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LUONTOA EI AINA 
VOI KORJATA
Tässä lehdessä on sivuilla 20–22 upea kuvajuttu satelliittipantojen asentamisesta Tan-
sanian norsuille niiden salametsästyksen estämiseksi. 

 Lehdessämme on vuosien varrella kerrottu tarinoita myös apukinosten kolaamisesta 
saimaannorpille, merikotkien pelastamisesta sukupuutolta ruokinnan avulla, naalien 
ruokinta-automaateista, monimuotoisuuskosteikkojen rakentamisesta ja vaelluskalo-
jen nousuesteiden poistamisesta. 

 Suojelun menestystarinoita? Kyllä – mutta samalla ne ovat kertomuksia siitä, miten 
ihminen yrittää korjata luonnolle itse aiheuttamiansa vakavia vaurioita. 

Monesti vauriot on voitu korjata pitkäjänteisellä työllä. Mutta usein tässä on myös 
epäonnistuttu, ja ainutlaatuisia eliölajeja ja elinympäristöjä on hävinnyt maapallolta 
ikuisiksi ajoiksi.

 Myös ihmisten elämä on viime kädessä riippuvainen luonnon hyvinvoinnista. Mei-
dän ei siis tarvitse rakastaa norppia tai tiikereitä suojellaksemme luontoa: jo itsemme 
takia meidän on nopeasti siirryttävä jälkien korjaamisesta tuhojen ennaltaehkäisyyn. 
Tämä merkitsee muun muassa nykyistä kestävämpiä ja säästävämpiä tuotanto- ja ku-
lutustapoja. 

 Kiitos kun tuette meitä työssämme luonnon rikkauden suojelemiseksi ja kestäväm-
män yhteiskunnan rakentamiseksi! Yhdessä pystymme siihen.

Liisa Rohweder
Pääsihteeri WWF Suomi
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Tykkää, seuraa, jaa ja vaikuta. Yhdessä muutamme maailmaa:

facebook.com/wwfsuomi

@WWFSuomi
@WWFGreenOffice
@LiisaRohweder

wwf.fi/uutiskirje

wwfsuomi

wwf.fi

wwf.fi/lehti
Liito-orava (pteromys volans) 

kotikolollaan
© Pasi Parkkinen / Vastavalo

KANNEN KUVA:
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PANU KUNTTU
metsäasiantuntija

Päiväpiiloja lepakoille. 
Lepa kot kärsivät samanlai-
sesta kolopulasta kuin linnut-
kin. Pihapiiriin asennettavalla 
lepakonpöntöllä voi tarjota 
lepakoille elintärkeän päivä-
piilon. Samalla hoituu pihan 
luonnonmukainen hyttystor-
junta. Katso rakennusohjeet: 
bit.ly/2I18JN6

ANNE BRAX 
viestintäjohtaja

Siivousta koiralenkillä. 
Roskien siivoaminen luon-
nosta on aina ajankohtais-
ta. Lenkitän koirani päivittäin 
monta kertaa. Mukanani on 
useita koirankakkapusseja. 
Jos niihin ei kerry oikeaa 
tavaraa, poimin pusseihin 
muoviroskia ja nakkaan 
muovinkeräykseen.

Jopa 50 miljoonaa partiolaista  
suojelemaan luontoa 
Partioliikkeen maailmanjärjestö ja WWF aloittavat entistä tiiviim-
män yhteistyön luonnon suojelemiseksi. Myös Suomen Partiolaiset 
ja WWF Suomi ovat solmineet monivuotisen yhteistyösopimuksen. 
”Yksi partiolaisten ihanteista on rakastaa luontoa ja suojella ym-
päristöä. Suomen suurimpana nuorisojärjestönä haluamme olla 
yhteiskuntaa muuttava voima. Yhteistyömme aikana päivitämme 
partio-ohjelman ympäristökasvatuksellista sisältöä entistäkin vai-
kuttavammaksi”, sanoo Suomen Partiolaisten puheenjohtaja Ma-
ria Ruohola.

PINNALLA 
NYT
TYÖNTEKIJÄMME 
KERTOVAT, MIKÄ ON 
PARASTA JUURI NYT
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Itämeren suojeluohjelmasta lipsutaan
WWF:n selvitys paljastaa, että kaikki Itämeren rantavaltiot lipsu-
vat sitoumuksistaan terveemmän Itämeren saavuttamiseksi. Näyt-
tää myös siltä, että nykyisellä vauhdilla kaikkia suojelutoimia ei 
saada toteutettua ennen takarajaksi asetettua vuotta 2021.

WWF:n Baltic Sea Scorecard 2018 -raportissa tarkasteltiin mai-
den suoriutumista rehevöitymisen ehkäisemisessä, haitallisten ai-
neiden torjumisessa, luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä 
ja meriliikenteen turvallisuuden lisäämisessä. Parhaimmat pisteet 
valtiot saivat suojelutoimista, joilla tähdätään haitallisten kemi-
kaalien vähentämiseen, merialuesuunnittelun parantamiseen sekä 
Itämeren eläinlajien suojeluun. Sen sijaan Itämeren rehevöitymisen 
suunta on ollut huonompi. 

Suomi on toteuttanut suojelutoimia toiseksi parhaiten. Ruotsi 
oli ykkönen.

Suojele metsiä ostamalla pähkinöitä
System Frugt lahjoittaa kesäkuun loppuun asti jokaisen Earth 
Control -tuotteen hinnasta 10 senttiä WWF:lle metsien suojelutyö-
hön. Earth Control -tuoteperheeseen kuuluu muun muassa kuivat-
tuja hedelmiä, pähkinöitä ja siemeniä. Vastaava royaltykampanja 
järjestettiin ensimmäisen kerran viime keväänä.
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Enemmistö suomalaisista poistaisi  
kaloja kiusaavat vesivoimapadot
Yli 60 prosenttia suomalaisista olisi valmis purkamaan energian-
tuotannoltaan vähäiset vesivoimapadot joistamme, kertoo WWF:n 
kysely. Ainoastaan vajaa 15 prosenttia vastanneista ei padonpur-
kuun ryhtyisi.

WWF kysyi nyt ensimmäistä kertaa, tulisiko turhia vesivoimapa-
toja purkaa joistamme vaelluskalakantojen, kuten lohen ja taime-
nen, elvyttämiseksi.

Meriohjelman päällikkö Sampsa Vilhunen pitää tuloksia mie-
lenkiintoisina, sillä ne ovat ristiriidassa energia-alan vesivoimaky-
selyiden kanssa.

”Esimerkiksi Energiateollisuus julisti tuoreimmassa kyselyssään 
energia-asenteista, että 60 prosenttia suomalaisista lisäisi vesivoi-
maa. Meidän kyselymme osoittaa päinvastaista: kun energiantuo-
tanto ja vapaana virtaavat vedet laitetaan vastakkain, niistä jälkim-
mäinen on ihmisten mielestä tärkeämpää.”©
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SANNA KOSKINEN
Ympäristökasvatuksen 

asiantuntija

Uinti luonnon-
vesissä. Uinti 
on lempilajejani ja 
kesällä voi vihdoin siirtyä 
hallista luonnonvesiin. Jär-
vessä ja meressä matkan 
uiminen on kokonaisvaltai-
nen elämys: veden tuoksu, 
tuuli iholla ja lintujen liverrys 
hellivät kaikkia aisteja.

STELLA 
HÖYNÄLÄNMAA

suojeluasiantuntija

Marenkia kikherneistä. 
Kesä on herkkujen aikaa. 
Jos haluaa poistaa kanan-
munat ruokavaliostaan, voi 
tehdä leivosten marengin 
kikhernepurkin liemestä, 
aquafabasta. Kun vaah-
dotettuun säilyke liemeen 
lisää sokeria, on marenki-
massa valmis. 

Kalojen 

VAIETUT TARINAT
Suomen joet ja kosket valjastettiin sotien jäl-
keen vesivoiman tuotantoon, mikä johti no-
peasti vaelluskalakantojen hupenemiseen ja 
monimuotoisuuden vähenemiseen vesistöis-
sä. Tuoreessa Concrete Reasons -dokument-
tielokuvassa kerrotaan uhanalaisista ja su-
kupuuttoon kuolleista vaelluskalakannoista 
tarinoita, joista on vuosikaudet vaiettu. 

Elokuvan kuvaaja ja ohjaaja Risto Ruo-
kola kertoo ajatuksen elokuvan tekemises-
tä heränneen rakkaan kalastusharrastuk-
sen kautta. ”Aikuisiän kynnyksellä aloitin 
perhokalastuksen. Ihmetys oli suuri, kun 
tajusin, että lähijoillani kalastettiin lähin-
nä istutettua kirjolohta. Kun koko vyyhti 

kalojen ja luonnon hyväksikäytöstä valkeni 
minulle, kehittyi pakonomainen tarve teh-
dä tilanteelle jotain”, Ruokola kertoo.

”Halusin vaikuttaa omalla tyylilläni. 
Vuosien varrella kypsyi ajatus dokument-
tielokuvasta, jonka kautta voisin kertoa ih-
misille, millainen merkitys vaelluskaloilla 
on sekä yhteiskunnallisesti että ympäristön 
hyvinvoinnin kannalta.”

”Monilla on syvälle juurtunut asenne, 
että asiat ovat pielessä, mutta ei oikein 
osata tai uskalleta tuoda ääntä kuuluviin. 
Vesivoimasta ja sen haitoista pitää kuiten-
kin pystyä keskustelemaan avoimesti nyky-
päivänä”, Ruokola sanoo.  

Elokuva löytyy Vimeo-linkkinä: concretereasons.com. WWF on elokuvan päärahoittaja.

TEEMU NIINIMÄKI
Suojeluasiantuntija

Vieraskasveja torjumaan. 
Keskikesä on parasta 
haitallisten vieraskasvien 
torjunta-aikaa! Nyt juuri on 
aika tarttua toimeen ennen 
kuin kasvien siemenet lop-
pukesällä kypsyvät. Talkoilla 
kaikki on hauskempaa.  
Lue: allergia.fi/luontoaskel/
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WWF 
VASTAA

Askarruttaako jokin? 
WWF:n asiantuntijat 

vastaavat.

Lähetä kysymyksesi 
meille: info@wwf.fi

Onko muovin käytön vähentämisestä ja kierrättämisestä Suomessa mitään 
hyötyä? Suurimmat ongelmathan ovat Aasiassa ja maailman valtamerillä. 
Muovin ja muovijätteiden kulutusta tulisi vähentää kaikkialla, sillä hitaasti hajoava 
muovi roskaa ympäristöämme, kertyy valtameriin ja päätyy eläinten elimistöön. On 
silti tilanteita, jossa muovin käyttö on perusteltua. Esimerkiksi ruokien muovipak-
kaukset turvaavat säilyvyyden. Muovinkäyttöä tulisi kuitenkin tehdä järkeväm-
mäksi ja pohtia korvaavien materiaalien käyttöä. Vaihtoehtoisia materiaaleja 
valittaessa pitää silti huomioida, onko vaihtoehto oikeasti ympäristöystä-
vällisempi. Aasian ongelmavaltiot hyötyvät innovaatioistamme. Voimme 
opettaa muovia vähentäviä käytäntöjä, jätteenkäsittelyä ja kierrätystä 
sekä tutustuttaa panttijärjestelmiin. Voimme myös vie-
dä ongelmavaltioihin muovia korvaavia materiaaleja.
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ANNA SOIRINSUO,
meriasiantuntija

Pakkaa hedelmät  
kestopussiin!
Vähennät helposti turhaa muo-
vin kulutusta kauppareissul-
lasi, kun pakkaat hedelmät ja 
vihannekset kätevään kesto-
pussiin. Voit hankkia Globe 
Hope -kestopussin WWF-verk-
kokaupasta.

kauppa.wwf.fi/ 
globe-hope-kestopussi

Kurkkaa
kauppaan!
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Heikosti voiva metsäluonto tarvitsee  
kestävämpiä metsänhoitotapoja
Nykyisiä metsänhoidon tapoja pitää muuttaa perusteellisesti, jos 
metsänhoidon kielteisiä ympäristövaikutuksia halutaan vähentää. 
Tämä käy ilmi WWF:n tuoreesta raportista, joka kokoaa yhteen en-
nennäkemättömän laajan tutkimustiedon metsäluontoa hyödyttä-
vistä käytännön toimista. Raporttia varten käytiin läpi noin 200 eri 
tutkimusta.

 ”Järeät kuolleet puut tulee jättää metsään, vesistöjen rannoille 
on jätettävä vähintään 30 metriä leveä puustoinen suojavyöhyke, 
kulotusta on syytä lisätä merkittävästi ja energiapuun korjuussa 
tulee välttää lehtipuiden hakkuutähteen ja kantojen korjuuta”, 
raportin WWF:n toimeksiannosta laatinut metsänhoitaja Petri Ke-
to-Tokoi listaa raportin johtopäätöksiä. Myös hakkuiden yhteydes-
sä jätettävän säästöpuuston määrä on moninkertaistettava.
 

wwf.fi/metsanhoitoraportti

Kalojen kutuväyliä kunnostetaan taas
WWF:n virtavesiasiantuntijat ovat kartoittaneet keväällä uusia puro- 
ja jokialueita, joissa turhat esteet haittaavat vaelluskalojen kulkua. 
Kunnostuskohteita on kertynyt kesä- ja syyskaudelle parikymmentä.

”Kunnostamme virtavesilajien elinympäristöjä, ja teemme kaloille 
kutusoraikkoja ja suojapaikkoja sekä avaamme vaellusesteitä. Näin 
vapautamme lajistolle myös uutta potentiaalista elin- ja lisääntymis-
ympäristöä”, kertoo WWF:n sisävesivastaava Elina Erkkilä.

WWF:n pääyhteistyökumppani talkookohteissa on Kesko, jonka 
kanssa kutuesteitä poistetaan pienemmistä puroista ja joista. Isom-
pia koskikunnostuksia tehdään muiden yhteistyötahojen kanssa. 

”Palaamme myös puroille, joissa viime syksynä touhusimme. 
Tarkastamme, ovatko vaelluskalat löytäneet jo avaamamme ja 
kunnostamamme elinympäristöt”, Erkkilä sanoo. 

Saimaannorpalle  
apua uintikisoista

Loiskis! Nuorten EM-kisat uinnissa, uimahy-
pyissä ja taitouinnissa järjestetään 25.6. – 8.7. 

Helsingissä ja Tampereella. Tunnelmaa kisoissa 
nostattavat Norpy-maskotti sekä tapahtuman kum-

mit Kimmo Ohtonen ja Hanna-Maria Seppälä. 
Uimaliitto lahjoittaa jokaisen kisalipun hinnasta sekä kisois-

sa myytävänä olevien saimaannorppa-pehmolelujen hinnasta 10 prosent-
tia WWF:n työlle saimaannorpan suojelemiseksi. Saimaannorppa on yksi 
maailman harvinaisimmista hylkeistä.

Tutustu kisoihin ja osta lippu: www.ejc2018.fi 

©
 JO

O
N

A
S

 FR
ITZE

 / W
W

F
©

 M
E

R
V

I K
U

N
N

A
S

R
A

N
TA / W

W
F

6 WWF • Lehti elävän maapallon puolesta



©
 H

A
N

N
U

 A
A

R
N

IO

mikrobistoa. Tämä mikrobiomi välittää solujemme ja ympäristön 
välistä vuoropuhelua, vaikuttaa geenien toimintaan, tasapainot-
taa vastustuskykyä ja tukee terveyttä. Mikrobiomi on ikään kuin 
toinen perimämme, jolle olemme ”ulkoistaneet” vartiointia ja so-
peutumista.

Väestönkasvu ja kaupungistuminen kiihtyvät kaikkialla maailmas-
sa. Vuonna 1850 maailmassa oli ehkä 700 miljoonaa ihmistä, nyt 
7,4 miljardia. YK laskee, että 2030 noin 70 prosenttia maailman 
väestöstä asuu kaupungeissa. Kaupunkisivilisaatio ja moderni lää-

ketiede ovat tuoneet puhtautta, terveyttä ja 
elinvuosia sekä helpottaneet elämää, mutta 
uusia sairauksia on tullut tilalle. 

Kaupungistumisen valtavirtaa ei voi kääntää, 
mutta luontoa voidaan tuoda kaupunkiin. Mo-
ninainen vihreys, pienimuotoinen kaupunki-
viljely ja pieneläinpihat voidaan rakentaa ny-
kyistä paremmin kaupunkiin sisään. Voimme 
kasvattaa kukkaruukussa yrtin ruokapöytään, 
suosia lähiruokaa ja liikkua luonnossa. 

Vaikka elimistön puolustusjärjestelmään vai-
kuttavia arjen tekijöitä on tutkittava enem-
män, tiedämme jo luontoyhteyden olevan 

terveyden edellytys. Asiantuntijat, järjestöt ja päättäjät yhdis-
tävät voimiaan suurten ympäristöriskien, kuten ilmaston läm-
penemisen ja monimuotoisuuden romahtamisen torjumiseksi. 
Terveysvaarat ovat tässä ja nyt, sinulla ja perheelläsi. Luontoyh-
teyden kadottaminen on kuolemanvaara, vaikka hidas sellainen. 
Multa, maaperä on latinaksi humus. Siitä juontuu humilitas, nöy-
ryys. Viljele ja varjele. 

Tartuntataudit, kuten tuberkuloosi ja influenssat, ovat aina olleet 
iso uhka.  Vaaroja on onnistuneesti vähennetty lääketieteen suu-
rimmilla keksinnöillä: rokotuksilla ja antibiooteilla. Kansanterve-
yttä uhkaa nyt myös uusi tautiryhmä, tarttumattomat tulehdustau-
dit, jotka ovat kuin hiipien ilmaantuneet näyttämölle. Niitä ovat 
esimerkiksi astma ja allergia, diabetes, suolistosairaudet, ylipaino, 
syöpä, eräät neurologiset sairaudet ja masennus. 

Näille taudeilla on ominaista lievä, jatkuva tulehdustila, joka on 
pohjimmiltaan puolustusreaktio. Vastustuskykymme ei osaa tehdä 
eroa vaarallisen ja vaarattoman tai oman ja 
vieraan välillä vaan puolustautuu, vaikka ei 
tarvitsisi. Ei ole biologista järkeä reagoida 
siitepölyyn eikä hyökätä omien haimasolu-
jen kimppuun, kuten vaikkapa diabeteksessa 
tapahtuu.   

Yhä useamman nuoren nenän limakalvo 
tulehtuu, kun siihen lennähtää koivun tai 
heinän siitepölyhiukkanen. He ovat herkis-
tyneet luonnolle, alkukodille. Kaupungis-
tuneiden väestöjen elintavat ja ympäristö 
ovat muuttuneet tavalla, joka vaikuttaa im-
muunisäätelyyn. Näyttää siltä, että nykyajan 
sairauksissa ei niinkään ole kyse uusista ris-
keistä vaan luonnon omien suojatekijöiden vähenemisestä. 

Kaupunkiympäristöstä puuttuu tekijöitä, joita elimistön puolus-
tusjärjestelmä tarvitsee oppiakseen sietämään vieraita luonnosta 
peräisin olevia hiukkasia ja valkuaisaineita. Avainkysymys on al-
tistuminen ympäristön mikro-organismeille. Kaikki mitä syömme 
ja juomme, hengitämme ja kosketamme, muokkaa elimistömme 

Luontoa on 
tuotava kaupunkiin

TARI HAAHTELA ON EMERITUSPROFESSORI JA WWF:N HALLITUKSEN JÄSEN. HÄNEN MIELESTÄÄN YMPÄRISTÖN JA ELINTAPOJEN MUUTOKSET 
KAUPUNGISTUMISEN MYÖTÄ VAARANTAVAT TERVEYTTÄ.

”He ovat 
herkistyneet 

luonnolle, 
alkukodille.”
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Naiset luonnonsuojelun

ETURINTAMASSA
Nepalissa naiset ottavat vetovastuuta luonnonsuojelusta. 
Sinnikäs työ onkin paitsi vähentänyt laittomia hakkuita 

ja salametsästystä, myös kohentanut naisten asemaa 
ja itsetuntoa. WWF:n tuella kehitetään kestäviä 

elinkeinoja, jonka ansiosta ihmisten pitkäjänteinen 
sitoutuminen on ollut mahdollista.

TEKSTI LILLI PUKKA •  KUVAT LILLI PUKKA JA SUMANTH KUDUWALLI
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Hiekkatie pölisee automme alla, kun saa-
vumme Gosaibaban kylään Nepalissa. Pusku-
rivyöhykkeellä – kansallispuiston ympärillä 
sijaitsevalla alueella – oleva kylä on tärkeä 
luonnonsuojelun onnistumisessa, sillä pai-
kallisten asukkaiden asenne on ratkaiseva.

Viereinen Chitwanin kansallispuisto ei ole 
mikä tahansa metsä, vaan yksi Nepalin suu-
rimmista suojelualueista, jossa elää uhanalai-
sia tiikereitä, sarvikuonoja ja norsuja.

Gosaibabassa naiset ovat erityisessä ase-
massa luonnonsuojelussa, kertoo meitä vas-
tassa oleva Rama Thapa. Kuljen hänen pe-
rässään kylän läpi, väistellen tietä ylittäviä 
kananpoikia ja vuohia.

Samalla keskityn Thapan kertomukseen 
siitä, miten Gosaibaba on muuttunut. 

”Kerjääminen oli lamaannuttavaa”
Vielä jokin aika sitten kylässä elettiin tiu-
koilla. Ihmiset eivät tulleet toimeen ja jou-
tuivat jopa kerjäämään elannokseen, Thapa 
kertoo. Elinkeinot, etenkin sienten kasvatus, 
olivat jakautuneet epätasaisesti lyhyiden 
kasvukausien mukaan.

”Kerjääminen oli lamaannuttavaa. On mah-
tavaa, ettei minun enää tarvitse olla riippuvai-
nen kenestäkään muusta”, Thapa kertoo.

Suuri apu oli siitä, kun kylään hankittiin 
laite sienten ja muiden vihannesten kuiva-
tusta varten. Myös tuotteiden myyntiä kun-
nollisilla markkinahinnoilla kohennettiin.

Thapa kertoo, että hankkeiden myötä 
metsät ja ihmiset voivat nyt paremmin ja 
laittomat hakkuut ja salametsästys on saatu 
kuriin. Luonnonsuojelu luo turvaa ja tuloa 
ihmisille, jolloin pitkäjänteinen sitoutumi-
nen on mahdollista.

”Luonnonsuojelu ei ole meille pakolli-
nen paha, vaan todella tärkeää. Haluamme 
kohentaa paitsi oman ympäristömme tilaa 
myös kehittää ekoturismia”, Thapa kertoo.

Naiset ottavat vastuuta
Porottava aurinko saa ilman väreilemään, 
kun seurueemme kulkee kohti kansallis-
puiston rajaa. Kuulen, kuinka keskustelu 
kääntyy tiikereihin ja siihen, miten niiden 
määrä alueella on vihdoin kasvanut. Kat-
selen pitkiä heinäkasveja ympärilläni ja 
mietin, mahtaako siellä jossain olla tiikeri 
tarkkailemassa puuhiamme.

Seuraamme saapunut Suba Maya Kumal 
osoittaa yli alangon ja kertoo, että muuta-
ma vuosi sitten tällä maaperällä ei kasvanut 
mitään. 

Sientenkasvatuksen kehittäminen on 
parantanut Rama Thapan (vas.) ja 

Nirmala Thapan elintasoa.

Chitwanin kansallispuistossa 
elää muun muassa uhanalaisia 
sarvikuonoja.
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Nyt kuivuus on korvaantunut vehreällä 
maalla ja kunnostus- ja istutustöiden myötä 
alueelle on tullut tiikereiden lisäksi näkyvä 
sarvikuonokanta. Konflikteja luonnon kans-
sa vältetään esimerkiksi aidoin, joita WWF:n 
tuella on pystytetty kylämetsän ympärille.

Kyläläisten toiveena on, että eläinten 
määrä kasvaisi ja vakiintuisi ja että maa ku-
koistaisi entistä enemmän.

Kylämetsänsä puheenjohtajana toimivan 
Kumalin äänessä on mukana ansaittua yl-
peyttä hänen kertoessaan, kuinka luontoa 
suojellaan alueella. Alku ei kuitenkaan ol-
lut helppo.

”Ihmiset olivat epäileviä siitä, että saisim-
me kasvamaan täällä mitään. Kaikkialla oli 
vain kuivuutta ja kiviä. Kyläläisiä myös pelot-
ti eläinten saapuminen alueelle”, hän kertoo.

”Minä ja muutama muu nainen käytim-
me vuoden ihmisten vakuuttamiseen, talo 
talolta. Meillä oli aluksi mukanamme jopa 
turvamiehiä. Näin kolme vuotta myöhem-
min voin todeta, että kaikki vaiva kannatti. 
Hedelmätön maaperä on alkanut saada uut-
ta elämää ja ihmiset ovat sitoutuneita.”

Vuosien varrella naisten vastuu on lisään-
tynyt. Kumal kertoo, että he muun muassa 
partioivat metsissä vapaaehtoisissa sala-
metsästyksen vastaisissa partioissa ja käy-
vät kertomassa suojelusta lähialueilla.

”Hoidamme myös metsäpalojen sammut-
tamisen niiden sattuessa. Meillä on suuri 
vastuu, ja se tuntuu hyvältä, Kumal sanoo. 

”En olisi uskonut, että voimme näin ly-
hyessä ajassa saavuttaa näin merkittäviä 
asioita. Myös oma itsetuntoni on kasvanut. 
Ennen en uskaltanut edes esitellä itseäni 
muille, mutta nykyään nautin siitä, kun 
saan innostettua muita mukaan toimintaan 
ja näen, miten yhteistyö kantaa hedelmää.”

Villieläinkohtaamiset lisääntyvät
Sita Rana Bhatin pihalla tepastelee kanoja, 
kalkkunoita, vuohia, lehmiä ja puhveleita. 
Villieläimille ne näyttävät helpolta saalilta. 
Aitojen lisäksi karja on kuitenkin suojattu 
myös toisella keinolla, vakuutuksilla. 

Hyvinvoivalla metsällä ja villieläinten kas-
vaneella määrällä on kääntöpuoli: kohtaa-
miset ihmisten, kotieläinten ja villieläinten 
välillä ovat lisääntyneet. Joskus esimerkiksi 
tiikeri tulee kylään ja tappaa karjaa. Mikäli 
vahinko tapahtuu, vakuutus korvaa tappiot. 

Myös WWF:n rahoittamien vakuutusten 
tarkoituksena on lisäksi vähentää kostosta 
johtuvia salametsästystapauksia. Bhatille 
vakuutuksen ottamisen merkitys koros-
tui pari vuotta sitten, kun hänen karjaansa 
kuoli sairauteen.

”En olisi selvinnyt niin nopeasti takaisin 
jaloilleni ilman vakuutusta”, Bhat sanoo. 

Sita Rana Bhatin 
karja on suojattu WWF:n 

rahoittamalla vakuutuksella.

”Naiset pitävät huolen siitä, että laittomat aktiviteetit pysyvät kurissa kylämetsässämme”, Suba Maya Kumal kertoo.
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”Suhteeni luontoon muodostui onnellisen sattuman 
kautta. Oppikoulun biologian opettajani Eino Tahvo-
nen järjesti meille koululaisille luontoreissuja. Hän 
infosi oppilaitaan WWF:n ensimmäisestä leiristä. Siitä 
tämä homma lähti.

Aloitin WWF Suomella työskentelyn vakituisesti 
1990 ja nyt olen virkaiältäni järjestön vanhin työnte-
kijä. Nimikkeeni on kenttävastaava. Vastaan leirien 
yleisjärjestelyistä ja logistiikasta. Olen ikään kuin 
leirin vääpeli. Vastaan myös kalustosta ja sen koko-
naisuuden hallinnasta. Työkalujen lisäksi tarvitaan 
esimerkiksi ensiapuvälineitä, haalareita, hanskoja, 
lamppuja ja telttoja.

Olin 1980 Boskärin saaren leirillä osallistujana. 
Työkalut olivat kortilla, eivätkä ne olleet häävissä kun-
nossa. Esimerkiksi vesureita oli sen verran niukasti, 
että kun sain alkuvaiheessa käsiini hyvän vesurin, vein 
sen telttaani ja jopa nukuin sen kanssa. Siitä jäi taka-
raivoon ajatus, että jos joskus vastaan näistä asioista, 
ovat ne toisenlaisella tolalla. 

Pitkiä talkooleirejä on tähän päivään mennessä 
järjestetty 217, joista olen ollut mukana 152:lla. Sitä 
ennätystä tuskin rikotaan. Leirien ansiosta olen nuk-
kunut teltassa noin neljä vuotta elämästäni. Nyt olen 

jättämässä kenttätyön nuoremmille, koska rehellisyy-
den nimissä on sanottava, että se on rankkaa hommaa. 

Kaikkein parasta leireillä ovat hienojen kohteiden 
ohella ihmiset, joihin siellä tutustuu. Samaa mieltä 
ovat myös monet leiriläiset. Olemme kerran pitäneet 
jopa häät Boskärin saaren korkeimmalla kohdalla, 
sillä mukana oli virallinen pappi. Hääpari oli tavannut 
samalla leirillä pari vuotta aiemmin. 

Aikojen muuttumisen huomaan esimerkiksi puhe-
linten käyttöä ajatellessa. Ihan ensimmäisillä leireillä 
meillä oli mukana 20 kilon ARP-puhelin ja auton akku. 
Kaikki taputtivat, kun saimme kerran leirin aikana 
yhteyden WWF:n toimistoon. 2013 olimme puolestaan 
Lemmenjoella, joka on maastona sellainen, etteivät 
puhelimet yksinkertaisesti toimi siellä. Soittaakseen 
olisi pitänyt kiivetä nelisen kilometriä tunturia. Se oli 
kaikkien mielestä äärimmäisen rauhoittava kokemus.

Talkooleiriläiset auttavat luontoa kunnostamalla 
esimerkiksi uhanalaisia perinneympäristöjä. Leireil-
lä on joitain raskaitakin töitä. Etenkin nuorempana 
henkilökohtaisesti kaikkein raskainta oli kuitenkin se, 
kun ensin tutustui 15-20 uuteen ihmiseen ja leirien 
lopussa he hävisivät maailmalle. Alkuaikoina tuntui, 
että jokaiselle leirille jäi pala omasta sielusta.”

Talkooleireissä on  

TAIKAA 
WWF järjestää tänäkin kesänä kaikkiaan kuusi talkooleiriä. 
Ensimmäinen WWF:n leiri järjestettiin 1977 Linnansaaren 
kansallispuistossa, jolloin mukana oli myös silloinen 
koululainen, nykyinen WWF:n kenttävastaava Antti Lappo.
TEKSTI JUHO TALJA  •  KUVA MATTI OVASKA
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Liito-orava on 
metsän hiljainen ja 

huomaamaton asukki, 
jonka läsnäolo 
viestii luonnon 
voivan hyvin.
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Aurinko paistaa. Se on valitettavaa.
Etelä-Pohjanmaan lumen peittämillä la-

keuksilla silmä kantaisi, mutta katsoa ei 
voi: liki loputtomiin jatkuvat pellot hohta-
vat aivan liian valkoisina ja lupailevat alka-
vaa päänsärkyä. Luonto yllätti suojelijansa, 
ajattelen, ja kiroan aurinkolasien unohtu-
mista kotiin.

No, onneksi olemme menossa metsään.
Me tarkoittaa lisäkseni henkilöauton 

ratissa istuvaa Benjam Pöntistä, olemuk-
seltaan rauhallista ja sympaattista luonto-
kuvaajaa, jolle tämä päivä on enemmän tai 
vähemmän yksi muiden joukossa. Itselleni 

Metsien 

HARMAA HENKI
Lähdimme Etelä-Pohjanmaalle 

etsimään suomalaismetsien 
mystistä liitelijää.

TEKSTI JOONAS FRITZE •  KUVAT JOONAS FRITZE JA BENJAM PÖNTINEN

tämä harmittavan aurinkoinen maaliskui-
nen torstai on paljon enemmän – jos kaikki 
menee hyvin, liityn pian niiden harvalu-
kuisten suomalaisten joukkoon, jotka ovat 
nähneet liito-oravan omin silmin.

Myötäjäislahja, joka muutti elämän
Benjam Pöntinen muistaa tarkasti päivän, 
jona liito-oravasta tuli osa hänen elä-
määnsä. Ja syytä onkin muistaa, ainakin 
jos Aulikki-vaimolta kysytään: Pöntinen 
meni naimisiin Nurmossa 13. heinäkuuta 
vuonna 1991 ja sai liito-oravan myötäjäi-
siksi.

Benjam Pöntinen on kuvannut 
liito-oravia jo 27 vuoden ajan.

WWF • Lehti elävän maapallon puolesta 13



Uimavalvojana ja paikallislehden palveluksessa työskennellyt 
Pöntinen omisti jo tuolloin valtaosan vapaa-ajastaan luontoku-
vaukselle. Tämän tiesi myös vaimon serkku, joka tuli nykäise-
mään sulhasta juhlapuvun hihasta: ”Kiinnostaisiko liito-oravan 
kuvaaminen?”

Kiinnostihan se.
Liito-orava oli ollut Pöntiselle luonto harrastuneisuudesta huo-

limatta vain etäisesti tuttu laji, mikä on ymmärrettävää: liito-ora-
va liikkuu pääasiassa yöaikaan eikä silloinkaan pidä itsestään 
meteliä. Yleensä sen voi huomata vain puun juurella nököttävistä 
keltaisista papanoista. Sukulaismiehen opastuksella liito-orava 
löytyi kuitenkin lähipitäjästä, pohjalaistilan vanhasta pihamän-
nystä ja vieläpä keskellä kirkasta päivää. 

Ensikohtaaminen oli ikimuistoinen.
”Muistan vieläkin, kuinka se tuli kohti kuin hidastetussa filmis-

sä, ohjasi jaloillansa liitoa ja meni noin metrin verran ylitseni. Se 
oli rakkautta ensi silmäyksellä”, Pöntinen muistelee.

Liitto oravan – ja tietysti myös Aulikin – kanssa on kestänyt ja 
syventynyt. 27 vuoden aikana Pöntinen on ikuistanut liito-oravan 
tuhansiin kuviin, järjestänyt kymmeniä näyttelyitä, julkaissut usei-
ta kirjoja ja tehnyt luontokuvaamisesta itselleen ammatin. Tänään 
tavoitteenamme on löytää liito-orava ja suunnitella livekameran 
asentamista sen pesän kupeeseen. Aluevaltaus on Pöntiselle uusi, 
mutta juuri tällaista piristystähän pitkissä suhteissa kaivataan.

Pöntinen kurvaa auton tuttavansa pihatielle, tarpoo valtavan 
puutarhan reunaa metsikön laitaan ja pysähtyy vanhan haavan juu-
relle. Muutaman metrin korkeuteen on ripustettu pönttö, sellainen 
kottaraisen mentävä. Punatulkut iloitsevat orastavasta keväästä, 
kun Pöntinen kumartuu pyyhkäisemään tuoretta lunta sivuun. 

”Eilen tuli lunta oikein tuiskuttamalla. Mutta kyllä tässä selvästi 
jotakin on”, Pöntinen sanoo.

Liito-orava viihtyy vanhoissa 
sekametsissä.

Liito-oravan virtsa ja 
ulosteet voivat paljastavat 
sen olinpaikan.

WWF • Lehti elävän maapallon puolesta14



Auta  
liito-oravaa!

Vaikka liito-oravalla menee Suomessa 
valitettavan huonosti, sen auttaminen voi olla 

jopa ilahduttavan yksinkertaista. Liito-orava saat-
taa elää aivan asutuksen lähellä, ja yllättävän 

moni suomalainen voi kantaa kortensa kekoon. 
Voit auttaa liito-oravaa esimerkiksi 

ripustamalla pönttöjä, välttämällä avo-
hakkuita tai suojelemalla metsäsi 

kokonaan. Lue lisää vaihtoehdoista:
bit.ly/liito-oravavinkit 

Se jotakin on tietenkin ulostetta. Papanat 
kertovat, että pihapiirin laitamille ripustet-
tua linnunpönttöä on käynyt tutkailemassa 
liito-orava. Harvoin kakan löytyminen on 
ilahduttanut yhtä paljon!

Nopeasti kuitenkin selviää, että ulostet-
ta on liian vähän: tämä ei ole paras paikka 
liito-oravan kyttäämiselle. Lähdemme etsi-
mään isompaa tunkiota muualta.

Liito-oravan ahdinko syvenee
Palaa hetkeksi tämän artikkelin avausau-
keamalle ja katso kolostaan kurkkaavan 
liito-oravan kuvaa tarkkaan. Näet isosilmäi-
sen, harmaan ja hieman tavallista oravaa 
pienemmän nisäkkään, joka viettää päivän-
sä lähinnä nukkuen ja yönsä haavan lehtiä 
rauhanomaisesti mutustaen. Kuka voisi vi-
hata sitä?

Moni.
Media ja suuri yleisö kiinnostuivat lii-

to-oravasta 1980-luvulla, ja tuolloin suh-
tautuminen lajia kohtaan oli pääosin myön-
teistä. 1990-luvulla julkisuuteen nousivat 
lukuisat kaavoituskiistat, ja asenteet muut-
tuivat. Luonnonsuojelijoita syytettiin suo-
jellun liito-oravan papanoiden tahallisesta 
levittämisestä rakennushankkeiden torp-
paamiseksi, ja osansa näistä syytöksistä sai 
myös Benjam Pöntinen.

On selvää, että rakennushankkeet ja 
metsätyöt ovat kärsineet liito-oravan ole-

massaolosta. Toisaalta liito-orava on kärsi-
nyt vielä enemmän rakennushankkeista ja 
metsä töistä.

Liito-oravaa tavataan vyöhykkeellä, 
joka ulottuu Suomesta aina Venäjän halki 
Tyynenmeren rannikolle ja Japaniin asti. 
Suomessa liito-oravia elää Oulun etelä-
puolella. Vuonna 2006 liito-oravanaaraita 
arvioitiin olleen noin 143 000, mutta sit-
temmin todellisen määrän on esitetty ole-
van ainakin puolet tätä pienempi. Kannan 
koon yliarvion on selitetty johtuvan arvi-
ointimenetelmässä olevasta systemaatti-
sesta virheestä.

Liito-orava luokitellaan silmälläpidet-
täväksi eli lähes uhanalaiseksi, koska sen 
kanta on pienentynyt aina 1900-luvun 
puolivälistä lähtien. Merkittävin syy lii-
to-oravakannan laskuun on metsätalo-
us. Liito-orava liikkuu puusta toiseen 
eikä mielellään ylitä suuria avomaita. 
Suomalainen metsämaisema pirs-
toutuu nopeasti, ja lajille sopivat 
metsiköt ovat usein erillisiä ja liian 
pieniä saarekkeita hakkuuaukkojen 
ja taimikoiden keskellä.

”Tuosta meni hyvä liito-oravametsä 
pari kolme vuotta sitten. No, ei se mi-
kään ihme ole. Niitä menee jatkuvasti”, 
Pöntinen sanoo murheellisena ajaes-
samme kohti seuraavaa – juuri ja juuri 
sopivan kokoista – metsäsaareketta.

Benjam Pöntinen sanoo liito-
oravan liitäneen sydämeensä.
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Suomalaista luontoa suorana
Koska liito-orava ei pidä itsestään meteliä, jonkun on pidettävä 
meteliä sen puolesta. 

WWF aloitti huhtikuussa nettisivuillaan livelähetyksiä luon-
nosta. WWF:n Luontoliven tavoitteena on levittää tietoa harvi-
naisista eläinlajeista ja niiden kohtaamista uhkista sekä innos-
taa ihmisiä osallistumaan luonnon suojeluun. Kuvaamisella 
voidaan edistää myös opetusta ja tutkimusta.

Kevään aikana suorissa lähetyksissä kuultiin luonnon ääniä ja 
nähtiin saimaannorppia, metsäpeuroja ja liito-oravia. Liito-ora-
via kuvattiin aluksi Benjam Pöntisen kanssa löytämässämme 
puussa, mutta kamera siirrettiin noin kuukauden jälkeen uuteen 
paikkaan. 

WWF:n Luontoliven tavoitteena on, että sivuilla on toiminnas-
sa vähintään yksi kamera ympäri vuoden. Innoituksen uuden 

livekamerasivuston toteutukseen WWF sai Norppaliven suur-
suosiosta.

WWF on toteuttanut Luontoliven lukuisten yhteistyökumppa-
neiden kanssa. Teknisestä toteutuksesta vastaavat Live Eye, 
Pukki Visuals ja Frantic. Lajeihin liittyvää asiantuntemusta, 
paikallistietoutta ja muuta korvaamatonta apua ovat tarjonneet 
Benjam Pöntisen lisäksi muun muassa luontokuvaaja Juha Tas-
kinen, Itä-Suomen yliopiston norppatutkijat, Metsähallituksen 
Luontopalvelut, Metsähallituksen koordinoima MetsäpeuraLI-
FE-hanke ja kuvauskohteiden maanomistajat.

Voit seurata WWF:n Luontoliven kanavia osoitteessa 
luontolive.wwf.fi tai lataamalla Luontolive-applikaation sovellus-
kaupasta. Parhaat palat liito-oravakamerasta näet WWF Suo-
men Youtube-kanavalla.

Pysäköimme auton tien varteen ja loikkaamme syvän ojan yli. 
Vanhat kuuset ja järeät haavat sulkevat meidät pian syleilyynsä, kun 
kuljemme peltojen puristuksissa olevan hehtaarin kokoisen metsikön 
sydämeen. Saavumme vanhan haavan juurelle. Puun rungolla, noin 
kolmen metrin korkeudessa, on käpytikan aikoinaan nakuttama kolo.

”Katsopas, tuossa kolon alla on papanoita ja kolon alusta on 
märkä. Se tarkoittaa, että naaras on päästänyt siihen hajumerk-
kejä. Tämä on erittäin potentiaalinen paikka”, Pöntinen sanoo.

”Voisimme tulla takaisin illalla ja katsoa mitä tapahtuu.”

Usko on loppua, kunnes…
Kello on puoli seitsemän, kun koko päivän ajan viheliään 
kirkkaana loimottanut aurinko suostuu vihdoin painu-
maan kaukana häämöttävän horisontin taakse. Pian sitä 
tulee kuitenkin jo ikävä: palaamme kololle odottamaan lii-
to-oravan ilmestymistä, ja ilta viilenee nopeasti. 

Pöntinen valaisee haavan rungossa olevaa koloa tasku-
lampulla. Me toivomme, että sieltä kurkistaa pian yksi met-
siemme myyttisimmistä eläimistä.

Äänimaisema on pelottava – siitä pitää huolen puoliksi kaa-
tunut puu, joka narahtelee uhkaavasti yllämme. Aika kuluu ja 
sitä tappaisi mielellään kyselemällä, mutta…

”Nyt voisi olla parempi, että ollaan hiljaa”, Pöntinen kuiskaa.
Kylmä hiipii jäseniin. Silmät väsyvät kolon tuijottamisesta. Usko 

on jo loppua. 
Sitten kolon suulla pilkahtaa jotain harmaata.
Päivästäni tuli juuri erityinen.

Liito-orava voi käyttää pesäpaikkanaan esimerkiksi käpytikan nakuttamaa koloa.

Liito-orava 
palkitsi odotuksen.
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ILMASTO-
PAKOLAISET

Uusi tutkimus vahvistaa pelkomme: jo muutaman asteen 
nousu lämpötiloissa muuttaa monet maapallon ikonisista 

alueista elinkelvottomiksi siellä nyt asuville lajeille.

Tilanne on hieman parempi niille, jotka 
voivat paeta, mutta hitaille käy huonos-
ti. Kasvit, matelijat ja sammakkoeläimet 
kuuluvat jälkimmäiseen ryhmään. Niille 
siirtyminen ja uuden elintilan valloitta-
minen on lähes mahdotonta. Jopa 90 pro-
senttia sammakkoeläimistä, 86 prosenttia 
linnuista ja 80 prosenttia nisäkkäistä saat-
taisi hävitä kokonaan itäisen ja eteläisen 
Afrikan metsistä. Amazon saattaisi me-
nettää 69 prosenttia kasvilajeistaan, ker-
too East Anglia- ja James Cook -yliopisto-
jen sekä WWF:n yhteinen tutkimus.

Nouseva merenpinta kutistaa esimer-
kiksi tiikereiden elinalueita Intiassa ja 

TEKSTI KATJA RÖNKKÖ  •  KUVA JAMES FRANKHAM / WWF

Bangladeshissa. Afrikassa lisääntyvä 
kuivuus ja yhä niukkenevat sateet tuo-
vat todellisia ongelmia afrikannorsulle, 
joka juo 150-300 litraa vettä vuoro-
kaudessa. Paikallinen sukupuutto voi 
uhata jopa puolta kasvi- ja eläinlajeista 
vuosisadan loppuun mennessä esimer-
kiksi Amazonilla ja Galapagossaarilla, 
mikäli ilmastopäästöjen kasvua ei hil-
litä.

Tutkijat selvittivät ilmastonmuutok-
sen vaikutuksia lähes 80 000 eläin- ja 
kasvilajiin 35:llä maailman luonnol-
taan monimuotoisimmalla ja eläimis-
töltään rikkaimmalla alueella.
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Taiwan on kertonut kieltävänsä nor-
sunluukaupan 2020 loppuun men-
nessä, ja seuraa näin Kiinan ja Hong 
Kongin esimerkkiä norsunluukaupan 
kiellossa Aasiassa. Salametsästys on 
afrikannorsujen suurin uhka, ja kym-
menessä vuodessa norsukanta on ro-
mahtanut yli 110 000 yksilöllä.

Puru-
vedellä 
havaittiin 
huhtikuussa 
saimaannorpan 
kuutti ensi kertaa vuo-
sikymmeniin. Ympäristöminis-
teriö linjasi jo vuonna 2011, että saimaannorppa lisätään Pu-
ruveden Natura 2000 -alueen lajiluetteloon, mikä tarkoittaisi 
muun muassa verkkokalastuksen rajoittamista alueella. Minis-
teriö lupasi toissa vuonna toteuttaa linjauksensa, jos alueelta 
löytyy norpan poikaspesiä, eli nyt on aika lunastaa lupaus.

Yhdessä se on 

MAHDOLLISTA
Kiitos tuestasi. Nämä saavutukset eivät olisi 

mahdollisia ilman uskollisia tukijoitamme. WWF 
toimii kaikilla mantereilla ja yli 100 maassa.
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ILMASTONMUUTOS

SALAMETSÄSTYS

SAIMAANNORPPA
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together possible TM

Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n 
jäsenvaltiot päättivät huhtikuussa alkaa 

valmistella kieltoa, joka koskisi sekä ras-
kaan polttoöljyn käyttämistä että kul-

jettamista polttoaineena arktisessa 
meriliikenteessä. Raskasta polttoöl-
jyä on kutsuttu maailman likaisim-
maksi polttoaineeksi. Kielto olisi 
voimaan tullessaan merkittävä as-
kel arktisen alueen suojelussa

WWF:n Earth Houriin osallistui kyselytutkimuksen mu-
kaan huimat 1,5 miljoonaa suomalaista. Lukuisat maa-

merkit, yritykset sekä yhteisöt näyttivät jo kymmenet-
tä kertaa valomerkin ilmaston puolesta. Ruokateema 

innoitti mukaan satakunta ravintolaa, jotka kannus-
tivat ilmastoystävällisempään ruokaan. Maailman-
laajuisesti mukana oli ennätykselliset 188 maata 
ja maantieteellistä aluetta, ja valot sammuivat lä-
hes 18 000 tunnetusta maamerkistä.

Metsäpeite on saatu palautettua 15 vuo-
dessa metsitystyön tuloksena Etelä-Ne-
paliin, ja sen mukana myös villieläimet, 

kuten tiikeri ja sarvikuono, ovat pa-
lanneet alueelle. Esimerkiksi kaksi 

suurta suojelualuetta yhdistävä 
Khatan metsäkäytävä oli vielä 

2001 surkeassa kunnossa, 
metsäpeitettä oli vain pieni 

115 hehtaarin alue. Nyt 
villieläimet ovat saaneet 
jopa 3 800 hehtaaria lisää 
elintilaa. WWF Suomi on 
tukenut kylämetsätyötä 
Khatan alueella ulko-
ministeriön ja kummien 
tuella.

Mekongin alueen äärimmäisen uhan-
alaisten jokidelfiinien määrä on kään-
tynyt kasvuun ensimmäistä kertaa yli 
20 vuoteen. Vuonna 2017 tehdyn las-
kennan mukaan alueella elää 92 joki-

delfiiniä, kun vuonna 2015 niitä oli 80. 
Eläinten määrän lisääntyminen on pitkä-

aikaisen suojelutyön ja erityisesti laittomi-
en kalastusverkkojen poistamisen tulosta.
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ILMASTONMUUTOS

ARKTINEN ALUE

METSÄT 

JOKIDELFIINI
19WWF • Lehti elävän maapallon puolesta



1

Kaulapantoja

JÄTEILLE
Salametsästyksen riivaamassa Tansaniassa hommalle 

halutaan laittaa piste. Villien norsujen määrä on 
romahtanut, eikä yhtäkään ole enää varaa menettää. Apua 

toivotaan valtavista satelliittikaulapannoista. Pääsimme 
seuraamaan, miten pantoja asennettiin norsuille.

TEKSTI KATJA RÖNKKÖ  •  KUVAT WWF
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1. Satelliittipantojen avulla metsänvartijat 
tietävät tarkalleen missä norsulaumat 
liikkuvat ja voivat pitää ne turvassa 
salametsästäjiltä. Usean tonnin painoisen 
norsun pannoitus tehdään mahdollisim-
man nopeasti, jotta sille tai sen laumalle 
ei aiheutuisi tarpeetonta stressiä. Mukana 
on metsänvartijoita, eläinlääkäreitä, 
tutkijoita ja vartijoita. Kaikilla on tarkoin 
määritelty oma tehtävänsä. Tansanialais-
ten urakka on suurin maassa koskaan 
tehty: tavoitteena on pannoittaa 60 
norsua tämän vuoden aikana.

2. Yksilön valitsemisen jälkeen se nukute-
taan nukutusainetta sisältävällä nuolella, 
jonka jälkeen tutkijat tarkastavat eläimen 
terveydentilan, keräävät siitä tietoa ja 
asettavat norsun valtavaa kaulaa varten 
suunnitellun pannan. Operaatio kestää 
noin puoli tuntia, jonka jälkeen norsulle 
annetaan herättävää lääkettä.

3. Eläinlääkäri löysi norsusta myös pun-
kin. Tansanian suurin luonnonsuojelualue 
Selous on menettänyt lähes 90 prosenttia 
norsuistaan vain 40 vuoden aikana. 
Norsujen henki on niiden suojelijoiden 
käsissä.

4. Panta on kestävää kangasta eikä sen 
ole havaittu haittaavan eläimen normaalia 
elämää. Lähettimen pitää olla kiinni 
pannassa norsun niskan päällä, jotta 
satelliitti löytää sen signaalin. Pannan ja 
lähettimen pysyminen oikeassa kohdassa 
varmistetaan painolla.

3

2

4
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5. Pannoitetuista norsuista kerätään tiedot ja 
hännästä leikataan pieni tupsu dna-näytettä 
varten.

6. Koska salametsästäjät eivät kaihda mitään 
keinoja, täytyy myös norsujen suojelijoiden olla 
tarkkoja siitä, kuka pääsee käsiksi satelliitin 
välittämään paikannustietoon. Suojattua tietoa 
pystyvät lukemaan vain erittäin tarkoin valitut 
tutkijat ja metsänvartijat, joiden työhön voidaan 
luottaa.

7. Pannoitettu norsu on herännyt hetki sitten 
nukutuksesta ja palaa laumansa luokse. 
Norsun liikkeitä ja vointia seurataan myös 
heräämisen jälkeen. Panta on suunniteltu kes-
tämään norsun kaulassa jopa viisi vuotta, jonka 
aikana se lähettää satelliitin kautta paikkatietoa 
tutkijoille.

6

5
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tettiin 1940-luvun lopulla avohakkuita suosivaksi ilman, että 
itse lakia muutettiin. Voikin sanoa, että metsäala otti lain tul-
kinnan omiin käsiinsä vuosikymmeniksi.  

Vuonna 1950 metsänomistajille tuli lain mukainen pakko kuulua 
metsänhoitoyhdistyksiin, jotka alkoivat suunnitella metsänkäsitte-
lyä kaikissa yksityismetsissä. Kun metsänomistaja ei halunnut alis-

tua omalta kannaltaan kielteiseen met-
sänhoitoon, hän sai haasteen käräjille.

Eikö tällainen menettely kohdannut 
kritiikkiä?
Luonnonsuojeluliike kritisoi avohak-
kuita ja muuta voimaperäistä metsän-
hoitoa 1960-luvulta alkaen. Vallitseva 
metsänhoitotapa kyseenalaistettiin laa-
jasti 1970-luvulla, jolloin tutkimuksen 
mukaan jopa 80 prosenttia kansalaisista 
suhtautui kriittisesti käytössä olleisiin 
metsänhoitomenetelmiin. Myös Maata-
loustuottajien Keskusliitto MTK kirjelmöi 
yksipuolista metsänviljelyä koskevasta 
huolestaan Keskusmetsälautakunta Ta-
piolle. Metsäntutkimuslaitoksen päätös 
estää metsän jatkuvan kasvatuksen tut-

kimus herätti myös arvostelua.  

Mikä on metsänhoidon tilanne nyt?
Vuonna 2014 tehtiin taas lailliseksi metsänkäsittely ilman 
avohakkuuta, ns. jatkuvalla kasvatuksella. Käytännöt eivät 
kuitenkaan ole vielä muuttuneet laajasti. On valtava tarve 
metsänhoitajien täydennyskoulutukselle ja metsäneuvonnan 
monipuolistamiselle.

Lue Panu Kuntun laaja artikkeli metsänkäsittelyn historiasta 
bit.ly/2KFAUD3

Suuri osa suomalaisista tuntee vain yhden tavan hakata met-
siä: avohakkuun. Tämä johtuu siitä, että muut hakkuutavat 
ovat pääsääntöisesti olleet pitkään kiellettyjä.  Miten avo-
hakkuut vaikuttavat metsäluontoon?
Voisi sanoa, että avohakkuu on metsäluonnon täystuho. Se hävit-
tää metsälle ominaiset piirteet: kaiken puuston ja sen vaihtelun, 
metsän pienilmaston, maaperän ehey-
den, vesitasapainon sekä näistä riippu-
vaiset eliölajit. 

Vielä 1900-luvun alkupuolella laki 
salli avohakkuut vain poikkeusluval-
la. Milloin avohakkuut alkoivat yleis-
tyä ja miksi?
Niin sanotut harsintahakkuut olivat 
metsien käsittelyn päämuoto toiseen 
maailmansotaan saakka. Siinä poistet-
tiin metsän suurimpia puita määräajoin. 
Näitä hakkuita tehtiin kuitenkin kiinnit-
tämättä huomiota jäljelle jäävään puus-
toon ja metsän laatu kärsi. Osa metsä-
ammattilaisista halusi tehokkaampaa 
metsänhoitoa.

Avohakkuita alettiin käyttää toisen 
maailmansodan aikoihin velvoitehakkuissa, joilla turvattiin polt-
topuuhuolto ja maksettiin sotakorvauksia. Kun korvaukset oli 
maksettu, avohakkuut jäivät vallitsevaksi metsänkäsittelymuo-
doksi. Yksi iso ajuri oli metsäteollisuuden vahva kehittyminen: 
koko Suomen virallinen metsäpolitiikka muuttui täysin tähdäten 
puuntuotannon tehostamiseen ja metsäteollisuudelle edullisen 
raaka-aineen tuotantoon.

Miten avohakkuiden säilyminen vallitsevana menetelmänä 
varmistettiin?
Monin eri tavoin. Yksityismetsälain tulkintaa muun muassa muu-

Luonto saa  
palata metsiin

METSÄLAKI EI ENÄÄ VAADI UUDISTAMAAN METSÄÄ HAKKAAMALLA SE ENSIN PALJAAKSI, VAAN METSÄNOMISTAJAT SAAVAT TAAS OLLA OMAN 
METSÄNSÄ PÄÄTTÄJIÄ, SANOO WWF:N METSÄASIANTUNTIJA MMT PANU KUNTTU. TEKSTI: ANNE BRAX

”Metsäala 
otti lain tulkinnan 

omiin käsiinsä 
vuosikymmeniksi.”
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WWF
kummit

Tukijapalvelu 
Puhelin: 040 192 3112, 
avoinna arkisin klo 9–16
Sähköposti: tukija@wwf.fi
Osoite: WWF Suomi, tukijapalvelu, 
Lintulahdenkatu 10, 00500 Helsinki
wwf.fi/kummipalvelu 
Lahjoitustili: FI41 1572 3000 0111 89
BIC (Swift) NDEAFIHH

Kuka minut perii?
Vuonna 2015 käynnistetty Hyvä testamentti 
-kampanja haastaa suomalaiset miettimään, 
kuka omaisuuden perii ja mitä sille tapahtuu, 
kun ei itse enää ole täällä päättämässä asiasta. 
Testamentti on tässä prosessissa tärkeä askel. 

”Olen sinkkutalous, joten testamentin 
laatiminen kävi helposti. Halusin testamen-
tissani muistaa WWF:ää määrätyllä raha-
summalla, joka kohdistettaisiin uhanalais-
ten eläinten suojelutoimintaan. Eläimet ja 
luonto ovat aina olleet lähellä sydäntäni, 
ja testamentillani haluan varmistua, että 
aikanaan WWF päättää puolestani apua tar-
vitsevat kohteet. Järjestölle tehdyssä testa-
mentissa mielestäni on lisäksi se hyvä puo-
li, ettei siitä makseta perintöveroa”, kertoi 
57-vuotias WWF-yleiskummi Sirpa.

WWF on mukana Vastuullinen lahjoitta-
minen ry:n jäsenjärjestöjen yhteisessä Hyvä 
testamentti -kampanjassa.

Lisätietoa löydät takakannesta.

Kummimaksut automaattisesti
Säännöllisesti lahjoittamalla olet vaivattomasti mukana tärkeäs-
sä työssä. Suoramaksua käyttävillä kummeilla lahjoittaminen 
hoituu jo automaattisesti. Jos käytät e-laskua, tiesithän, että 
kaikkein kätevimmin voit maksaa kuukausilahjoituksesi ottamal-
la käyttöön automaattisen hyväksynnän verkkopankissasi. Näin 
sinun ei tarvitse muistaa asiaa kuukausittain, vaan lahjoitussum-
ma maksetaan automaattisesti ajallaan. 

TOIMI HETI! 
Näistä arvoista en  
luovu - luontoarvot  
ja Norppa-arvat 
Jos et vielä saanut arpoja kotiisi, 
ehdit kesäkuun loppuun asti 
ilmoittautua postituslistalle 
osoitteessa wwf.fi/arpatilaus tai 
soita tukijapalveluumme.

”Auta suojelemaan lumileopardia, uljasta ja 
upeata uhanalaista Himalajan Kuningasta, ku-
ten ympäristöämmekin jatkuvasti pahenevalta 
katastrofaaliselta ilmaston lämpenemiseltä.”

Michael Monroe, muusikko
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 STRANDEN

Olemme auki  
koko kesän
Kesä on hyvää aikaa 
hoitaa kuntoon 
esimerkiksi osoit-
teenmuutokset, 
kummisumman 
korotukset tai 
maksutiliin liittyvät 
muutokset.  ©
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Tukijoidemme 

MIETTEITÄ 
LUONNOSTA

Kaunista kesää kaikille!
 WWF Suomen tukijapalvelu

WWF
kummit

”Metsien siimeksessä, 
järvien rannoilla ja kallioiden laella. 

Jotakin niin pyhää ja kaunista, 
että sille kalpenee kaikki muu. 

Luonnosta löydän luontoni.”

- Anni Hyöppinen

”Joka kerta kun menen metsään, 
minusta tuntuu kuin palaisin kotiin, 

josta minut on viety pois kauan sitten. 
Kuin minussa heräisi henkiin jotakin sellaista, 

millaiseksi minut on alun perin luotu.”

- Janne Kärkinen

”Ympäröivästä 
luonnosta voi löytää 

oman hiljaisuutensa.”

- Katja Lappi

”Mikään ei voita sitä tunnetta, 
kun luonnossa kulkiessa löytää jotakin 

uutta ja niin upeaa, että hengitys salpautuu 
ja tuntuu, että halkeaa silkasta onnesta.”

- Minna Knuuttila

”Halailen puita aina 
kun menen metsälle. 

Kerron heille huoleni ja hiljaa
 huokaillen ne minulle vastaa.”

- Tuula Tervonen
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Katoavat lajit   

TULEVAT IHOLLE
Tatuointiartisti Annika Koivukorpi tatuoi 
ihmisten ihoon uhanalaisia, tuntemattomia 
elämiä ja lahjoittaa puolet kuvien tuotosta 
WWF:n suojelutyöhön.

Porilainen Annika Koivukorpi huutokauppaa sosiaali-
sen median kanavissaan tatuointimalleja uhanalaisista 
ja tuntemattomista eläimistä. Ihmisten iholle ovat pää-
tyneet malabarinisosivettikissan lisäksi muun muassa 
hippiäiskotinga, saiga-antilooppi ja kuubankrokotiili. 

”Pohdin pitkään, miten voisin tehdä työni kautta 
jonkin hyväntekeväisyyskampanjan ja eläintatuointien 
tekeminen tuntui luontevalta. Tahdoin tehdä jotain 
erikoista ja löysin mallikseni äärimmäisen uhanalaisen 
malabarinisosivettikissan. Työn tekeminen oli hyvin 
mielekästä ja mietin, miksen tekisi tätä toistekin”, 
kertoo Annika Koivukorpi.

”Heti ensimmäisen tatuoinnin jälkeen sain pal-
jon viestejä, joissa ihmiset kysyivät mitä aion tehdä 
jatkossa. Seuraavaksi aiheeksi olen miettinyt sarvikuo-
noa, sillä muutama viikko sitten uutisoitiin maailman 
viimeisen urospuolisen zairenleveähuulisarvikuonon 
kuolemasta.”

”Haluan jatkossa tehdä kuvia, joiden tekemisestä 
itse nautin, mutta otan mielelläni vastaan myös ehdo-
tuksia. Tärkeintä on miettiä asian visuaalista puolta: 
kuinka voin toteuttaa kyseisen kuvan ja sopiiko valittu 
eläin sarjan teemaan. ”

Uhanalaisuus on Koivukorven tatuointisarjaan valit-

semille eläimille selkeä kriteeri. 
”Maailmassa on paljon ihmeellisiä eläimiä, joista 

monet ihmiset eivät edes tiedä, ennen kuin ne katoavat. 
Mielestäni on jopa hieman pelottavaa, miten niin monet 
muut asiat ovat ihmisille tärkeämpiä kuin katoavat lajit.”

Annika Koivukorpi kertoo WWF:n olleen lahjoitus-
ten saajana luonteva valinta. 

”WWF tekee paljon työtä eläinten hyväksi, ja eläi-
miinhän tämä sarja keskittyy. Projektin kannalta on 
myös parempi, että kyseessä on tunnettu järjestö, jonka 
luotettavuudesta en joudu vakuuttamaan asiakkaita.”

Annika Koivukorpi on työskennellyt tatuoijana Porin 
Tattoo Nationissa reilun vuoden. 

”Ei ole mikään yllätys, että päädyin tähän työhön – 
olen jo pienestä pitäen piirtänyt paljon, tehnyt paljon 
teatteria ja jollain tasolla harrastanut kaikkia taiteen 
aloja! Pienenä haaveilin maalarin urasta, ja sanoisin, 
että tatuoija on siitä tämän päivän versio. Aloitin 
vuoden 2016 lopussa liikkeen omistajan oppityttönä, ja 
siitä saakka tahti on ollut aika vauhdikas. ”

”Uhanalaissarjan tekemistä jatkan niin kauan kun 
minulla riittää aikaa ja jaksamista – miksen vaikka 
maailman tappiin asti. Tämä on yhden ihmisen projek-
ti, joten menen aika lailla fiilispohjalta.” 

TEKSTI HEINI-SOFIA ALAVUO

Oman keräyksen 

perustam
inen on 

helppoa o
soitteessa

:

oma.wwf.fi
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Ahventa

ITALIALAISITTAIN
Keitetty ahven
500 g  ahvenfileitä
1  porkkana
1  iso sipuli
1  laakerinlehti
1 tl  suolaa
 persiljan varsia
 
Tonato-kastike
1 prk  MSC-merkittyä 
 tonnikalaa öljyssä
1, 5 dl  majoneesia
3  anjovisfilettä (kilohailista)
2-3 rkl pieniä kapriksia
 mustapippuria

1) Lado kattilan pohjalle porkkana, halkaistu 
sipuli ja muut mausteet. Nosta päälle kalafileet 
ja lisää vettä niin, että se juuri ja juuri peittyy. 
Kun vesi poreilee, lisää suola. Anna kiehua 
miedolla lämmöllä vain kevyesti poreillen noin 
5 minuuttia.
 
2) Soseuta tonnikala, majoneesi, anjovikset ja 
kaprikset. Mausta pippurilla ja tarkista maku. 
Ohenna tarvittaessa vesitilkalla.
 
3) Nosta kypsä kala kattilasta reikäkauhalla ja 
valuta. Tarkista kalan suola. Laske kala lauta-
selle ja lisää päälle tonnikalakastiketta, musta-
pippuria, kapriksia ja rucolaa.

Opas vastu
ullisiin 

kalavalintoi
hin:

wwf.fi/kalaopas
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Anna perintösi kasvaa uutta elämää. 
Kun haluat keskustella testamenttilahjoittamisesta WWF:n luonnon
suojelutyölle, älä epäröi ottaa yhteyttä pääsihteeri Liisa Rohwederiin 

puh. 040 840 7461 tai liisa.rohweder@wwf.fi

Testamenttilahjoittamisesta kertovan esitteen, testamenttimallit 
ja kirjalliset ohjeet testamentin laadintaan voit tilata sivulta

wwf.fi/testamentti tai tukijapalvelustamme 
puh. 040 192 3112, sähköposti: tukija@wwf.fi

RAKKAUDESTA 
LUONTOON

TESTAMENTTI-
LAHJOITUS
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