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WWF:n kaksi keskeistä tavoitetta ovat luonnon 
monimuotoisuuden suojelu ja ihmiskunnan 
ekologisen jalanjäljen pienentäminen. Moni
muotoisuuden väheneminen tulee pysäyttää 
vuoteen 2020 mennessä, ja samassa ajassa tulee 
ekologisen jalanjäljen alkaa pienentyä. WWF 

Suomi on osana yli sadassa maassa toimivaa kansain
välistä WWFverkostoa sitoutunut näihin tavoitteisiin.

Haastetta ja työtä riittää. Vuonna 2010 julkaisemamme Living Planet raportin 
 mukaan luonnon monimuotoisuus on vähentynyt maailmanlaajuisesti 30 prosenttia 
1970luvun alusta, trooppisilla alueilla jopa 60 prosenttia. Suomessa esimerkiksi 
monet metsien lajit ovat uhanalaisia.

Ihmiskunta kuluttaa joka vuosi puolitoista kertaa maapallon samassa ajassa 
tuottamat luonnonvarat. Jos kaikki ihmiset kuluttaisivat kuten me suomalaiset ja 
muut OECDmaissa asuvat, käyttäisimme kolme kertaa sen, minkä maapallo ehtii 
tuottaa. Ekologinen jalanjälki ei jakaudu oikeudenmukaisesti.

WWF:n työtä tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan paikallisten, alueellisten ja 
globaalien ympäristöongelmien ratkaisemiseksi sekä ihmisen ja luonnon tasapai
noisen elämän turvaamiseksi. Tästä vuosikertomuksesta voit lukea, millaisia ratkai
suja WWF Suomi tarjoaa kansainvälisesti ja kansallisesti.

Me työskentelemme muun muassa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, metsä
kadon pysäyttämiseksi ja Suomen metsien monimuotoisuuden turvaamiseksi. 
Suojelemme saimaannorppaa ja tiikeriä sekä omaa Itämertamme. Tarjoamme 
kestäviä ratkaisuja tavaroiden ja energian kulutukseen ja tuotantoon. Kasvatamme 
uutta sukupolvea rakastamaan ja kunnioittamaan luontoa ja ymmärtämään, ettei 
ihminen selviydy ilman sitä.

Epävakaasta taloussuhdanteesta huolimatta WWF Suomen talous on pysynyt 
vakaalla pohjalla, ja tulevaisuus näyttää valoisalta. Käynnissä olevan tilikauden 10 
prosentin kasvutavoite tulee ylittymään. Menestyksen perustana ovat selkeästi ase
tetut, kunnianhimoiset tavoitteet ja upeasti työlleen omistautunut henkilöstö. Myös 
vapaaehtoiset ovat tärkeässä roolissa tavoitteiden saavuttamisessa.

Haluan kiittää kaikkia vapaaehtoistyöntekijöitä ja tukijoitamme siitä, että pidätte 
työtämme tärkeänä ja toimintatapojamme oikeina. Te mahdollistatte WWF:n työn. 
Toivotan myös uudet tukijat ja vapaaehtoiset mukaan toimintaamme. Mitä enem
män meitä on, sitä enemmän saamme aikaan!

Liisa Rohweder
pääsihteeri

TaVOITTEET 
KORKEalla
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Pääsihteerin terveiset
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50 VUOTTa lUONNONSUOJElUa
1960luvulla joukko luonnosta, erityisesti uhanalaisista eläimistä 
huolestuneita brittejä sai ajatuksen perustaa ”luonnon Punaisen 
ristin”. Kansainvälinen luonnonsuojeluliitto IUCN oli perustettu 
parikymmentä vuotta aiemmin, mutta se ei pystynyt toimimaan 
tarpeeksi tehokkaasti varojen puutteessa. Tarvittiin organisaatio, 
joka keräisi ammattimaisesti varoja ja käyttäisi ne maailman
laajuisesti merkittäviin luonnonsuojeluhankkeisiin. Niin syntyi 
Maailman luonnonsäätiö eli WWF.

Toimintaa käynnistämässä oli muun muassa Hollannin prinssi 
Bernhard, josta tuli WWF:n ensimmäinen puheenjohtaja.
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sillä ne määrittävät WWF Suomen omien kehitysyhteistyöhankkeiden kohteita. 
Lisäksi WWF Suomen toiminnassa ovat tärkeällä sijalla kansallinen ja alueellinen 
luonnon ja ympäristönsuojelu.

Tässä vuosikertomuksessa kerrotaan WWF Suomen omista projekteista, joiden 
hallinnoinnista ja rahoituksesta vastaamme itse. WWF Suomella on omia projekte
ja sekä Suomessa että kehitysmaissa.

WWF Suomen päätavoite on sama kuin koko WWFverkoston: säilyttää luonnon 
monimuotoisuus ja pienentää ihmiskunnan ekologista jalanjälkeä.

Yhteistyö on WWF:n vahvuus
Yksi WWF Suomen ensimmäisistä hankkeista oli työ uhanalaisen saimaannorpan hy
väksi. Työn alkaessa 1970luvun lopulla saimaannorppia oli vain 130–150 yksilöä. Ko
valla työllä saimaannorppakanta on saatu kasvamaan noin 270 yksilöön, mutta työtä 
riittää yhä. Arvioiden mukaan välitön sukupuuton uhka ohitetaan vasta, kun norppia 
on yli 400. Norpan suurimpia nykyuhkia ovat verkkokalastus ja ilmastonmuutos.

Saimaannorpan suojelu havainnollistaa hyvin WWF:n työskentelytapaa. Luonnon
suojelu edellyttää toimivaa yhteistyötä monien tahojen kanssa. WWF on työs
kennellyt pitkään muun muassa Saimaan kalastusosakaskuntien ja paikallisten 
asukkaiden kanssa norpan kalanpyydyskuolemien vähentämiseksi.

Jotta suojelutarve ja toimenpiteet osataan määrittää, on tärkeää tehdä yhteistyötä 
myös tutkimuslaitosten kanssa. WWF on mukana ItäSuomen yliopiston tutkimuk
sessa, jossa selvitetään saimaannorppien selviytymistä ilmaston muuttuessa.

Viranomaisilla on tärkeä rooli, kun tehdään saimaannorpan tulevaisuutta määrittä
viä päätöksiä. WWF pyrkii vaikuttamaan saimaannorppaa koskevaan päätöksente
koon ja on aktiivisesti mukana viranomaistyöryhmissä, joissa edistetään norpan suo
jelua. WWF ja Metsähallitus suorittavat yhteistyössä jokakeväiset norppalaskennat.

Lisäksi WWF on tehnyt yritysten kanssa yhteistyötä saimaannorpan suojelemisek
si. Nokia esimerkiksi tuki saimaannorpan suojelutyötä vuonna 2010 lahjoittamalla 
WWF:lle pesälaskentoihin ilmatyynyaluksen, 15 kelluntapukua sekä navigointipu
helimet. Puhelimet helpottavat pesähavaintojen tallentamista maastossa.

Tiedottamista ja valistustyötäkin tarvitaan. Tiedottamalla saimaannorpasta, sen 
uhkista ja suojelusta WWF vaikuttaa asenteisiin. WWF myös julistaa joka talvi 
saimaannorpalle pesimärauhan, joka on tärkeä pesimisaikaisen häiriön vähentämi
seksi ja jopa kuuttien kuolemien ehkäisemiseksi.

Lisäksi tarvitaan tavallisia kansalaisia, jotka haluavat auttaa. Ilman WWF:n tukijoi
ta ei Suomen omaa norppaa ehkä enää olisi.

Viidessä vuosikymmenessä 
WWF on kasvanut pienes
tä, lähinnä uhanalaisten 
lajien suojeluun keskitty
västä järjestöstä maailman 

vaikuttavimmaksi luonnonsuojelujärjestöksi, joka toi
mii kaikilla luonnonsuojelun osaalueilla.

WWF lyhyesti
• maailman suurin ympäristöjärjestö
• perustettu vuonna 1961
• itsenäinen säätiö, jonka kansainvälinen päämaja sijaitsee Sveitsin Glandissa
• toimii yli sadassa maassa, kaikissa maanosissa
• yli 5 000 työntekijää ympäri maailmaa
• noin 7 miljoonaa tukijaa ympäri maailmaa
• toimintamuotoja muun muassa kenttäprojektit, poliittiseen ja 
  muuhun päätöksentekoon vaikuttaminen sekä yleinen ympäristövalistus

WWF:n tavoite
WWF:n tavoitteena on säilyttää luonnon monimuotoisuus ja pienentää ihmiskunnan 
synnyttämää ekologista jalanjälkeä ja siten rakentaa tulevaisuus, jossa ihmiskunta 
elää sopusoinnussa luonnon kanssa. Tähän pitkän ajan tavoitteeseen WWF pyrkii:

• suojelemalla luonnonvaraisia eliölajeja ja niiden luontaisia elinympäristöjä
• edistämällä uusiutuvien luonnonvarojen kestävää käyttöä
• edistämällä saastuttamisen ja tuhlaavan kulutuksen vähentämistä.

WWF:n toimintatapa
• WWF:n työlle on leimallista yhteistyöhakuisuus. WWF toimii yhteistyössä viran

omaisten, yritysten, muiden järjestöjen, tutkijoiden sekä tavallisten kansalaisten 
kanssa niin, että luonnonsuojelutyöstä hyötyy luonnon lisäksi myös ihminen.

• WWF pyrkii löytämään ja tarjoamaan ratkaisuja, sillä tuloksia ei saavuteta vain 
osoittamalla ongelmia. Ympäristöongelmat on mahdollista ratkaista toimimalla 
myönteisellä ja rakentavalla tavalla.

• WWF perustaa toimintansa parhaaseen saatavissa olevaan asiantuntija- ja tutki
mustietoon.

• WWF tarkastelee ympäristöongelmia aina osana kokonaisuutta, sillä eläinten, 
kasvien, ihmisten ja luontokokonaisuuksien kohtalot kulkevat käsi kädessä. Yhtä 
ei voi auttaa auttamatta samalla muita.

WWF Suomi osana WWF-verkostoa
WWF Suomi perustettiin vuonna 1972. Se on yksi 31 itsenäisestä, kansallisesta 
WWFtoimistosta. Kansalliset toimistot keräävät itse varat työhönsä, eivätkä saa 
rahoitusta kansainväliseltä WWF:ltä. Päinvastoin WWF Suomi rahoittaa muiden 
kansallisten toimistojen lailla kansainvälisen WWFverkoston työtä esimerkiksi 
kehitysmaissa. Sitäkin kautta olemme mukana monissa hienoissa saavutuksissa 
ympäri maapalloa.

Kansainvälinen WWF on tavoitteiden saavuttamiseksi keskittänyt toimintaansa 
verkoston yhteisiin suurhankkeisiin. WWF Suomi pyrkii omilla ulkomaanhank
keillaan aktiivisesti tukemaan näiden verkostohankkeiden tavoitteita. Verkoston 
yhteisillä hankkeilla on keskeinen rooli WWF Suomen toimintasuunnitelmassa, 

50 VUOTTa 
lUONNONSUOJElUa

WWF:N 
aRVOT

• asiantuntevuus
• optimistisuus
• päättäväisyys

• avoimuus

WWF SUOMEN 
SUOJElUMENOJEN 

JaKaUTUMINEN 
kansainväliseen työhön 

ja työhön suomessa

Suojelutyö Suomessa
1 687 652 €

WWF Suomen omat 
hankkeet kehitysmaissa  
1 298 353 €

Kansainvälisen WWF-
 verkoston suojelutyön rahoitus
372 580 €

Suojelumenot yhteensä
3 358 585 €

SuojelutoimintaSuojelutoiminta

50,2 %

38,7 %

11,1 %
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WWF suojelee Suomen uhanalaisia lajeja ja 
elinympäristöjä, kuten metsiä ja perinne
ympäristöjä. Itämeren suojelu on WWF:n 
työssä eriytetty omaksi kokonaisuudekseen, 
josta voit lukea sivulta 14.

Saimaannorpan suojelu
WWF saavutti keväällä 2010 tärkeän tavoitteen saimaannorpan suojelussa, kun 
maa ja metsätalousministeriön Saimaannorppa ja kalastus työryhmä esitti 
kuuttien suojaksi aukotonta noin 1 500 neliökilometrin verkkokalastusrajoitusalu
etta kevääksi 2011. WWF Suomi oli mukana työryhmässä ja pystyi vaikuttamaan 
esitykseen suotuisasti.

Työryhmä määritteli ja rajasi kartalle kuuttien suojelun kannalta tärkeimmän ke
väisen verkkokalastusrajoitusalueen. Ensisijaisena vaihtoehtona työryhmä esitti, 
että verkkokalastuksen kevätrajoitusalueen muodostamista jatketaan vapaaeh
toisin sopimuksin marraskuun 2010 loppuun saakka, mihin mennessä rajoitus
alueen oli oltava yhtenäinen ja kattava. Kun kattava ja aukoton verkkokielto tällä 
määritellyllä ydinalueella ei toteutunut sopimusteitse, täydennettiin suurilta osin 
vaapaaehtoisin sopimuksin muodostettu keväinen verkkokalastuskieltoalue yhte
näiseksi asetuksella, joka on voimassa 15.4.–30.6. seuraavien viiden vuoden ajan. 
WWF työskenteli sinnikkäästi yhtenäisen rajoitusalueen puolesta.

WWF tuki vuonna 2010 ItäSuomen yliopiston tutkimusta, jossa selvitetään, 
voidaanko norppien lisääntymistä lämpiminä ja vähälumisina talvina helpottaa 
keinotekoisten, kolattujen pesäkinosten avulla. Tällaisista apukinoksista on jo 
saatu lupaavia tuloksia jopa lumisena talvena, sillä ne näyttävät kestävän keväällä 
pidempään sulamatta ja romahtamatta. Silloin kuutit ehtivät varttua pesän suo
jassa ja niiden selviytymismahdollisuudet ovat huomattavasti paremmat ilmaston 
muuttuessa. Poikaspesiä apukinoksissa ei kuitenkaan vielä ensimmäisenä tutki
mustalvena havaittu.

WWF tuki vuonna 2010 myös toista ItäSuomen yliopiston tutkimusta, jossa selvi
tetään norpan ja erityisesti kuuttien käyttäytymistä ja liikkumista. Tutkimuksella 
saadaan lisää tietoa, jotta suojelutoimenpiteet osataan kohdistaa paremmin.

WWF osallistui entiseen tapaan saimaannorpan poikaslaskentoihin eteläisellä 
Saimaalla. Kaikkiaan Saimaalla löydettiin 57 kuuttia. WWF julisti norpalle pesimä
rauhan Kolaa kuutille koti tapahtumassa Helsingissä.

Itämerennorpan suojelu
WWF osallistui huhtikuussa Riista ja kalatalouden tutkimuslaitoksen lentolasken
toihin, joissa kerättiin tietoa kansainvälisesti uhanalaiseksi luokitellusta itäme
rennorpasta. Hyvä jäätalvi mahdollisti poikkeuksellisen laajat laskennat norpan 
keskeisillä levinneisyysalueilla usean vuoden tauon jälkeen.

Laskennoissa saatiin tärkeää tietoa etenkin Suomenlahden ja Saaristomeren pie
nistä norppakannoista. Saaristomerellä havaittiin noin 140 eri yksilöä, mikä tukee 
aiempaa arviota, jonka mukaan alueen norppakannan koko on 200–300 yksilöä. 
Laskennoista saatu tieto auttaa suunnittelemaan itämerennorpan suojelua.

Merikotkan suojelu
WWF Suomi julkaisi toukokuussa ohjeen siitä, miten uhanalainen merikotka tulee 
ottaa huomioon suunniteltaessa tuulivoimaloiden sijoittamista. Energiayhtiöiden, 
suunnittelijoiden, kaavoittajien ja ympäristöviranomaisten käyttöön tarkoitettu 
ohje luovutettiin ministeri Jan Vapaavuorelle, ja se on otettu hyvin käyttöön. Tuuli
voiman lisärakentamista tarvitaan, mutta huonosti suunniteltu tuulivoimarakenta
minen voi koitua merikotkan kohtaloksi.

Merikotkien satelliittiseuranta jatkui ja laajeni, ja vuonna 2010 seurannassa oli viisi 
lintua. Satelliittiseurannalla saadaan tärkeää uutta tietoa siitä, kuinka tuulivoima
rakentaminen vaikuttaa merikotkiin.

WWF:n merikotkatyöryhmä inventoi ja rengastaa uudet poikaset edelleen joka 
vuosi. Vuoden 2010 poikaslaskennassa löytyi 314 poikasta. Se on suojeluhistorian 
toiseksi paras tulos.

Muut uhanalaiset lajit
Valkoselkätikan kannan vahvistuminen jatkui vuonna 2010. Metsähallituksen, 
WWF Suomen, lintutieteellisten yhdistysten ja alueellisten ympäristökeskusten 
valko selkätikkaseurannoissa saatiin pesimäaikaisia parihavaintoja noin 140 alueel
ta. Uhanalaisen lajin pesintöjä varmistui 90. Valkoselkätikkoja pesii eniten Suomen 
itä ja kaakkoisosissa, mutta pesimäaikaiset havainnot ja pesälöydöt lisääntyvät 
edelleen myös maan länsiosissa.

WWF Suomen koordinoimalle, vuonna 2009 päättyneelle EU:n LIFErahaston 
tukemalle kiljuhanhen suojeluhankkeelle myönnettiin vuonna 2010 EU:n Best of 
LIFENature Projects palkinto. WWF Suomi on keskeisesti mukana myös palkitun 
hankkeen perustalle rakennetussa kansainvälisessä jatkohakemuksessa.

WWF on tiedottanut uhanalaisten suurpetojen salametsästyksestä ja Lapin kansal
lispuistojen valvonnasta sekä vaatinut lakiin törkeää metsästysrikosta. Pitkän työn 
tuloksena eduskunta hyväksyi muutoksen rikoslakiin helmikuussa 2011. Se mah
dollistaa muun muassa epäiltyjen metsästysrikosten tehokkaamman tutkinnan.

Suomen metsien suojelu
WWF Suomen tavoitteena on turvata Suomen arvokkaimpien metsien suojelu sekä 
edistää luonnon monimuotoisuutta talousmetsissä. WWF vaikuttaa keskeisissä 
viranomaistyöryhmissä ja ohjausryhmissä metsien suojeluun. Esimerkiksi maa ja 
metsätalousministeriön Metsänkäsittelymenetelmien monipuolistaminen työryh
mässä valmisteltiin vuonna 2010 metsälain uudistamista.

Metsälain uudistaminen on välttämätöntä, sillä metsäluonnon monimuotoisuus 
heikkenee jatkuvasti. Myös metsiin kohdistuvat keskenään ristiriitaisetkin käyt
töpaineet ovat kasvaneet. Esimerkiksi yhä lisääntyvä luontomatkailu ja luonnon 
virkistyskäyttö tukeutuvat jatkossa voimakkaasti metsiin, mutta toisaalta esimer
kiksi metsäenergian hyödyntäminen lisääntyy merkittävästi jo lähitulevaisuudessa. 
Lisäksi WWF pyrkii siihen, että metsänomistajien aiempaa monipuolisemmat arvot 
ja tavoitteet otetaan paremmin huomioon metsälaissa.

WWF:n Perintömetsiä on vuoden 2010 loppuun mennessä perustettu 104 kappa
letta ja yhteensä 1 106 hehtaaria eri puolille Suomea. Perintömetsähakemuksista 
välittyy yksityisten ihmisten lisääntyvä kiinnostus vapaaehtoista metsiensuojelua 
kohtaan. Perintömetsiä ovat perhemetsänomistajien lisäksi perustaneet myös met

SUOMEN 
lUONTO

MERIKOTKIEN 
poikasmäärä

VUONNa 1973 
löydettiin 5 poikasta

2007   245 kpl
2008   263 kpl 
2009   349 kpl
2010   314 kpl

”Merikotkan suojelu on 
pitkäjänteistä työtä. 

Ei voida ajatella, että 
tehdään tämä juttu 
kuntoon tänään, ja 

huomenna lähde-
tään tekemään jotain 

muuta. Kannan kasvun 
ja poikasmäärien 

lisääntymisen huomaa 
pikkuhiljaa vuosien 

saatossa. Työ on tuot-
tanut tulosta.”

Hannu Ekblom, 
WWF:n merikotka

työryhmän vapaa
ehtoinen 1980luvun 

alusta lähtien

SUOMEN lUONTO 
-ohjelman kulut 

tilikaudella 2009–2010: 

348 005 
EUROa

SuojelutoimintaSuojelutoiminta
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säyhtiöt, kunnat ja seurakunnat. Monet Perintömetsät on suojeltu luontoarvojen 
perusteella, mutta vapaaehtoisen suojelun perusteena voi olla myös metsän tunne 
ja maisemaarvojen säilyttäminen.

Suuri tavoite Suomen metsien kestävässä käytössä saavutettiin syksyllä 2010, kun 
Suomen FSCyhdistys teki päätöksen hyvän metsänhoidon FSCstandardin hy
väksymisestä. WWF Suomi on työskennellyt standardin puolesta yli 15 vuotta. Lue 
lisää FSCstandardista Ekologinen jalanjälki osiosta sivulta 18.

Perinneympäristöjen suojelu
Kesällä 2010 WWF järjesti 10 talkooleiriä, joilla työskenteli 158 vapaaehtoista. 
Leireillä kunnostettiin niittyjä, ketoja ja muita perinneympäristöjä, jotka syntyivät 
vanhan maatalouden aikakaudella, kun maata raivattiin ja kaskettiin pelloiksi ja 
laidunmaaksi. Talkootöihin kuuluu esimerkiksi niittoa, haravointia, raivausta ja 
pitkospuiden rakentamista.

Perinneympäristöjen umpeenkasvu on toiseksi tärkein syy lajien uhanalaisuuteen 
Suomessa. Yli viidennes perinneympäristöjen lajeista on luokiteltu uhanalaisiksi.

WWF Suomi ja Suomen Kulttuurirahasto aloittivat vuonna 2010 yhteistyön, jonka 
tavoitteena on uhanalaisten perinneympäristöjen entistä tehokkaampi ja kattavam
pi kunnostus ja hoito. Yhteistyössä yhdistyvät luonnonsuojelu, kulttuurityö ja van
ha suomalainen talkoohenki. Kolmivuotisen yhteishankkeen aikana WWF järjestää 
30 talkooleiriä ympäri Suomea.

Kesän 2010 talKooleirit

Flatholmen Bromarvissa 13.–16.5.
Vehmaanniemi Vammalassa 19.–20.6.
Liesjärvi Tammelassa 14.–20.6.
Jurmo Saaristomerellä 3.–10.7.
Linnansaari Saimaalla 18.–25.7.
Tammisaaren kansallispuisto 31.7.–8.8.
Lemmenjoki Inarissa 14.–22.8.
Ruutinkoski 27.8.
Ristisaari Pyhtäällä 1.–5.9.
Hanko 17.–19.9.
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WWF:n talkooleireillä kunnostetaan muun muassa metsittyneitä niittyjä.

Suojelutoiminta
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WWF työskentelee Itämeren ja sisävesien 
suojelemiseksi ehkäisemällä rehevöity
mistä, parantamalla öljyntorjuntavalmi
utta sekä edistämällä meriturvallisuutta 
ja kestävää kalastusta. WWF Suomi tekee 

tiivistä yhteistyötä muiden Itämeren WWFtoimistojen 
kanssa yhteisen meremme pelastamiseksi.

Rehevöitymisen vastainen työ
WWF Suomi suunnitteli ja rakensi vuonna 2010 yhteensä 20 kosteikkoa rannik
koalueille. Kosteikot hidastavat veden virtausta joissa ja puroissa, jolloin ravinteet 
laskeutuvat pohjalle eivätkä päädy rehevöittämään merta tai sisävesiä. Kosteikot 
myös lisäävät luonnon monimuotoisuutta paikallisesti, sillä runsas kasvisto tarjoaa 
ravintoa ja elinympäristön monille lajeille.

Kosteikkoja rakennettiin vuoden aikana Saaristomeren valumaalueelle, muun mu
assa Kiikalaan, Pertteliin, Västanfjärdiin ja Halikkoon. Kosteikkotyötä laajennettiin 
myös Suomenlahden valumaalueelle, esimerkiksi Pukkilaan. Lisäksi WWF on 
mukana rakentamassa yhtä Suomen suurimmista maatalousalueiden kosteikoista. 
Noin 20 hehtaarin kokoinen kohde sijaitsee Saimaalla.

WWF osallistui aktiivisesti Operaatio Täktominlahteen, jossa paikalliset asukkaat, 
koulut ja yritykset haluavat pelastaa Hangossa sijaitsevan, pahasti rehevöityneen 
merenlahden. WWF suunnitteli alueelle kosteikon ja ohjasi sen rakentamista. Kos
teikko vähentää osaltaan lahden ulkoista ravinnekuormitusta. Operaatio Täktomin
lahti jatkuu edelleen, ja siitä tehdään myös dokumenttielokuvaa.

WWF teki vuonna 2010 maa ja metsätalousministeriölle aloitteen kosteikkojen 
perustamiseen tarkoitetun investointituen kolminkertaistamisesta. Aloite toteutui, 
mutta tuen ulkopuolelle jää yhä merkittävä osa hyvistä kosteikkokohteista, joten 
työtä sen kehittämiseksi on jatkettava. WWF:n kosteikkoasiantuntija avusti maan
omistajia ja yhdistyksiä tukihakemusten ja kosteikkosuunnitelmien tekemisessä.

Uutena toimintamuotona WWF käynnisti Maa ja metsätaloustuottajain Keskus
liitto MTK:n ja ProAgrian kanssa Ympäristökuiskaajakoulutushankkeen, jossa 
annetaan viljelijöille ja maatalousneuvojille tietoa ympäristöystävällisistä viljely
käytännöistä ja maatalouden vesiensuojelusta. Vuoden aikana järjestettiin kou
lutuspäiviä ympäri Suomea yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Lisäksi 
WWF ja MTK jatkoivat Itämeren ympäristöystävällisin viljelijä kilpailun järjestä
mistä. Kilpailussa valitaan kansallinen voittaja ja koko Itämeren alueen voittaja.

Lisäksi WWF:n pitkäjänteinen työ tuotti tulosta, kun Kansainvälinen merenkulku
järjestö IMO päätti lokakuussa 2010 kieltää matkustajaalusten ja kansainvälisten 
risteilijöiden käsittelemättömien jätevesien päästöt Itämereen. Uusia aluksia kielto 
koskee vuodesta 2013 alkaen ja kaikkia aluksia vuonna 2018. WWF Suomi ajoi 
kieltoa aktiivisesti.

Meriturvallisuus ja öljyntorjunta
WWF:n vapaaehtoisiin öljyntorjuntajoukkoihin kuului vuoden 2010 lopussa noin  
 5 800 henkilöä. WWF:n järjestämille öljyntorjuntakursseille ja tapahtumiin osallistui 

vuoden aikana yli 250 ihmistä. Syksyllä järjestettyyn ryhmänjohtajakoulutukseen 
osallistui lisäksi Helsingin ja Turun kaupunkien yhteisen Itämerihaasteen kautta 30 
Turun kaupungin työntekijää. Kaupungin henkilöstön koulutus jatkuu yhä.

Muuttopalvelu Niemi valmisti ja lahjoitti WWF Suomen käyttöön ensimmäisen 
kolmesta öljyntorjuntakontista. Yritys haluaa lahjoituksellaan osallistua Itämeren 
suojeluun. Kontteihin on tarkoitus kerätä öljyntorjuntavarusteita, ja ne toimivat 
kenttätoimistoina ja varastoina mahdollisessa onnettomuustilanteessa. Ne paran
tavat huomattavasti WWF:n öljyntorjuntavalmiutta.

Itämeren suojelukomissio HELCOM hyväksyi viimein WWF:n pitkään ajaman 
uuden suosituksen öljyyntyneiden eläinten hoidon järjestämisestä. Suosituksen 
mukaan kaikilla Itämeren valtioilla tulisi olla öljyvahinkojen torjuntasuunnitelmas
saan myös valmiussuunnitelma öljyyntyneiden eläinten hoidosta. WWF Suomi on 
ollut prosessissa mukana ulkopuolisena asiantuntijana ja osallistunut suosituksen 
sisällön muotoilemiseen.

Kestävän kalastuksen edistäminen
Tärkeä osa WWF Suomen merityötä on kestävän kalastuksen edistäminen. Työtä 
tehdään vaikuttamalla yritysten hankintoihin, viranomaisten päätöksiin sekä kulut
tajien valintoihin. Lue lisää kestävästä kalastuksesta sivulta 18.

WWF Suomi ja Suomen Luonnonvalokuvaajat ry järjestivät yhdessä Suomen Partiolaisten kans-
sa luontovalokuvakilpailun Itämeren maiden nuorille. Baltic Sea – Young Wildlife Photographer 
2010 -kilpailun tarkoituksena oli kannustaa nuoria tutustumaan oman kotimaansa ainutlaatuisiin 
luontokohteisiin luontokuvauksen avulla sekä herättää nuorissa kiinnostus Itämeren suojelua 
kohtaan. Kilpailuun osallistui yhteensä 1 456 valokuvaa yhdeksästä Itämeren maasta. Kilpailun 
kokonaisvoittaja, 17-vuotias saksalainen Hermann Hirsch palkittiin lokakuussa Vuoden Luon-
tokuva -tapahtumassa Helsingissä. Kilpailua tukivat Nokia, Nordea ja Nikon, ja sen suojelija oli 
presidentti Tarja Halonen.

MERET Ja 
sisävedet

itämeri-ohjelman kulut 
tilikaudella 2009–2010: 

252 238 
EUROa

”Maatalouden ympäris-
tötukijärjestelmä toimii 

mielestäni hyvin, ja se 
on mahdollistanut elin-

keinon harjoittamisen 
kestävällä tavalla. Kes-

tävyys ja pitkäjänteisyys 
ovat minulle maatalous-
ammatin harjoittamisen 

välttämättömät ehdot.”

Teppo Heikkilä, 
WWF:n ja MTK:n 

järjestämän Suomen 
ympäristöystävällisin 

viljelijä kilpailun 
voittaja

WWF SUOMEN 
vapaaehtoiset 

öljyntorjuntajoukot
(perustettiin vuonna 2003)

2006 3 800 jäsentä
2007 4 500 jäsentä
2008 4 900 jäsentä
2009 5 455 jäsentä
2010 5 800 jäsentä

WWF:n öljyntorjuntaharjoitus Hangossa 21.5.2010
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kestävästi pyydettyä kalaa
WWF pyrkii tuomaan suomalaisten lautasille kestävästi kalas
tettua kalaa. Työtä tehdään tarjoamalla ratkaisuja yrityksille, 
kuluttajille ja päättäjille. Kestävän kalastuksen edistäminen on 
osa WWF:n merityötä ja ekologisen jalanjäljen ohjelmaa.
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WWF:n tavoitteena on ihmisen toi
minnan ympäristövaikutusten eli 
ekologisen jalanjäljen pienentäminen. 
Työhön kuuluu kestävän kulutuksen 
ja tuotannon edistäminen sekä ilmas
tonmuutoksen hillitseminen.

Kestävä tuotanto ja kulutus
WWF Suomi työskentelee aktiivisesti, jotta ympäristöä rasittavia tuotantotapoja 
saadaan muutettua kestävämmiksi. Työ painottuu ruoan ja biomassan tuotantoon, 
sillä niiden vaikutus maapallon arvokkaimpiin luonnonympäristöihin ja lajeihin on 
suurin. WWF pyrkii työllään myös hillitsemään kulutusta ja luonnonvarojen kes
tämätöntä käyttöä. Tärkeä osa työtä on tarjota kestävän tuotannon ja kulutuksen 
ratkaisuja niin poliittisille päättäjille ja yrityksille kuin kuluttajille.

Vastuullinen palmuöljyn, soijarehun ja lihan tuotanto
WWF pyrkii edistämään palmuöljyn ja soijan vastuullista tuotantoa, sillä öljypal
mu ja soijapapuviljelmien tieltä tuhotaan yhä enemmän sademetsää. Palmuöljyn 
ja soijan kysyntä kasvaa nopeasti, ja viljelmien laajeneminen on yksi merkittä
vimmistä sademetsien uhkista. Avainasemassa ovat yritykset. WWF neuvottelee 
yritysten kanssa ja tukee niiden siirtymistä vastuullisempaan hankintaan. Neuvot
teluja vastuullisesti tuotetun palmuöljyn hankinnasta käytiin muun muassa kaupan 
keskusliikkeiden sekä johtavien leipomo, ravintola ja makeistuottajien kanssa.

WWF julkaisi keväällä 2010 raportin Sademetsää lihatiskillä – Soijan tuotannon 
ympäristö- ja sosiaaliset vaikutukset. Raportista selvisi, että suurin osa Suomeen 
tuotavasta soijasta käytetään eläinten rehuksi. WWF Suomi järjesti yrityksille 
huhtikuussa rehuseminaarin, jossa kerrottiin soijantuotannon ympäristövaikutuk
sista. Rehusoijaan liittyen WWF kävi yhteistyöneuvotteluja myös rehu ja lihaalan 
yritysten kanssa. Lue WWF:n yhteistyöstä Raision kanssa sivulta 34.

Kestävä kalastus
WWF Suomi sai vuonna 2010 runsaasti näkyvyyttä kestävälle kalastukselle ja kala
ostoksille kuluttajan kalaoppaalla, jossa kalat on luokiteltu liikennevalojen värein 
sen mukaan, ovatko niiden kannat ylikalastettuja vai hyvinvoivia. Lisäksi WWF 
vetosi julkisen sektorin ruokahuoltoon, jotta se suosisi kotimaista kalaa. Syksyllä 
WWF järjesti Helsingin silakkamarkkinoilla silakkasushitempauksen, jossa keho
tettiin suosimaan kotimaista kalaa uhanalaisten lajien, kuten tonnikalan, sijasta.

Merkittävä tavoite kestävän kalastuksen edistämisessä saavutettiin, kun Suomessa 
myytävien, MSC-sertifioitujen kalatuotteiden määrä kaksinkertaistui. Vuoden lo
pussa suomalaiskauppojen hyllyiltä löytyi jo yli sata MSCmerkittyä tuotetta. Mari
ne Stewardship Councilin myöntämä MSC-sertifikaatti takaa, että kala on pyydetty 
ekologisesti kestävällä tavalla.

WWF:n kalaopas on saanut paitsi tavallisten kuluttajien myös yritysten suosion. 
Esimerkiksi Fazer Amica luopui kokonaan WWF:n punaisella listalla olevien kalalajien 
käytöstä. WWF Suomi onkin työskennellyt tiiviisti kaupan keskusliikkeiden, tukkujen, 
valmistajien ja ravintoloiden kanssa. Osa on jo luopunut WWF:n punaisen listan kala
lajien myynnistä ja sitoutunut siirtymään MSC-sertifioidun kalan myyntiin lähivuosina.

Vastuullinen puun ja paperin tuotanto
Syksyllä otettiin historiallinen askel suomalaisten metsien kestävässä käytössä: Suo
men FSCyhdistys teki päätöksen hyvän metsänhoidon FSCstandardista, jossa ovat 
mukana myös kaikki keskeiset metsäteollisuuden toimijat. WWF Suomi on työs
kennellyt yli 15 vuotta FSCstandardin puolesta, jotta Suomeen saataisiin uskottava 
metsien sertifiointijärjestelmä. Päätöksen ansiosta suomalaiset metsänomistajat 
voivat hyötyä kansainvälisestä vastuullisen puun ja paperin kysynnästä ja turvata 
samalla entistä paremmin metsäluonnon monimuotoisuuden talousmetsissään.

FSCstandardista neuvoteltiin Suomessa useiden sidosryhmien kesken vuosia. 
Vapaaehtoinen FSC-sertifiointi edistää arvokkaiden elin ympäristöjen suojelua 
talousmetsissä sekä takaa muun muassa laajemmat suojavyöhykkeet vesistöjen ja 
uhanalaisten lajien elinpaikkojen ympärille.

FSC (Forest Stewardship Council) on kansainvälinen organisaatio, joka on luonut 
kriteerit metsien sertifioinnille. FSC-merkki takaa, että puu- tai paperituote on 
peräisin kestävästi hoidetusta metsästä. WWF on Suomen FSCyhdistyksen jäsen ja 
sen hallituksen varajäsen.

Kesällä WWF julkaisi raportin Suomalaiset paperijätit nopeakasvuisilla puu-
plantaaseilla. Kansainvälistyneen metsäteollisuuden globaalit haasteet: bioener-
gia ja ilmastopoliittiset mekanismit. Raportissa arvioitiin suomalaisten metsä
teollisuusyritysten toimia etelän nopeakasvuisilla puuplantaaseilla ja kehotettiin 
niitä kehittämään vastuullista tuotantoa niin etelän plantaaseilla kuin Suomessa. 
Kasvava bioenergian kysyntä nostettiin esiin uutena mahdollisena haasteena, johon 
haluttiin tarjota heti ratkaisuja.

Vastuullinen bioenergian tuotanto
Keväällä 2010 WWF osallistui Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion energia
puun korjuuohjeistuksen päivittämiseen. Hankkeen ohjausryhmän jäsenenä WWF 
neuvotteli puuenergian kestävyyskriteereistä muiden metsäalan sidosryhmien 
kanssa. Tapion ohjeistusta käytettiin apuna neuvoteltaessa Suomen FSCstan
dardin energiapuun korjuukriteereistä.

WWF osallistui myös Suomen ympäristökeskuksen, VTT:n ja Metsäntutkimus
laitoksen työryhmään, joka teki selvityksen siitä, kuinka EU:n uusiutuvan ener
gian direktiivin bioenergiatuotannon kestävyyskriteerit tulisi huomioida Suomen 
lainsäädännössä. Selvitys tehtiin työ ja elinkeinoministeriön sekä maa ja metsäta
lousministeriön käyttöön.

WWF Suomi myös neuvotteli yritysten ja päättäjien kanssa palmuöljypohjaisen 
biopolttoaineen vastuullisuudesta.

Kestävä elämäntapa
WWF Suomi pohti keväällä 2010 ajatushautomo Demos Helsingin kanssa, kuinka 
suomalaisten hyvinvointia voitaisiin lisätä ja heidän ekologista jalanjälkeään sa
malla pienentää. WWF:n ja Demos Helsingin Onnellisuuspoliittisessa manifestissa 
valittiin viisi teemaa, jotka tukevat onnellisuutta. Niitä ovat esimerkiksi laadukas 
vapaaaika ja mielekäs yhdessä tekeminen. Tavoittelemalla henkilökohtaista hyvin
vointia voidaan pienentää ekologista jalanjälkeä.

Manifestin jokaisen teeman yhteyteen Demos Helsinki ja WWF listasivat poliittisia 
ehdotuksia, joilla päättäjät voivat tukea kansalaisten hyvinvoinnin rakentamista. 

EKOlOGISEN 
JalaNJälJEN 

pienentäminen
EKOlOGINEN JalaNJälKI 

-ohjelman kulut 
tilikaudella 2009–2010: 

401 091 
EUROa
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EKOlOGISTa 
JalaNJälKEä 
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Yksi ehdotus on, että ihmiset tulisi ottaa mukaan kaupunkisuunnitteluun, jotta he 
kokisivat asuinpaikkansa mielekkääksi.

Onnellisuuspoliittinen manifesti avasi Suomessa keskustelun kestävästä, onnel
lisesta elämäntavasta ja politiikan uusista tavoitteista. Se sai runsaasti huomiota 
tiedotusvälineissä.

Ilmastotyö
WWF Suomi järjesti osana kansainvälistä WWFverkostoa maaliskuussa 2010 jo 
toista kertaa Suomen oman Earth Hour tempauksen. Earth Hourin osallistujat ha
luavat herättää päättäjät tositoimiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi sammutta
malla tunnin ajaksi valot julkisista ja yksityisistä tiloista. Kansainväliselle kampan
jalle tehtiin Suomessa omat verkkosivut ja Facebookryhmä, ja kunnille, yrityksille 
ja oppilaitoksille tarjottiin osallistumisvinkkejä ja ohjeita. Suomessa tapahtumaan 
osallistui 86 kuntaa, 105 oppilaitosta, 510 yritystä, yli 200 muuta organisaatiota 
sekä kolmannes yli 15vuotiaista suomalaisista. WWF:n oma tapahtuma järjestet
tiin Helsingissä ravintola Kappelissa ja Esplanadin lavalla. Earth Hour tapahtu
man tulokset esiteltiin jälkikäteen ympäristöministeri Paula Lehtomäelle.

Keväällä WWF julkaisi älyenergiaraportin, jossa selvitettiin, kuinka älyenergian 
– eli energiatehokkuuden, älykkään energiankäytön ja uusiutuvien energialähtei
den – edistäminen vaikuttaisi Suomen kilpailukykyyn. Raportin mukaan Suomen 
energiankulutus laskee tulevaisuudessa teollisuuden rakennemuutoksen, ener
giatehokkuutta edistävien EUnormien ja myöhemmin liikenteen sähköistymisen 
myötä. Kulutus voitaisiin kattaa uusiutuvilla energialähteillä.

Älyenergiaraportilla pyrittiin osoittamaan, ettei Suomi tarvitse uusia ydinvoimaloi
ta. Raportti esiteltiin eduskunnassa ja toimitettiin kaikille kansanedustajille, ja se 
sai myös runsaasti medianäkyvyyttä. Eduskunta kuitenkin myönsi luvat kahdelle 
uudelle ydinvoimalalle.

WWF Suomi hyödynsi ilmastonmuutokseen liittyvässä vaikuttamis ja valistus
työssä myös kansainvälisen WWFverkoston ilmasto ja energiaraportteja. Vuonna 
2010 julkaistiin Suomessakin esimerkiksi kansainvälinen Climate Policy Tracker 
for the European Union raportti, joka havainnollistaa, kuinka kasvihuonekaa
supäästöjä rajoitetaan EU:n alueella ilmastopoliittisin toimin. Raportti osoitti, 
että EUmaat tekevät vain kolmanneksen siitä, mitä siirtyminen vähähiiliseen 
yhteiskuntaan vuoteen 2050 mennessä edellyttäisi. Suomella on erityisen paljon 
tekemistä päästövähennyksissä, sillä Suomi sijoittui vertailuraportissa EUmaiden 
häntäpäähän Puolan, Romanian ja Bulgarian kanssa.

Cancunin ilmastoneuvottelut olivat kansainvälisen ilmastopolitiikan vuoden hui
pennus. WWF Suomi toimi aktiivisesti osana suomalaista kansalaisjärjestökenttää 
ja pyrki osaltaan vaikuttamaan Suomen neuvottelukantoihin. Cancunissa pääs
tiin hyvään tulokseen esimerkiksi maiden sitoutumisessa ilmastorahoitukseen ja 
kahden asteen tavoitteeseen. Nykyisten ilmastotoimien ja sitoumusten riittämätön 
taso tunnustettiin, mutta suuri joukko kysymyksiä jäi silti vielä avoimiksi.

WWF tekee ilmastotyötä myös yrityksille tarkoitetun Green Office -järjestelmän 
avulla. Lue lisää Green Office -järjestelmästä sivulta 33.
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earth houriin 
OSallISTUI 

86 KUNTaa
105 oppilaitosta

510 yritystä
>200 MUUTa ORGaNISaaTIOTa

1/3 yli 15-vuotiaista 
SUOMalaISISTa
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WWF Suomella oli vuonna 
2010 käynnissä kuusi omaa 
hanketta kehitysmaissa: yksi 
Tansaniassa, yksi Indonesias

sa, kolme Nepalissa ja yksi Bhutanissa. 

Hankkeissa suojellaan erityisesti trooppisia metsiä ja niiden lajeja yhdessä paikal
listen toimijoiden ja asukkaiden kanssa, ja niissä pyritään aina myös parantamaan 
paikallisväestön elintasoa. Kehitysmaahankkeiden rahoituksesta 85 prosenttia saa
daan ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyövaroista, ja 15 prosenttia rahoitetaan  
yksityisten ihmisten ja yritysten tärkeällä tuella. 

TanSanIa: ITä-USaMbaRan SadeMeTSIen SUojelU

Tansanian ItäUsambaran vuoristosademetsät ovat yksi Afrikan arvokkaimmista ja 
ainutlaatuisimmista metsäalueista. WWF Suomen tavoitteena ItäUsambarassa on 
metsäkadon pysäyttäminen, pirstoutuneen metsäpeitteen eheyttäminen, kotoperäi
sen lajiston elinolosuhteiden turvaaminen, vesistöjen suojelu sekä paikallisväestön 
elinolosuhteiden parantaminen. Hankkeeseen otettiin vuonna 2010 mukaan 12 
uutta kylää, joten nyt mukana on yhteensä 30 kylää.

Vuoden aikana hankkeessa istutettiin yhteistyössä kyläläisten kanssa 180 000 
puuntainta erityisesti suojelumetsien väliin jääville alueille ja kylien ympäristöön. 
Projekti tuki myös kolmella metsäalueella toimivien metsänvartijapartioiden toi
mintaa. Partiot muun muassa takavarikoivat laittomia metsänhakkuuvälineitä.

Hankkeeseen kuuluu myös kestävien elinkeinojen kehittäminen vaihtoehtoiseksi tu
lonlähteeksi metsänhakkuille. Esimerkiksi perhostenkasvatus ja mehiläistarhaus eivät 
edellytä metsän hakkaamista vaan päinvastoin hyödyttävät metsiä. Kun ihmiset saavat 
elantonsa elävästä metsästä, metsiensuojelumahdollisuudet ja motivaatio lisääntyvät.

Vuonna 2010 hankkeessa järjestettiin 676 kyläläiselle mehiläistenhoitokoulutusta 
ja perustettiin 54 mehiläistenhoitoryhmää. Kyläläisten toimeentulon kohentami
seksi järjestettiin koulutusta myös eteerisen Ocimum kilimandscharicum lääke
kasvin kasvattamisessa ja jalostamisessa. Koulutukseen osallistui 546 ihmistä 12 
kylästä. Taimitarhojen perustamiseen ja hoitoon sekä puidenistutukseen ja pelto
metsäviljelyyn liittyvään koulutukseen osallistui noin 900 kyläläistä. Koulutuksen 
jälkeen perustettiin 67 ryhmää huolehtimaan taimitarhoista. Tällä hetkellä projek
tissa toimii 150 taimitarhaa.

Kolmessa kylässä kokeillut yhteisökirjastot osoittautuivat menestykseksi, sillä ne 
lisäsivät kyläläisten tietoja metsien ja vesistöjen suojelusta sekä kestävistä elinkei
noista. Niiden ansiosta mehiläistenhoito ja ocimumkasvin viljely lisääntyivät.

Hankkeen mikrolainaohjelmassa on tällä hetkellä mukana noin 240 ihmistä kol
mesta eri kylästä. Mikrolainoja on käytetty muun muassa rahoittamaan pikkukios
kien perustamista, viljelykasvien ostamista ja jälleenmyyntiä isommissa kaupun
geissa sekä kahviloiden ja pienten ravintoloiden avaamista.

Hankkeen vuosibudjetti kalenterivuonna 2010: 441 142 euroa
Hankkeen kesto: 2004–2012

nepal: työtä metsien, uhanalaisten lajien ja ilmaston hyväksi
WWF Suomella on Nepalissa käynnissä kolme kenttähanketta, joita toteutetaan 
yhteistyössä paikallisten ihmisten, järjestöjen ja viranomaisten kanssa. Tavoitteena 
on turvata Tiibetin ylängön juurella sijaitsevan, luonnoltaan ainutlaatuisen alueen 
säilyminen. Samaa tavoitetta tukee myös WWF Suomen työ Bhutanissa (sivu 25).

HanKe 1: MeTSäT ja UHanalaISeT lajIT

Terai Arc Landscape hankkeen pääpaino on EteläNepalin Terai Arcin alueen 
metsien ja uhanalaisten lajien suojelussa. Hankkeessa muun muassa kunnostetaan 
metsäkäytäviä, joita pitkin uhanalaiset tiikerit, sarvikuonot ja villinorsut pääse
vät kulkemaan suojelualueelta toiselle eivätkä jää loukkuun toisistaan erillisille 
metsäsaarekkeille. Metsien suojelemiseksi hankkeessa myös korvataan polttopuun 
käyttöä biokaasuuuneilla. Biokaasun käyttö ruoanvalmistuksessa säästää metsiä ja 
hillitsee ilmastonmuutosta.

Vuonna 2010 saavutettiin pitkän työn tuloksena merkittävä ilmastoon liittyvä tavoite, 
kun Gold Standard organisaatio hyväksyi laatustandardijärjestelmäänsä ensimmäiset 
13 728 tonnia hiilidioksidia, jotka on säästetty WWF:n hankkeessa tuotetulla biokaa
sulla. Hankkeen hiilidioksidisäästöt kelpaavat nyt esimerkiksi suomalaisten matkai
lijoiden lentopäästöjen kompensointiin, ja välittäjänä toimii kompensointia tarjoava 
MyClimatejärjestö. Tuotot menevät biokaasua käyttävälle paikallisyhteisölle.

Vuonna 2010 Banken suojelualuetta saatiin laajennettua 55 000 hehtaarilla ja sitä 
ympäröivää suojavyöhykettä kasvatettua 34 400 hehtaarilla. Suojelualue on uhan
alaisten tiikerien tärkeä elinalue. Nepalin metsä ja maaperäministeriö julisti useat 
projektin suojelualueita yhdistävistä ekologisista käytävistä erityisen tärkeiksi suoje
lualueiksi. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi on työskennelty hankkeessa pitkään.

Chitwanin kansallispuiston ympärille raivattiin 171 kilometriä palolinjaa, jolla eh
käistään metsäpalojen leviäminen puistoon. Palot ovat suuri uhka Nepalin luonnol
le. Madin laaksossa puolestaan rakennettiin vuoden aikana yhteensä 48,5 kilo
metriä aurinkovoimalla toimivaa sähköaitaa, joka estää villieläinten pääsyn kylien 
viljelmille ja ehkäisee siten merkittävästi ihmisten ja villieläinten välisiä konflikteja.

Churian alueen metsien ennallistaminen on onnistunut niin hyvin, että niissä sijaitse
vat, kauan sitten kuivuneet luonnonlähteet ovat palautuneet vesitasapainoltaan toimi
viksi. Tämä osoittaa, että metsien palauttaminen auttaa ylläpitämään vesivarantoja.

Hankkeen vuosibudjetti kalenterivuonna 2010: 341 801 euroa
Hankkeen kesto: 2003–2011

HanKe 2: MeTSäT ja IlMaSTo

WWF Suomen toisessa Nepalhankkeessa selvitetään EteläNepalin Terai Arcin alan
koalueen metsäkadon ilmastovaikutusta sekä metsien merkitystä ilmastonmuutok
sen torjumisessa. Metsät sitovat ja varastoivat hiiltä yhteyttäessään ja hillitsevät siten 
ilmastonmuutosta. Hankkeen tavoitteena on aloittaa kansainväliseen ilmastosopi
mukseen kuuluvan REDDmekanismin (Reduced Emissions from Deforestation and 
Forest Degradation) määrittelemä toiminta Nepalissa. REDDmekanismilla pyritään 
vähentämään metsien hävityksestä aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä tarjoamalla 
kehitysmaille taloudellisia kannustimia metsien suojeluun ja kestävään käyttöön.

WWF suomen työ 
kehitysmaissa

SuojelutoimintaSuojelutoiminta
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SUOJElUalUEElTa TOISEllE 
metsäkäytäviä pitkin
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Vuonna 2010 hankkeessa koulutettiin 120 nuorta naista ja miestä Terai Arcin 
alueen kylistä tekemään metsäkartoitusta sekä seuraamaan ja mittaamaan metsien 
tilaa ja kehitystä tulevaisuudessa. Mukana oli myös Tharuvähemmistöryhmään 
kuuluvia nuoria. Metsien hiilikartoitus saatiin valmiiksi vuoden aikana. Ryhmät 
kartoittivat yhteensä noin miljoona hehtaaria metsää, johon kuului myös suoje
lualueita, kuten Chitwanin luonnonpuisto. Kartoituksella saadaan tärkeää tietoa 
Nepalin metsien tilasta ja pystytään luomaan metsien ja niiden sisältämän hiilen 
määrää kuvaava pohjatilasto. Kartoitusta tehneistä nuorista 23 sai lisäkoulutusta, 
joka antaa heille valmiudet kouluttaa jatkossa uusia metsäkartoittajia.

Lisäksi 30 kyläläistä koulutettiin tekemään hankkeeseen kuuluvaa sosioekonomista 
tutkimusta projektialueella. Sillä muun muassa selvitetään, kuinka alueen metsiä 
käytetään, millaisia hyödykkeitä niistä kerätään, kuinka paljon tuloja metsistä saa
daan ja kuinka paikallisväestö suhtautuu metsien kestävään käyttöön ja suojeluun. 
Kyselytutkimuksesta saatavan tiedon avulla suojelutoimenpiteet pystytään jatkos
sakin suunnittelemaan niin, että ne palvelevat myös alueen asukkaita.

Hankkeen vuosibudjetti kalenterivuonna 2010: 200 000 euroa
Hankkeen kesto: 2009–2013

HanKe 3: VeSISTöT ja IHMInen

Koshijoen valumaalueelle sijoittuva hanke keskittyy joen ja sen valumaalueen 
suojeluun. Väestönkasvu, maatalous, eroosio ja ilmastonmuutos uhkaavat alueen 
vesistöjä. Koshijoki on tärkeä makeanveden lähde ja elinkeinojen tarjoaja miljoo
nille nepalilaisille ja intialaisille. Hankkeen tavoitteena on turvata alueen luonnon 
monimuotoisuuden säilyminen sekä alkuperäisyhteisöjen kulttuuri ja oikeudet 
kestävään luonnonvarojen käyttöön. Lisäksi tuetaan vesivarojen hallintaan keskit
tyneiden instituutioiden perustamista ja edistetään kestäviä taloudellisia investoin
teja ja elinkeinoja.

Projekti käynnistettiin virallisesti vuonna 2010, ja varsinainen käytännön työ alkaa 
vuonna 2011. Projektialueella tehtiin vuonna 2010 laaja kartoitus, jossa otettiin 
huomioon kaikkien osapuolten näkemykset ja tarpeet alueen käytöstä ja suojelusta. 
Lisäksi alueelle tehtiin kattava työsuunnitelma tuleviksi vuosiksi.

Indrawatin jokisuiston valumaalueelle perustettiin kenttätoimisto, joka koordinoi 
kenttätyötä. Toimisto käynnisti loppuvuodesta 2010 pohjakartoituksen luonnon 
monimuotoisuudesta, paikallisväestön elinkeinoista sekä ilmastonmuutoksen 
vaikutuksista.

Projektin toimeenpanosta tehtiin myös yhteistyösopimus Nepalin valtion vesi ja 
energiakomission kanssa. Projektin toteuttajiksi perustettiin vuoden 2010 aikana 
kolme vesiensuojelukomiteaa, jotka toimivat eri alueilla ja muodostuvat eri kylien 
edustajista.

Hankkeen vuosibudjetti kalenterivuonna 2010: 391 583 euroa
Hankkeen kesto: 2010–2012

bHUTan: lUonnonSUojelUa ja PaReMPaa eläMää

Bhutanin kenttähankkeessa pyritään säilyttämään luonnon monimuotoisuus ja 
kehittämään samalla paikallisille asukkaille kestäviä elinkeinoja, jotka parantavat 
heidän elintasoaan.

Metsien hakkuita pyritään vähentämään vaihtoehtoisilla elinkeinoilla, joihin 
kuuluu muun muassa kiinanloisikkanimisen eliön kerääminen. Sitä käytetään 
kestävyyslääkkeenä vuoristotautia vastaan. Alueella kerättiin vuoden aikana 474 
kiloa kiinanloisikkaa, jonka rahallinen arvo oli runsaat 44 200 euroa. Keräämiseen 
osallistui 2 740 ihmistä.

Wangchukin luonnonpuiston länsiosien hoitoa parannettiin perustamalla alueelle 
metsänhoitajan toimisto, joka auttaa 283 taloutta ja 1 397 kyläläistä metsänhoitoon 
liittyvissä asioissa ja laittomien hakkuiden kitkemisessä. Hankkeessa perustettiin 
myös petovahinkojen korvausjärjestelmä, joka korvaa paikallisväestön karjalle 
aiheutuneet petotuhot.

Vuonna 2010 hankkeessa myös tehtiin sosioekonominen tutkimus Wangchukin 
luonnonpuistossa asuvista ihmisistä sekä tilastotutkimus puiston eliöistä. Jälkim
mäisessä selvisi, että puistossa elää ainakin 23 nisäkäslajia, 244 kasvilajia ja 134 
lintulajia. Kaikki Wangchukin alueen pohjakartoitukset valmistuivat vuonna 2010, 
ja niiden pohjalta aloitettiin kansallispuiston hoitosuunnitelman valmistelu. Se on 
tarkoitus hyväksyä vuonna 2011.

Hankkeen vuosibudjetti kalenterivuonna 2010: 150 133 euroa
Hankkeen kesto: 2009–2011

”WWF:n järjestämässä 
koulutuksessa opetettiin 

metsien kartoitukseen 
liittyvää teoriaa ja käy-

tännön työtä. Kenttä-
työtä harjoiteltiin Terai 

Arcin alueen metsissä. 
Odotan innokkaasti, että 

pääsen hyödyntämään 
osaamistani oman yh-

teisöni metsässä ja myös 
opettamaan metsien 

kartoitusta muille.”

Rama Rawat, 
nuori nepalilais

opiskelija, joka 
kartoitti opintojensa 

ohessa metsiä 
WWF:n projektissa
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IndoneSIa: boRneon SadeMeTSIen SUojelU

WWF Suomi suojelee Borneon ainutlaatuisia trooppisia sademetsiä saaren Indone
sialle kuuluvassa osassa, KeskiKalimantanin provinssissa. Hankkeen ensimmäi
nen kolmivuotiskausi saatiin vuonna 2010 onnistuneesti päätökseen, ja ulkoasiain
ministeriö myönsi sille jatkorahoitusta toiselle kolmivuotiskaudelle.

Projekti laajenee jatkokauden turvin kattamaan koko Mullervuoriston eli noin 
kaksi miljoonaa hehtaaria, ja työtä laajennetaan myös ympäristökasvatukseen ja 
uhanalaisten orankien suojeluun. Vastuullisen tuotannon edistämiseksi on tähän 
asti tuettu metsien vastuullista FSC-sertifiointia ja suojeltu niiden hiilivaroja. Nyt 
hankkeessa ryhdytään myös hillitsemään öljypalmuviljelmien haittoja, lisäämään 
pienvesivoimaa ja ehkäisemään metsäpaloja.

Suuri tavoite saavutettiin vuonna 2010, kun KeskiKalimantanin provinssi teki 
WWF:n projektialueesta sademetsien suojelualueen, ja WWF teetti sille hoito
suunnitelmaluonnoksen. Suojelualue on 350 000 hehtaarin kokoinen. WWF:n 
hankkeen jatkotavoitteena on luoda vastaava suojelualue Mullervuoriston Länsi
Kalimantanin provinssiin leviävään osaan, jossa alettiin jo vuonna 2010 alustavasti 
kartoittaa alueen yhteisöjä, järjestöjä ja muita sidosryhmiä sekä määrittää keskeisiä 
suojelutoimia.

Hankealueen paikallisyhteisöissä aloitettiin vuonna 2010 vaihtoehtoisten elinkei
nojen, kuten rottingin jalostamisen ja luonnonkumin valuttamisen, kokeilu. Sen 
tarkoituksena on monipuolistaa asukkaiden elinkeinoja ja poistaa tarve sademet
siä tuhoavaan kestämättömään kaskiviljelyyn ja laittomiin hakkuisiin. Kahdessa 
kylässä alettiin myös kerätä kokemuksia pienvesivoimasta. Se kannustaa kyläläisiä 
säilyttämään metsät, sillä metsäpeite ylläpitää vesivaroja ja estää tulvatuhoja.

Sademetsien suojelutoimien tehokas suunnittelu edellyttää myös tutkimustietoa, 
jota hankkeessa kerättiin runsaasti vuoden aikana. Kesäkuussa julkaistiin Barito
vedenjakajan aluetta käsittelevä ilmastonmuutostutkimus, josta selvisi sademet
sien tärkeä rooli ilmastonmuutoksen vaikutusten hillitsemisessä, muun muassa 
lämpötilojen ja makeanveden kierron säätelyssä.

Bukit Baka Bukit Rayan kansallispuistossa tehtiin luonnon monimuotoisuustutki
mus, jolla saatiin runsaasti uutta tietoa muun muassa alueen uhanalaisista lajeista. 
Tieto auttaa kehittämään suojelutoimenpiteitä. Lisäksi selvitettiin projektialueen 
metsähiilivaroja, ekomatkailun järjestämismahdollisuuksia sekä yhteisöjen ympä
ristöasenteita. Asenneselvitykseen vastanneista 99 prosenttia piti metsiä tärkeinä 
ja katsoi, että ne tulee turvata.

Hankkeen vuosibudjetti kalenterivuonna 2010: 301 796 euroa
Hankkeen kesto: 2008–2014
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Luonnonsuojelu on myös 
vaikuttamista ja tiedon välit
tämistä monille eri tahoille: 
lapsille ja nuorille, kulutta
jille, yrityksille ja poliittisille 
päättäjille. Luonnonsuojelun 

haasteista, ratkaisuista ja saavutuksista kertomalla voi
daan vaikuttaa ihmisten asenteisiin ja toimintatapoihin.

Viestintä
WWF Suomen viestintä tavoittaa suoraan ja median kautta suuren joukon erilaisia 
vastaanottajia. Vuonna 2010 WWF lähetti yhteensä 111 mediatiedotetta. WWF tuot
taa myös erilaisia oppaita ja esitteitä. Tukijoille julkaistaan neljä kertaa vuodessa 
ilmestyvää Pandan polku lehteä, jossa kerrotaan WWF:n työstä ja ympäristöasiois
ta yleisemmin.

WWF Suomen verkkosivuuudistusta alettiin suunnitella kesällä 2010, sillä sivusto 
on tarkoitus uudistaa kokonaan vuonna 2011. WWF:n verkkosivut ovat erittäin suo
situt: niiden kävijämäärä oli vuonna 2010 yhteensä 378 749 kävijää eli keskimäärin 
31 000 kävijää kuukaudessa. Tärkeä sähköisen viestinnän kanava on myös uutiskir
je, joka lähtee kerran kuukaudessa noin 22 000 osoitteeseen. WWF Suomi perusti 
vuonna 2010 oman ryhmän yhteisöpalvelu Facebookiin. Muutamassa kuukaudessa 
ryhmään liittyi noin 1 500 jäsentä, ja ryhmä kasvaa yhä.

WWF suomi julKaisi vuonna 2010 viisi raporttia:
• Suomalaiset paperijätit nopeakasvuisilla puuplantaaseilla. Kansainvälistyneen  
 metsäteollisuuden globaalit haasteet: bioenergia ja ilmastopoliittiset mekanismit
• Sademetsää lihatiskillä – Soijan tuotannon ympäristö- ja sosiaaliset vaikutukset
• Suomelle kilpailukykyä älyenergiasta
• onnellisuuspoliittinen manifesti
• Implementation of ReDD+ in community forestry in the east usambara Mountains, 
 Tanzania – possibilities and challenges (pro gradu -tutkimus)

Lisäksi WWF Suomi julkisti muutamia WWF:n kansainvälisiä raportteja, muun muassa joka 
toinen vuosi ilmestyvän Living Planet -raportin sekä Future Trends in the Baltic Sea -raportin.

WWF julkisuudessa
Mediaseurantaa tuottavan MBrainin mukaan WWF näkyi vuonna 2010 yhteensä  
2 547 mediassa, monissa useampaan otteeseen. Erityisen paljon näkyvyyttä saavutti 
maaliskuussa järjestetty Earth Hour valojensammutustempaus. Muita mediassa 
hyvin näkyneitä tiedotusaiheita olivat saimaannorppa, merikotka, keväällä julkaistu 
onnellisuuspoliittinen manifesti, syksyllä julkaistu Living Planet raportti, tiikerien 
suojelu sekä talkooleirit. Meksikonlahden öljyturman seurauksena WWF Suomen 
rooli öljyntorjunnassa ja öljyyntyneiden eläinten hoidossa korostui mediassa, ja 
WWF:n asiantuntijoita haastateltiin moneen otteeseen.

Kesällä WWF sai MTV3kanavalta ilmaista näkyvyyttä, joka hyödynnettiin Itämeri
kampanjassa. Kampanjaa varten kuvattiin neljä lyhyttä esittelyvideota, jotka pyörivät 
kanavalla koko kesän ja vielä syksyllä ja talvellakin. Kampanjaa varten perustettiin 
Itämeren puolesta kampanjasivusto osoitteeseen www.wwf.fi/itamerenpuolesta.  

VaIKUTTaMINEN, 
VIESTINTä Ja 

ympäristökasvatus
WWF näkyi myös MTV3:n Diiliohjelman ensimmäisessä jaksossa syksyllä 2010. 
Lisäksi muun muassa Helsingin Sanomat, Yleisradio ja Metrolehti tukivat WWF:ää 
ilmaisella mediatilalla.

WWF:n luonnonlähettiläs Carina Räihä kiipesi toukokuussa ensimmäisenä suoma
laisena naisena Mount Everestin huipulle. Yhteistyö poiki medianäkyvyyttä Hima
lajan luonnolle, sen uhkille ja WWF Suomen työlle Himalajan alueella.

Tapahtumat
Tammikuussa 2010 WWF järjesti yhdessä HAAGAHELIA ammattikorkeakoulun 
kanssa Helsingissä, Kampin Narinkkatorilla Kolaa koti kuutille kaupunkitapah
tuman. Kansanedustajat ottivat mittaa Big Brother julkkiksista leikkimielisessä 
kilpailussa, jossa joukkueet rakensivat uhanalaiselle saimaannorpalle lumipesiä. 
WWF julisti tapahtumassa perinteisen saimaannorpan pesärauhan, jonka luki näyt
telijä Eija Vilpas. Maaliskuussa WWF järjesti perinteisen Earth Hour tempauksen. 
Lue lisää Earth Hourista sivulta 20.

WWF osallistui monille messuille ja yleisötapahtumiin, joissa kerrottiin yleisölle 
WWF:n työstä, jaettiin materiaalia sekä hankittiin tukijoita. Vuonna 2010 WWF oli 
mukana esimerkiksi Mikkelin Farmarimessuilla, Tampereen turvallisuusmessuilla, 
Helsingin silakkamarkkinoilla ja Maailma kylässä tapahtumassa Helsingissä.

WWF Suomen Himalajalla ja Nepalissa tekemän työn tuloksia esiteltiin kevään ja 
kesän 2010 aikana JuhaPekka Kervisen valokuvanäyttelyssä Helsingissä, Jyväsky
lässä ja Kuopiossa. Työ Borneon sademetsien hyväksi puolestaan näkyi helmikuus
sa valtavalle ihmismäärälle, kun WWF järjesti valokuvanäyttelyn Helsingin Kam
pissa yhteistyössä Apulehden valokuvaaja Petri Mularin kanssa.

Ympäristökasvatus
WWF:n ympäristökasvatustoiminta tavoitti vuonna 2010 yhteensä 17 170 lasta ja 
nuorta sekä lähes 3 800 opettajaa ja muuta aikuista esimerkiksi aikuiskoulutuksis
sa ja luennoilla. Kuulijoina oli myös yritysten edustajia ja päättäjiä.

WWF:n Itämeriaiheinen ympäristökasvatus tavoitti vuoden aikana runsaasti väkeä 
Muumin merikoulu yhteistyön kautta. Moomin Characters avasi Muumihahmo jen 
65vuotisjuhlan kunniaksi verkkosivuston, jonka yhtenä osana oli WWF:n suunnitte
lema Muumin merikoulu. Merikoulu tarjosi lapsille tietoa meristä ja niiden suojelusta 
hauskojen tehtävien ja kuvien avulla. Verkkosivuston lisäksi Muumin merikoulu 
tavoitti 15 000 kävijää osana TallinkSiljan risteilyjen lastenohjelmaa ja 100 000 kävi
jää Muumimaailmassa. Merikoulu toimi koululaisten lomaaikoina myös Naantalin 
Kylpylässä. Kampanja näkyi myös monissa Moomin Charactersin yhteistyöyritysten 
tuotteissa, joiden tuotosta osa lahjoitettiin WWF:n Itämerityöhön. 

WWF:n Earth Hour valojensammutustapahtumaan osallistui 106 suomalaiskoulua. 
WWF laati kouluille materiaalia ja järjesti koulukiertueen, joka tavoitti 4 200 oppilasta.

WWF oli myös yhteistyökumppanina Turun viidesluokkalaisten Vesipolkuohjel
massa. WWF laati ohjelmaan kevennetyn version Naturewatch Itämeren rannalla 
tehtävistä, joita koululaiset tekivät leirikouluissa. Yhteensä 611 turkulaista viides
luokkalaista kävi Vesipolun läpi syksyn 2010 aikana.

WWF tuotti vuoden aikana runsaasti uutta ympäristökasvatusmateriaalia. Laajin 
materiaali oli Tarinoita muuttuvalta planeetalta tarinakokoelma, joka tehtiin sekä 

Vaikuttaminen, viestintä ja ympäristökasvatusVaikuttaminen, viestintä ja ympäristökasvatus
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suomeksi että ruotsiksi ja postitettiin noin 2 000 peruskouluun ja lukioon. Lisäksi se 
toimitettiin Suomen Partiolaisille jaettavaksi kaikille lippukunnille. Opettajat saivat 
ladata tarinoihin liittyvän tehtäväpaketin verkosta.

WWFlähettiläät jatkoivat kouluvierailuja. Keväällä pidettiin 30 sademetsäaiheista 
oppituntia, joille osallistui 544 oppilasta. Syksyn kiertueella 15 WWFlähettilästä 
kävi kertomassa globaaleista veteen liittyvistä aiheista useissa kouluissa ympäri Suo
mea. Kiertueen aikana pidettiin 348 oppituntia, ja se tavoitti 7 341 oppilasta.

WWF:n kouluille tarkoitettu ympäristökasvatusohjelma Naturewatch tarjosi entiseen 
tapaan kouluille tutkimustehtäviä, kouluvierailuja, toimintavinkkejä, opettajan
koulutusta sekä tietoa ajankohtaisista ympäristöaiheista. Vuonna 2010 painotettiin 
erityisesti opettajankoulutusta, ja ohjelmaa markkinoitiin aiempaa aktiivisemmin. 
Naturewatchin tavoitteena on haastaa lapset ja nuoret ottamaan selvää, havainnoi
maan ympäristön tilaa ja toimimaan vastuullisesti. Ohjelmaan osallistui 1 604 lasta ja 
nuorta. WWF myönsi vuosittaisen Naturewatchstipendin porvoolaiselle Linnajoen 
koululle sekä Joutsan yhtenäiskoululle. Kumpikin koulu sai 500 euroa.

Uutena toimintamuotona aloitettiin vuonna 2010 perheiden ympäristökasvatus. 
WWF järjesti kesällä ensimmäisen lapsiperheiden talkooleirin Liesjärven kansal
lispuistossa. Leirille osallistui 18 lasta vanhempiensa kanssa, ja ympäristökasvatus 
oli vahvasti mukana ohjelmassa. Myös Nuuksion kansallispuistossa järjestettiin 
kesäkuussa Luonnonkukkien päivänä perheiden luontotapahtuma.

Palkinnot
WWF Suomen 20 000 euron suuruinen Pandapalkinto jaettiin vuonna 2010 kahden 
hakijan kesken. LuontoLiiton Salakaadot seis kampanja kitkee uhanalaisten susien 
salametsästystä ja rakentaa susimyönteistä ilmapiiriä. Virtavesien hoitoyhdistys Virho 
puolestaan on tehnyt perustamisvuodestaan 1990 lähtien ansiokasta työtä pääkau
punkiseudun purojen ja Vantaanjoen vesiluonnon hyväksi. Pandapalkinnolla halutaan 
edistää ja palkita aktiivisia luonnon ja ympäristönsuojeluhankkeita. WWF on jakanut 
Pandapalkinnon vuodesta 1999 alkaen erillisestä Heidi Anderssonin rahastosta.

WWF:n Vuoden luontokirja kilpailussa palkitaan ansioitunut luonnosta ja ympäris
töstä kertova teos. Vuoden 2010 luontokirjaksi WWF valitsi Lasse J. Laineen ja Iiris 
Kalliolan teoksen Suomen lasten luontokirja. Kirjan on kustantanut kustannusyhtiö 
Otava. Kilpailuun osallistui 29 teosta 17 kustantajalta. WWF on järjestänyt kilpailun 
vuodesta 1978 alkaen.

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Tärkeä osa ympäristönsuojelutyötä on vaikuttaminen poliittiseen päätöksentekoon. 
WWF on mukana monissa viranomaistyöryhmissä ja toimikunnissa, joissa pysty
tään vaikuttamaan viranomaispäätöksiin. WWF kutsuttiin useita kertoja kuultavaksi 
myös ministeriöihin ja valiokuntiin, ja viranomaiset pyysivät WWF:ltä lausuntoja ja 
kannanottoja monista ympäristöasioista. WWF Suomi antoi vuoden aikana yhteensä 
22 kannanottoa ja lausuntoa, muun muassa metsiin, ympäristökasvatukseen, vesien
suojeluun sekä ilmasto ja energiapolitiikkaan liittyvistä asioista. WWF kävi esittele
mässä useita raporttejaan ja kannanottojaan kansanedustajille.

WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder osallistui presidentti Tarja Halosen valtiovie
railulle Viroon. Vierailun teemana oli Itämeren suojelu. Presidentti Halosen kutsumana 
pääsihteeri osallistui myös Malediivien presidentin Suomenvierailulle, jonka teemana 
oli ilmastonmuutos. Presidentti Halonen on WWF Suomen suojelija ja lupautui vuonna 
2010 myös WWF:n kansainvälisen Living Himalayas hankkeen suojelijaksi.

”WWF:n ympäristö-
kasvatusmateriaalit 

monipuolistavat koulun 
biologian ja maantie-

teen opetusta. Natu-
rewatch-tehtävät ovat 

opettajalle vaivattomia, 
sillä kysymyslomakkeet 

on suunniteltu hyvin 
ja luokan yhteisten 

tulosten palauttaminen 
WWF:lle motivoi oppi-

laita tekemään tutki-
mukset huolellisesti.”

Saku Punkari, 
biologian ja maantieteen 

opettaja, ItäSuomen 
koulu, Joensuu

Myös koululaiset osallistuivat Earth Hour valojensammutustempaukseen.
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• Baltic Sea Regional advisory Councilin lohityö-
ryhmä (eu)

• Business & Biodiversity -seminaarin ohjausryh-
mä (YM)

• ekonisti – luontoriippuvainen -hankkeen ohjaus-
ryhmä (Nuorten Keskus)

• elintarvikeketjun neuvottelukunta (MMM)
• energiatehokkuustoimikunta ja sen Teollisuus ja 

palveluala- sekä Rakennukset-jaostot (TeM)
• etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toi-

mintaohjelman MeTSon seurantaryhmä (YM)
• FSC-yhdistyksen hallitus, varajäsen
• HeLCoM ReSPoNSe -ryhmä
• Hyönteisten suojelun neuvottelukunta (YM/SYKe)
• Itämeren lohen kalastuksen järjestämisestä 

keskusteleva sidosryhmätyöryhmä (MMM)
• Itämeren suojelukomission Heads of Delega-

tions -tason kokoukset, tarkkailija (HeLCoM)
• Kansallinen metsäneuvosto (MMM)
• Kansallisen metsäohjelman seurantaryhmän 

metsäneuvoston sihteeristö (MMM)
• Kestävää kehitystä edistävän koulutuksen 

yhteysryhmä (oKM)
• Kestävän kehityksen toimikunta, varajäsen (YM)
• Kestävän maatalouden econtools- ja Focus Ma-

KeRa -tutkimushankkeiden ohjausryhmät (MTT)
• Kiljuhanhityöryhmä, YM/WWF
• Koli Forumin neuvottelukunta
• Kosteikkojen toimivuuden parantamista selvittävä 

active Wetlands INTeRReG -hanke, partneri (eu)
• Lesser White-fronted Goose International Wor-

king Group (aeWa)
• Life+ Return of Rural Wetlands -ohjausryhmä 

(MKJ)
• Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) neuvotte-

lukunta (LVM)
• Loviisanjoen valuma-alueen monivaikutteisten 

kosteikkojen yleissuunnitelman ohjausryhmä 
(uudenmaan eLY)

• Luonnonkukkien päivän ohjausryhmä (Suomen 
Luonnonsuojeluliitto)

• Maatalouden ympäristötuen muutosten valmis-
teluryhmä sekä Kosteikkojen investointituen 
kehittäminen- ja Ravinnetasoryhmä -pienryhmät 
(MMM)

• Maatalouden ympäristötuen seurantatyöryhmä 
(MMM), varajäsen

• Manner-Suomen maaseudun kehittämisstrate-
gian seurantakomitea (MMM)

• Meristrategiadirektiivin toimeenpano- ja asetus-
työryhmät (YM)

• Metsäalan strategisen ohjelman ohjausryhmä 
(TeM)

• Metsähallituksen metsätalouden ympäristö-
oppaan toimituskunta ja ohjausryhmä (MH)

• Metsäkeskus Tapion energiapuun suositusten 
ohjausryhmä

• Metsänkäsittelymenetelmien monipuolistamista 
pohtiva työryhmä (MMM)

• Metsän oppimispolun valtakunnallinen ohjaus-
ryhmä (Suomen Metsäyhdistys)

• Paimionjoen vesistön kunnostus ja virkistyskäy-
tön tehostaminen, maatalouden teemaryhmä 
(Paimionjoki-yhdistys)

• Päättäjien Metsäakatemian neuvottelukunta
• Ravinteiden kierrätystyöryhmä ja maatalous-

alatyöryhmä (Sitoumus Saaristomeren tilan 
parantamiseksi) (Valtioneuvosto)

• Saimaannorpan suojeluun liittyvien kalastuk-
senrajoitustoimenpiteiden arvioimiseksi asetettu 
seurantaryhmä (MMM)

• Saimaannorpan suojeluohjelmatyöryhmä, 
ohjausryhmä (YM)

• Sertifiointilaitos Bureau Veritasin riippumaton 
ulkopuolinen arviointiryhmä

• Suomen Itämeren suojeluohjelman korkeanta-
son seurantaryhmä (YM)

• Suomen kansallinen IuCN-komitea (YM)
• Suomen kansallinen puupohjaisten tuotteiden 

julkisten hankintojen politiikka -julkaisun työryh-
mä (TeM)

• uhanalaisten lajien ja luontotyyppien hoitohank-
keen ohjausryhmä (uudenmaan ympäristön-
suojelupiiri)

• uhanalaisten lajien turvaaminen metsätalou-
dessa -hankkeen tukiryhmä (MeTSo-ohjelman 
valtakunnallinen luonnonhoitohanke) (TaPIo, 
SYKe, YM)

• Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) kes-
kustoimikunnan työvaliokunta (SPR)

• Vesiviljelyn ympäristönsuojeluoppaan valmiste-
lutyöryhmä (YM)

• Vihreä lippu -ohjelman tukityöryhmä Hanska 
(Suomen Ympäristökasvatuksen Seura)

• Yhteiskunta- ja yritysvastuun neuvottelukunta 
(TeM)

• Ympäristö- ja kehitystyöryhmä (Kehys ry)
• Ympäristökasvatuksen Pyöreä pöytä (Suomen 

Ympäristökasvatuksen Seura) 
• Ympäristökuiskaaja-hankkeen ohjausryhmä (MTK)
• Ympäristöministeriön ilmastoareena
• Ympäristöteeman suunnittelu- ja ohjausryhmä 

2010 (MMM)
• Ympäristötuen muutosvalmisteluryhmä (MMM)
• Öljynsuojarahasto (YM)

WWF suomen asiantuntijat olivat muKana vaiKuttamassa 
esimerKiKsi seuraavissa työryhmissä vuoden 2010 aiKana:

WWF tekee tuloksellista yhteis
työtä yritysten kanssa ympä
ristönsuojelutavoitteiden saa
vuttamiseksi. Sisällöllisellä 
yritysyhteistyöllä edistetään WWF 

Suomen suojelutavoitteita vaikuttamalla yritysten eko
logiseen jalanjälkeen ja sitouttamalla niitä luonnon ja 
ympäristönsuojelun edistämiseen. 

Erityisen tärkeää on yhteistyö sellaisten yritysten kanssa, joiden ydintoiminnoilla on 
vaikutusta ympäristöön. Yritysyhteistyö perustuu molemminpuoliseen avoimuuteen ja 
luottamukseen. WWF:llä on aina oikeus olla eri mieltä yhteistyöyritysten kanssa ja myös 
kertoa se avoimesti.

WWF järjesti vuonna 2010 yritysten ylimmälle johdolle korkean tason tilaisuuksia, 
joissa keskusteltiin ajankohtaisista ympäristöaiheista. Alustuksia pitivät muun mu
assa Yhdysvaltojen Suomensuurlähettiläs Bruce Oreck ja Kiinan kansantasavallan 
Suomensuurlähettiläs Huang Xing.

Yritykset myös tukevat WWF:n työtä säännöllisillä lahjoituksilla tai kertalahjoituksin 
esimerkiksi jouluna. Osa yrityksistä tukee WWF:n työtä myymiensä tai valmistamien
sa tuotteiden avulla, jolloin osa tuotteen hinnasta ohjataan WWF:lle royaltypalkkio
na. Tällöin tuotteiden tulee sopia yhteen WWF:n arvojen kanssa.

Green Office -toimistot vähensivät kasvihuonekaasupäästöjä
WWF:n Green Office on toimistoille tarkoitettu ympäristöpalvelu, jonka avulla työ
paikat voivat pienentää ympäristökuormitustaan ja saavuttaa samalla säästöjä. Se on 
käytännönläheinen ympäristöohjelma, joka pohjautuu ISO 14 001 ja EMASympä
ristöjärjestelmien yleisiin periaatteisiin. WWF myöntää kriteerit täyttäneille toimis
toille Green Office -merkin käyttöoikeuden.

Vuonna 2009 Green Office -toimistot vähensivät kulutustaan ja säästivät siten yh
teensä 2 230 tonnia kasvihuonekaasupäästöjä edelliseen vuoteen verrattuna. Tämä 
vastaa yli 260:tä henkilöautomatkaa maapallon ympäri. Green Office -toimistot ra
portoivat WWF:lle vuosittain kulutuksestaan vähintään kolmella eri kulutusluvulla. 
Indikaattoreja ovat esimerkiksi paperin, sähkön ja lämmönkulutus, autojen poltto
aineen kulutus, lentomatkat ja sekajätteen määrä.

Tällä hetkellä WWF Suomen Green Office -verkostossa on mukana 327 toimistoa 
190:stä eri organisaatiosta. Niiden henkilöstön määrä on 47 301 työntekijää. Mukana 
on niin yrityksiä, julkishallintoa kuin kolmannen sektorin toimijoita. Lista Green Of
fice -yrityksistä löytyy verkosta: www.wwf.fi/greenofficetoimistot.

Yritysvarainhankinnan periaatteet ja varojen käyttö
Yritysyhteistyöstä saadut lahjoitukset kohdistetaan yleensä sellaiseen luonnonsuoje
lutyöhön, joka yhdistää yritystä ja WWF:ää. 

yritysyhteistyö 
ON VaIKUTTaMISTa

YritysyhteistyöVaikuttaminen, viestintä ja ympäristökasvatus

GREEN OFFIcE 
-organisaatioiden 

lUKUMääRä

2006 2007 2008 2009 2010

37 56 98 168 190
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noKia: 
Kansainvälistä yhteistyötä suomesta käsin

WWF on tehnyt kansainvälistä yhteistyötä Nokian kanssa jo 
vuodesta 2003. Vuonna 2010 WWF Suomi alkoi koordinoida 
globaalia yhteistyösopimusta. Yhteistyö kattaa useita osa-alu-
eita Nokian henkilöstön ympäristötietoisuuden lisäämisestä ja 
matkapuhelinten kierrätyskampanjoiden tukemisesta Nokian 
yleisen ympäristötyön kehittämiseen. Tärkeä osa yhteistyö-
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tä on ympäristöaiheisen sisällön tuottaminen mobiilipalveluihin, 
joka voi auttaa jopa yli miljardia Nokian mobiililaitteiden käyttäjää 
ympäri maapalloa tekemään kestäviä valintoja arjessaan. Nokia 
myös osallistuu WWF:n luonnonsuojelutyöhön tukemalla esimer-
kiksi saimaannorpan ja Itämeren suojelua sekä WWF Suomen 
hankkeita Himalajan alueella.

raisio: 
ympäristöystävällisempää tuotantoa

WWF Suomi ja Raisio tekevät monipuolista sisällöllistä yhteis-
työtä Raision toiminnan ympäristökuormituksen pienentämisek-
si. Yhteistyön puitteissa työskennellään muun muassa Raision 
tuotteiden hiilijalanjälkimittauksen kehittämiseksi. WWF myös 

auttaa asiantuntemuksellaan Raisiota kehittämään kestävää bio-
energiatuotantoa ja siihen liittyviä käytäntöjä. Lisäksi WWF tukee 
Raisiota rehujen ekotehokkuuden kehittämisessä sekä maatalou-
den ympäristövaikutusten pienentämisessä.

iF vahinKovaKuutusyhtiö: 
Kohti paperitonta vakuutustoimintaa
WWF Suomen ja If Vahinkovakuutusyhtiön yhteistyön tavoitteena on 
kannustaa vakuutusasiakkaita paperittomaan asiointiin. Tuhannet 
Ifin asiakkaat siirtyvät joka kuukausi käyttämään paperitonta palve-
lua, ja jo yli puolet korvaushakemuksista tehdään verkossa. Yhteis-

työllä kehitetään myös Ifin toimintaa, esimerkiksi energiansäästöä ja 
luonnonvarojen kestävää käyttöä. Sopimuksen myötä Ifistä tuli ensim-
mäinen vakuutusyhtiö Suomessa, joka sitoutuu yhteistyössä WWF:n 
kanssa ympäristövastuullisen toiminnan aktiiviseen kehittämiseen.

saint-Gobain raKennustuotteet: 
energiatehokasta rakentamista
WWF Suomi tukee Saint-Gobain Rakennustuotteita passiivi- ja 
nollaenergiarakentamiseen liittyvissä projekteissa Suomessa 
ja antaa asiantuntemuksensa yrityksen järjestämiin tilaisuuk-
siin, jotka liittyvät ilmastonmuutokseen ja energiankäyttöön. 
Saint-Gobain Rakennustuotteet on maailman johtava lämmön-

eristeiden valmistaja ja energiatehokkaan rakentamisen ratkai-
sujen toimittaja, jonka eristetuotteet tehdään pääasiassa kierrä-
tyslasista. Yhteistyön tavoitteena on myös kehittää Saint-Gobain 
Rakennustuotteiden omaa ympäristötyötä. Lisäksi yritys tukee 
WWF:n ilmastotyötä.

edita aloitti vuonna 2010 määrätietoisen työn palveluyksikköjensä 
ympäristökuormituksen vähentämiseksi. Kaikki sen tuotantolaitok-
set olivat jo ISo 14001 -sertifioituja, joutsenmerkittyjä sekä ilmas-
toneutraaleja, ja niillä oli FSC-merkin käyttöoikeus. Toimistojen ym-
päristöohjelmaksi edita valitsi WWF:n Green office -järjestelmän. 
edita Publishing oy sai Green office -merkin ensimmäisenä kon-

sernin yhtiönä marraskuussa 2010. Järjestelmän myötä toimistolta 
hävisivät kertakäyttöastiat, mustat sekajätepussit vaihtuivat oranssei-
hin energiajätepusseihin, valojen sammuttamiseen alettiin kiinnittää 
huomiota, paperinkäyttöä rajoitettiin ja ympäristöasiat tulivat osaksi 
kahvipöytäkeskusteluja. Vuoden 2011 aikana Green office -järjestel-
mä laajenee myös muihin editan toimistoihin.

yritykset, jotka tukivat WWF suomen työtä yli 10 000 eurolla vuonna 2010:
WWF suomen pääyhteistyökumppanit
Canon oy
If Vahinkovakuutusyhtiö oy
Metso oyj
MTV3
Nokia Corporation
Raisio oyj
Saint-Gobain Rakennustuotteet oy
SeB Gyllenberg Rahastoyhtiö 
Silja Line
Sponda oyj
Stora enso oyj, Metsä
Toyota auto Finland oy
uPM-Kymmene oyj, Metsä
Veikkaus

WWF suomen yritystukijat
Delingua
oy electrolux ab
Kinnarps oy
Kirjapaino uusimaa
Mars Finland oy
M-Brain oy
Metsähallitus
Nordea Pankki Suomi oyj
Prog-It oy
Roche oy
oy Sultrade Ltd

royalty-tuottoa lahjoittavat yritykset
Calligraphen
expert Finland oy
Heirol oy
Herlitz oy
L’oréal Finland oy / Garnier-tuotemerkki
Martinex oy
oy Moomin Characters Ltd
Paletti oy
Putinki oy
Procter & Gamble Finland oy
Sokos / emotion-tuotemerkki
Suomen uusiokuori oy
WSoY

MTV3 auttoi kertomaan Itämeren suojelun haasteista ja saavutuksista lahjoittamalla WWF:lle 
runsaasti televisionäkyvyyttä.

edita: 
Green Office -järjestelmällä leikataan toimistotyön ympäristökuormaa
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Tavallisten suomalaisten 
runsas tuki antaa WWF:lle 
toisaalta mandaatin vai
kuttaa ympäristöasioihin 
yhteiskunnallisella tasol
la mutta myös valtaosan 
toiminnan rahoituksesta. 
Ilman yksityisiä lahjoituk
sia ei työ olisi mahdollista. 

WWF:llä oli tilikauden 2009–2010 lopussa, kesäkuussa 2010 yhteensä 67 074 tuki
jaa, joista noin 85 prosenttia tuki WWF:n työtä rahallisesti. Loput tukivat WWF:n 
työtä toimimalla öljyntorjuntajoukoissa, työskentelemällä talkooleireillä tai muulla 
vapaaehtoistyöllä. Yksityishenkilöt lahjoittivat vuonna 2010 WWF:lle 2 401 773 
euroa. Summa muodosti 53 prosenttia WWF:n kokonaistuloista.

Säännöllinen tuki
Merkittävin osa yksityishenkilöiden tuesta tulee säännöllisiltä kuukausi ja vuosi
tukijoilta. WWF on viime vuosina lisännyt katuvarainhankintaa eli facetofacetu
kijahankintaa. Vuonna 2010 aloitettiin myös doortodoorovivarainkeruu. Mo
lemmat keräysmuodot on ulkoistettu niihin erikoistuneelle Fundraising Aid FRA 
Oy:lle, jonka kanssa WWF tekee tiivistä yhteistyötä. Keräystapa on tuonut WWF:lle 
runsaasti uusia kuukausitukijoita, ja se antaa tukijoille myös mahdollisuuden 
keskustella ja kysellä WWF:n työstä siihen perehtyneiden, nuorten ja innokkaiden 
WWFfeissareiden kanssa.

Kuukausitukijoita hankitaan myös WWF:n omien verkkosivujen kautta sekä lehti
ilmoituksien ja nettinäkyvyyden avulla. WWF saa kansalaisjärjestönä mediatilaa 
joko ilmaiseksi tai hyvin edullisesti. WWF panostaa kuukausitukijoiden pysyvyy
teen entistä enemmän uuden asiakasrekisterin ja tukijoiden sitouttamisen avulla.

Kertalahjoitukset
Monet yksityishenkilöt tukevat WWF:n työtä kertalahjoituksin. WWF pyrkii saa
maan kertalahjoituksia suorakeräyskirjeillä, joita lähetettiin viime tilikaudella kuu
si kertaa eri teemoilla (esimerkiksi Itämeri, ilmasto ja saimaannorppa), erikokoisil
le kohderyhmille. Suorakeräyskirjeet toivat kertalahjoituksia odotusten mukaisesti.

Lahjoituksia hankitaan myös WWF:n omilla verkkosivuilla sekä nettimainoksilla 
ja lehtiilmoituksilla, joilla ohjataan lahjoittajat tekemään lahjoitus joko WWF:n 
verkkosivujen kautta tai  suoraan WWF:n tilille. Kesällä 2010 WWF ja MTV3 
toteuttivat yhdessä Itämerikampanjan, jonka TVspoteissa ja kampanjasivustolla 
kerättiin muun muassa puhelinlahjoituksia WWF:n Itämerityöhön. Lisäksi WWF 
näkyi syksyllä 2010 MTV3:n Diiliohjelman ensimmäisessä jaksossa, jossa kilpai
lijat keräsivät niin ikään rahaa WWF:n Itämerityölle. Erityisen suosittuja kerta
lahjoitukset ovat joulun aikaan, jolloin suuri osa niistä tulee WWF:n verkkosivujen 
kautta. Kertalahjoittaminen netin kautta lisääntyy jatkuvasti.

WWF saa välillä myös merkkipäivä ja testamenttilahjoituksia ja pyrkii tiedotta
maan näistä lahjoitusmuodoista omilla verkkosivuilla ja silloin tällöin myös lehti
ilmoituksilla.

Kertalahjoituksiin luetaan myös Norppaarpajaiset, jotka WWF järjestää yhdessä 
järjestöjen arpajaisiin erikoistuneen Tavaraarpa ry:n kanssa kerran vuodessa. 
Norppaarpajaiset on laajalle kohderyhmälle suunnattu ja suurta joukkoa kiinnos
tava, hauska tapa tukea WWF:n työtä. Arpajaiset ovat WWF:lle riskitön varain
hankintamuoto, sillä Tavaraarpa Oy vastaa kaikista kampanjakustannuksista. 
Arpajaispalkintoja kehitettiin vuonna 2010 entistä ympäristöystävällisemmiksi, ja 
arpajaiset ovat edelleen tärkeä osa WWF:n varainhankintaa.

Koulujen päivätyökeräys
WWF järjestää vuosittain kouluille mahdollisuuden tehdä päivätyökeräyksen luon
nonsuojelun hyväksi. Lukuvuonna 2009–2010 WWF:n päivätyökeräyskohde oli 
Itämeri ja lukuvuonna 2010–2011 kehitysyhteistyö ja globaali oikeudenmukaisuus.

WWF toimittaa kouluille keräykseen liittyvää materiaalia, esimerkiksi Itämerestä ja 
sen suojelusta kertovan julistesarjan ja globaalin oikeudenmukaisuuden kysymyk
siä avaavan Tarinoita muuttuvalta planeetalta aamunavausmateriaalin (lue lisää 
Tarinoita muuttuvalta planeetalta hankkeesta sivulta 31). Lisäksi koulut saavat kir
jeen, jossa kerrotaan päivätyökeräyksestä, sekä keräysohjeet. Oppilaat joko hank
kivat työpaikan yhdeksi päiväksi tai tekevät kotitöitä ja lahjoittavat siitä saamansa 
palkan WWF:n työhön. Yleinen lahjoitussumma on 12 euroa oppilasta kohden. 
Koulujen päivätyökeräykseen osallistuu vuosittain useita kymmeniä kouluja.

Tuotemyynti WWF:n verkkokaupassa
WWF:n verkkokaupassa myytävillä tuotteilla rahoitetaan niin ikään WWF:n työtä, 
ja pandatuotteet ovat mukava keino, jolla ihmiset voivat näyttää tukevansa WWF:ää. 
Tuotemyynti on ulkoistettu Sanser / T. M. Palojoki Oy:lle, joka hoitaa tuotteiden han
kinnan, varastoinnin, toimitukset ja laskuttamisen. WWF osallistuu tuotteiden valin
taan, ja valikoimaa kehitetään jatkuvasti ympäristöystävällisemmäksi. Tuotemyyntiä 
ja muuta kaupallista toimintaa varten WWF Suomi on perustanut Nooan Arkki Oy:n.

”Niin pitkälle kuin 
muistan, on WWF aina 

ollut tuttu ja turvallinen 
järjestö, ja pandalogo 

on kaikkialla tunnettu.”

Petri Liimatainen, 
WWF:n tukija

yksityisten 
KaNSalaISTEN TUKI 

ON WWF:N KIVIJalKa

kuukausitukijoiden 
kummikohteet

MeReNNeIDoN KuMMIT 
sAimAAnnorPAn Kummit

SaDeMeTSäKuMMIT
ilmAstoKummit

WWF:N KuMMIT 
PaNDa-KaVeRIT 

    2004      2005       2006         2007         2008         2009         2010
   32 710     39 101       47 734        56 174       63 948       67 092       67 074

tukijoiden
määrän  kehitys

YksityisvarainhankintaYksityisvarainhankinta

tukijoiden määrä 30.6.2010  
Lahjoittajat 29 412 
Kuukausi- ja vuositukijat 22 359  
Vapaaehtoiset  10 318  
(öljyntorjuntajoukot, talkooleiriläiset ym.) 
Verkkokaupan asiakkaat 4 800  
Yritykset 185  

yhteensä 67 074

44 %

33 %

15 %

7 %< 1 %
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WWF Suomen henkilökunta
WWF Suomen toimistossa Helsingin Sörnäisissä työskenteli vuoden 2010 lopussa 
yhteensä 31 henkilöä. Toimistossa työskentelevän henkilöstön lisäksi myös vapaa
ehtoiset, kouluissa kiertävät WWFlähettiläät sekä feissarit eli katuvarainhankkijat 
tekivät arvokasta työtä WWF:lle.

WWF Suomen johtoryhmässä työskenteli pääsihteeri Liisa Rohwederin johdolla 
suojelujohtaja Jari Luukkonen, yksityisvarainhankintajohtaja Susanna Vuorela, ta
lousjohtaja Harri Lundelin, yritysyhteistyöjohtaja Anneli Alfthan sekä viestintäjoh
taja Anne Brax. Harri Lundelinin jäätyä eläkkeelle syksyllä 2010 Susanna Vuorela 
siirtyi talousjohtajaksi, ja yksityisvarainhankintajohtajaksi palkattiin Tarja Hakala.

Vuonna 2010 WWF:ssä uudistettiin johtamisjärjestelmää ja otettiin käyttöön muun 
muassa henkilökohtaiset toimintasuunnitelmat sekä niiden seurantajärjestelmä, 
joiden avulla toimintaa suunnataan strategisten tavoitteiden mukaisesti. Organi
saatiota uudistettiin niin, että suojelun, viestinnän ja varainhankinnan yhteistyö 
on koordinoidumpaa. Suojeluorganisaatio uudistettiin siten, että se tukee entistä 
paremmin kansainvälisen WWF:n ja WWF Suomen suojelustrategisia tavoitteita.

YTtoimikunta jatkoi pääsihteerin kanssa WWF Suomen määrätietoista kehittä
mistä yhä paremmaksi työpaikaksi. Vuoden aikana järjestettiin useita tilaisuuksia, 
joissa pureuduttiin yhteistyön ja avoimen ilmapiirin kehittämiseen. Henkilöstöä 
kannustettiin oman työnsä ja hyvinvointinsa kehittämiseen, ja uudet toimintasuun
nitelmat toimivat työkaluina työtehtävien priorisoinnissa ja ajankäytön hallinnas
sa. Fyysisen hyvinvoinnin ylläpitämiseen kannustettiin muun muassa virkistyssete
leillä sekä viikoittaisella sählyvuorolla.

Syksyllä 2010 WWF:n toimistossa tehtiin työtyytyväisyyttä ja johtamista arvioiva 
kysely. Ulkopuolisen tahon suorittaman arvioinnin mukaan 98 prosenttia henki
löstöstä piti WWF Suomea erittäin hyvänä työpaikkana. Tärkeimmäksi kehitys
kohteeksi nousi päätöksenteko matriisiorganisaatiossa.

WWF Suomen luottamushenkilöt
WWF Suomen hallintoneuvoston ja hallituksen toimikausi on WWF:n tilikausi, 1.7.–
30.6. Pääosin tämä vuosikertomus kuitenkin käsittelee kalenterivuotta 2010. Jatkossa 
WWF:n vuosikertomukset rytmitetään tilikauden eikä kalenterivuoden mukaan.

WWF Suomen hallintoneuvostossa toimi tilikaudella 2009–2010 puheenjohtajan, 
suurlähettiläs ja ministeri Pertti Salolaisen johdolla yhteensä 26 henkilöä. Hallin
toneuvosto kokoontui sääntöjen mukaisesti kaksi kertaa kautensa aikana. Se on 
WWF Suomen ylin päättävä elin, joka vahvistaa vuosittain toimintasuunnitelman, 
budjetin ja tilinpäätöksen sekä valitsee hallituksen.

WWF:n hallituksessa työskenteli tilikaudella 2009–2010 seitsemän henkilöä puheen
johtajanaan professori Jari Niemelä. Hallitus kokoontui tilikauden aikana kuusi kertaa.

WWF:n hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita, vaan he 
toimivat täysin vapaaehtoisesti.

hallinto Ja TalOUS
”On mahtavaa työs-

kennellä näin upeassa 
porukassa yhteisen 

maapallomme hyväk-
si. WWF:n työntekijät 

ovat motivoituneita 
oman alansa timantin-
kovia ammattilaisia, ja 
se näkyy työn tuloksis-
sa ja ihmisten kasvoilla 

päivittäin.”

Lauri Kattainen, 
talousassistentti, 

WWF Suomi

hallintoneuvosto tiliKaudella 1.7.2009–30.6.2010

puheenjohtaja:
kansanedustaja, ministeri, 
suurlähettiläs Pertti Salolainen

jäsenet:
lähetystöneuvos, yksikönpäällikkö Pertti anttinen, ulkoasiainministeriö
De Felix Björklund
FT, professori erik Bonsdorff, Åbo akademi
vuorineuvos Stig Gustavson, Konecranes oyj
KTT, professori Minna Halme, Helsingin kauppakorkeakoulu
europarlamentaarikko Satu Hassi
professori Mikael Hildén, Suomen ympäristökeskus
ylijohtaja Pekka Jalkanen, ympäristöministeriö
toimitusjohtaja Pekka Karhuvaara, MTV3 oy
KTM, toimitusjohtaja Pia Kauma, Laatukeskus excellence Finland oy 
  ja Suomen Laatuyhdistys ry
opiskelija, myyntijohtaja oskari Nokso-Koivisto, Sibelius-akatemia 
  ja Bravomedia
DI, ohjelmajohtaja Jukka Noponen, Sitra

hallitus tiliKaudella 
1.7.2009–30.6.2010

puheenjohtaja: 
professori Jari Niemelä, 
Helsingin yliopisto

KM, johtaja anders Nordman, aktia oyj
TkT, toimitusjohtaja Tuula Pohjola, CRnet oy
FT, ympäristöneuvos eeva-Liisa Poutanen, ympäristöministeriö
kirkkoneuvos Leena Rantanen, Kirkkohallitus
ympäristöjohtaja Päivi Salpakivi-Salomaa, uPM
KTM, johtaja Jukka T. Seppälä, Metso oyj
professori, johtaja Pirjo Siiskonen, Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti
oTK Veli Sundbäck
professori, pääjohtaja Petteri Taalas, Ilmatieteen laitos
kansanedustaja Satu Taiveaho
professori Sirpa Tani, Helsingin yliopisto
asianajaja Marja Tommila, asianajotoimisto oy Juridia ab
FT, luontopalvelujohtaja Rauno Väisänen, Metsähallitus

WWF Suomen henkilökunta syksyllä 2010
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Hallinto ja talousHallinto ja talous

jäsenet:
oTT Heidi andersson
KTM, toimitusjohtaja Juhani enkovaara, eho oy
professori Peter Lund, Teknillinen korkeakoulu
director, environmental affairs outi Mikkonen, Nokia
varatuomari, hallituksen puheenjohtaja Maret Puhk, Helsingin Mylly oy
VTM, ekonomisti Hannu Ranki, Varainhallinta Tresor oy
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WWF Suomen vapaaehtoiset
WWF:n hyväksi työskenteli myös suuri joukko vapaaehtoisia. Vapaaehtoiset osallis
tuivat muun muassa lajiensuojelutyöhön ja eri lajien laskentoihin. Erityisiä lajityö
ryhmiä on perustettu muun muassa Itämeren hylkeiden, uhanalaisten simpukoiden, 
kiljuhanhen, valkoselkätikan ja merikotkan suojelun tueksi. Lajiensuojelutyöhön 
osallistui useita kymmeniä ihmisiä.

WWF:n öljyntorjuntajoukkoihin kuului vuoden 2010 lopussa noin 5 800 vapaaehtois
ta. Osa heistä koulutetaan ryhmänjohtajiksi. Öljyntorjuntajoukot kutsutaan siivoa
maan rantoja viranomaisten johdolla, mikäli Suomenlahdella sattuu öljy onnettomuus.

Kesän 2010 talkooleireillä työskenteli 158 vapaaehtoista. Leireillä ennallistetaan, 
hoidetaan ja suojellaan vanhan maatalouden synnyttämiä perinneympäristöjä, 
kuten niittyjä ja ketoja, sekä niiden ainutlaatuista lajistoa. WWF järjestää osallis
tujille työvälineet ja muonituksen leirin ajaksi. Leiriläiset maksavat itse matkansa 
leiripaikalle.

Talouskehitys ja tulevaisuudennäkymät
Taantuma ei ole vaikuttanut WWF Suomen talouskehitykseen, sillä siihen varaudut
tiin kehittämällä uudenlaista sisältöä yritysyhteistyöhön ja panostamalla yksityisva
rainhankintaan.

Yksityishenkilöihin kohdistuva varainhankinta onnistui suunniteltua paremmin, 
sillä viime vuosien panostukset facetoface ja doortodoortukijahankintaan 
tuottivat runsaasti uusia kuukausitukijoita. Myös julkishallinnon tuki kasvoi, kun 
WWF:n uusille kehitysyhteistyöhankkeille myönnettiin ulkoasiainministeriön kehi
tysyhteistyötukea. Tavoitteena ollutta ulkoasiainministeriön kumppanuusjärjestön 
asemaa ei kuitenkaan saatu.

WWF Suomen talous on vakaalla pohjalla, mikä turvaa menestyksellisen suojelu
työn tulevaisuudessakin. Tilikauden aikana budjetointia ja talousseurantaa paran
nettiin jakamalla vastuuta ohjelmapäälliköille. Tulevaisuudennäkymät ovat hyvät 
myös siksi, että organisaatiouudistuksen myötä suojelu, viestintä sekä varainhan
kinta on integroitu entistä paremmin toisiinsa.

Varainhankinnan ja varainkäytön periaatteet
Yksityisten ihmisten lahjoitukset muodostavat WWF:n toiminnan perustan. Lisäksi 
varoja saadaan yrityksiltä, julkiselta sektorilta ja säätiöiltä. Osa tuloista on korvamerkit
tyjä eli kohdennettuja, ja osan WWF voi kohdentaa suojeluasiantuntijoiden harkinnan 
mukaan niihin luonnonsuojelukohteisiin, jotka kulloinkin tarvitsevat kipeimmin varoja.

WWF käyttää mahdollisimman suuren osan tuloistaan suojelutyöhön; tilikaudella 
2009–2010 suojelutyön osuus kaikista menoista oli 77 prosenttia. Tilikauden voitto 
poistojen jälkeen siirrettiin suojelurahastoon, jolla turvataan tulevien vuosien luon
nonsuojelutyötä. WWF Suomella on sijoitusstrategia, jonka mukaan saatuja varoja 
hallitaan. Suojelurahastoa hoidetaan eettisesti, tuottavasti ja varat turvaavasti. Va
rainhankinnan osuus WWF:n menoista oli 16 prosenttia ja hallinnon 7 prosenttia.

WWF Suomen varainkäyttöä valvovat oma hallitus ja hallintoneuvosto sekä kansain
välinen WWF. Julkishallinnon rahoittamia hankkeita valvovat lisäksi ulkoasiain
ministeriö, Suomen ympäristökeskus ja ELYkeskukset. EU:n ja ulkoasiainministeriön 
rahoittamista hankkeista tehdään erityistilintarkastukset ja raportit. WWF Suomen 
tilintarkastuksen tekevät vuosittain PricewaterhouseCoopersin KHTtilintarkastajat.

MENOT TIlIKaUSI 2009-2010
4 372 905 € Hallinto 

7 %

Suojelu 
ja suojelu-

viestintä 77 %

Varain-
hankinta 

16 %

TUlOT TIlIKaUSI 2009-2010
4 555 614 €

Muut 
(säätiöt ja WWF-
verkosto) 3 %

Yksityiset 
53 %

Yritykset 
17 %

Julkis-
hallinto 27 %

Hallinto ja talousHallinto ja talous

WWF suomen tulot ja varainkäyttö

8 %

39 %

12 %

13 %

3 % 10 %

15 %

Tilikauden operatiivinen voitto oli 182 709 euroa, josta poistojen jälkeen 138 909 euroa siirret-
tiin suojelurahastoon ja käytetään tulevina vuosina suojelutyöhön.

Julkisrahoituksesta 86 prosenttia saatiin ulkoasiainministeriöltä. Lisäksi varoja saatiin ympäris-
töministeriöltä, Suomen ympäristökeskukselta, eLY-keskuksilta, Metsähallitukselta sekä eu:lta. 

WWF Suomen omistaman kaupallisen Nooan arkki oy:n liikevaihto tilikaudella 2009–2010 
oli 474 949 euroa ja tilikauden voitto 170 773 euroa. Nooan arkki on perustettu tuotemyyntiä 
ja muuta kaupallista toimintaa varten, ja sen tuotoilla tuetaan WWF:n työtä.

MONET 
yksityis-
henkilöt 

lahjoittivat WWF:lle 
ilmaiseksi työnsä 

tuloksia, kuten upeita 
lUONTOValOKUVIa

suojelun menojen jakautuminen tilikaudella 2009–2010
Kehitysyhteistyö 1 298 353 €
Suojeluviestintä 519 590 €
Suojelukoordinaatio ja erillishankkeet 424 064 €
Ekologinen jalanjälki Suomessa 401 091 €
Suomen ja lähialueiden luonto 348 005 €
Itämeri 252 238 €
Ympäristökasvatus 115 244 €

Yhteensä 3 358 585 €
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   €  €
         1.7.2009–30.6.2010  1.7.2008–30.6.2009
varsinainen toiminta 
 Tuotot
  Kotimaan kohteet 129 423,53  320 131,86  
  ulkomaan kohteet 1 033 031,66 1 162 455,19 729 258,51 1 049 390,37 
 Kulut         
  Henkilöstökulut -1 703 976,32  -1 595 330,15  
     Poistot -67 160,02 -1 771 136,34 -42 353,32 -1 637 683,47 
     Muut kulut     
         Kotimaan kohteet -666 558,06  -823 749,71  
         ulkomaan kohteet -1 479 381,97  -1 107 955,50  
         Muut kulut -60 179,74 -2 206 119,77 -207 061,51 -2 138 766,72 
Varsinaisen toiminnan kulujäämä  -2 814 800,92  -2 727 059,82 

varainhankinta       
 Tuotot            
  Kotimaan kohteet 3 190 593,15  3 887 602,08  
      ulkomaan kohteet 125 353,31 3 315 946,46 63 332,38 3 950 934,46 
 Kulut  -453 882,09  -511 309,10 
Varainhankinnan tuottojäämä  2 862 064,37  3 439 625,36 

Tulos ennen sijoitus- ja rahoitustoimintaa  47 263,45  712 565,54 

      
sijoitus- ja rahoitustoiminta       
Tuotot  348 789,82  389 239,29 
 Kulut  -64 867,84  -276 288,72 
Sij.- ja rah.toiminnan tuottojäämä  283 921,98  112 950,57 

      
Tulos ennen yleisavustuksia  331 185,43  825 516,11 

      
yleisavustukset       
Yleisavustus, Ympäristöministeriö  80 000,00  50 000,00 

tilikauden tulos  411 185,43  875 516,11 
         
 Muutokset omakatteisissa rahastoissa  -272 276,62  -406 222,12 

tilikauden yli/alijäämä  138 908,81  469 293,99

TUlOSlaSKElMa
 
       €               €
              30.6.2010         30.6.2009  
vastaavaa        
    
pysyvät vastaavat
aineelliset hyödykkeet
 Maa- ja vesialueet 31 048,17  31 048,17
 Koneet ja kalusto 100 517,69 131 565,86 118 820,86 149 869,03  
sijoitukset
 osakkeet  24 673,00  26 538,00  
omakatteiset rahastot      
 Maa-alueet 16 000,00  16 000,00   
 Tytäryhtiöosakkeet 2 522,82  2 522,82   
 Kiinteistöt ja huoneisto-osakkeet 146 400,00  146 400,00   
 osakkeet 8 424,15  8 424,15   
 Sijoitusrahasto-osuudet 2 174 062,07  1 559 089,25   
 Siirtosaamiset 0,00  185 647,95   
 Rahat ja pankkisaamiset 17 588,26 2 364 997,30 170 399,98 2 088 484,15  
  
vaihtuvat vastaavat   
saamiset      
 Saamiset tytäryhtiöltä 147 017,47  51 000,00   
 Lainasaamiset 1 757,25  1 757,25   
 Siirtosaamiset 474 582,91 623 357,63 592 277,97 645 035,22  
rahoitusarvopaperit      
 Sijoitusrahasto-osuudet  1 628 371,51  1 627 411,21  
rahat ja pankkisaamiset  724 792,51  642 355,41 
    5 497 757,81  5 179 693,02
 
vastattavaa     
 
oma pääoma      
 Peruspääoma  5 045,64  5 045,64  
  Määrätarkoitukseen osoitetut rahastot       
 omakatteiset rahastot      
  Pääoma 1.7. 2 088 484,16  1 682 262,04   
  Muutos tilikaudella 272 276,62 2 360 760,78 406 222,12 2 088 484,16  
 Muu oma pääoma      
  1001 rahasto 173 565,23  173 565,23   
  Merkkipäivärahasto 106 816,29  106 816,29   
  Pääoma- ja vararahasto 290 289,00  290 289,00   
  Ylijäämä edell vuosilta 1 164 896,08  695 602,09   
  Tilikauden ylijäämä 138 908,81 1 874 475,41 469 293,99 1 735 566,60  
    4 240 281,83  3 829 096,40  
 
vieras pääoma      
lyhytaikainen      
 Muut velat 816 040,91  850 432,93   
 Siirtovelat 441 435,07 1 257 475,98 500 163,69 1 350 596,62  
    5 497 757,81  5 179 693,02

TaSE

TaseTuloslaskelma

Tilinpäätöksen liitetiedot ja rahastojen tiedot löytyvät 
verkosta osoitteesta www.wwf.fi/vuosikertomus
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100%
kierrätys-

paperi
WWF Suomi 
tavoitti vuonna 2010

378 749 
kävijää verkkosivustolla www.wwf.fi 67 074 

tukijaa ja 
vapaaehtoista

47 301 
Green Office 
-organisaatioiden 
työntekijää + 20 000 

lasta, nuorta ja aikuista 
ympäristökasvatuksella 
ja -koulutuksellamiksi meitä tarvitaan?

WWF:n tavoitteena on pysäyttää luonnon köyhtyminen ja rakentaa 
tulevaisuus, jossa ihmiskunta elää sopusoinnussa luonnon kanssa.
 
www.wwf.fi


