa etsittävä konkreettisia, alu-
eellisia ratkaisuja. Hyvä esimerkki on WWF:n kansain-
välisen suojeluohjelman puitteissa järjestetty Himalajan 
ilmastokokous, jossa alueen valtiot asettivat itselleen ta-
voitteet ja myös sitoutuivat ilmastonmuutoksen edellyttä-
mään sopeuttamistyöhön.” 

Rohweder toivoo, että luontoa opittaisiin arvottamaan 
pääomana, jotta ymmärrettäisiin, että ihmiskunta elää 
tällä hetkellä velaksi.

”Talouskasvu pitäisi irrottaa luonnonvarojen käytös-
tä, ja talous tulisi asettaa luonnon kestokyvyn rajoihin. 
Talouskasvu, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja ympäris-
tönsuojelu liittyvät kiinteästi toisiinsa. Siksi tarvitaan iso 
suunnanmuutos niin politiikassa, yritystoiminnassa kuin 
ihmisten arjessa. Luonnon pääomaa – monimuotoisuut-
ta, ekosysteemejä ja ekosysteemipalveluita – tulisi arvos-
taa samalla tavalla kuin taloudellista pääomaa”, sanoo 
kauppatieteiden tohtori Liisa Rohweder.

Kiitos tukijoiden ja sitoutuneiden työntekijöiden, 

WWF Suomi on viime vuosina kasvanut merkittävästi. 
Rohweder uskoo, että kasvu jatkuu tulevaisuudessakin.

”Olisi vastuutonta ajatella, että nykyinen toimintam-
me riittää. Ongelmat ovat valtavan suuria ja akuutteja, ja 
meidän on toimittava entistä laajemmin, jotta pystymme 
ratkaisemaan ne.”

”Kaikkein parasta tässä työssä on ratkaisujen etsimi-
nen yhdessä hienojen työkaverien ja yhteistyökumppanien 
kanssa sekä tietysti yhteiset saavutukset. Myös alkuperäis-
luonto on minulle suuri voimanlähde ja sen suojeleminen 
sydämenasia. Työ tulee vapaa-ajalle ja viikonloppuihin, 
mutta en koe sitä rasittavana tai stressaavana. Tämä työ ja 
luonto ovat minun elämääni, osa minua.”

”Minun työni ja WWF:n toiminnan tärkeys tiivistyy 
kahteen graafiin, jotka näyttävät luonnon moni-
muotoisuuden ja ihmiskunnan ekologisen jalanjäljen 
kehityksen. Jollei mitään tehdä, niin vuonna 2030 
kulutamme kaksi kertaa niin paljon luonnonvaroja 
kuin maapallo ehtii tuottaa ja vuonna 2050 tarvit-
semme jo kolme maapalloa”, sanoo Rohweder.
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Tee TeSTaMenTTi-
LaHJoiTuS LuonnoLLe 

...Ja eLÄMÄ JaTKuu

testamentin tekijä voi halutessaan 
ohjata lahjoituksensa joko wwf:n 
työlle yleisesti tai valitsemaansa
kohteeseen, esimerkiksi ”ensi sijai-
sesti itämeren suojeluun”. 

Yleishyödyllisenä yhteisönä wwf:n 
ei tarvitse maksaa testamenttilahjoi-
tuksista veroa, joten varat käytetään 
kokonaisuudessaan luonnon hyväksi.

Tarvitsetko apua?
muistathan, ettei ole olemassa liian pieniä testamentti-
lahjoituksia. jokainen lahjoitus on arvokas. kun haluat 
olla varma, että testamenttisi on pätevä, tarjoamme 
mielellämme lakimiesapua testamentin laadintaan. 

testamenttia ei ole koskaan liian aikaista tehdä eikä se 
aiheuta mitään kuluja elämäsi aikana. mikäli haluat kes-
kustella suojelukohteistamme tai kysyä neuvoa, ota yhteys 
wwf:n pääsihteeri liisa rohwederiin, puh. 040 840 7461. 

Lisätietoa:  wwf.fi/testamentti  tukija@wwf.fi  puh. 040 192 3112

anna perintösi kasvaa elämää. WWF:n luonnonsuojelutyölle 
osoitetulla testamentti lahjoituksella voit ilmaista tahtosi 
suojella ympäristöä vielä oman elämäsi jälkeenkin.

•   PANDAN POLKU  • 40-VUOTISJUHLANUMERO   •   3/2012    
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