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F Huhtikuun 2015 lopussa Nepalissa tapahtunut maanjäristys järkytti koko 

maata. WWF:n henkilökunta ei loukkaantunut järistyksessä ja nopeasti 
järistyksen jälkeen he kertoivat monien toimintojen, kuten salametsästyk-
sen vastaisten partioiden, jatkumisesta. Tilikauden aikana yksikään sarvi-
kuono tai tiikeri ei joutunut Nepalissa salametsästyksen uhriksi. Kuvassa 
pääsihteeri Liisa Rohweder asettaa satelliittiseurantapantaa sarvikuonolle.



4

WWF Suomen tilikausi sujui asetettujen 
tavoitteiden mukaisesti: vaikutimme 
tärkeisiin suojelukysymyksiin osallistu-
malla aktiivisesti kansainvälisen WWF:n 
kehitysyhteistyöohjelmiin Himalajalla, 
Borneolla ja Itä-Afrikassa. Lisäksi 

toimimme kansainvälisen WWF:n Itämeri- ja Arktisessa ohjelmassa. 
Kansallisesti keskeisiä painopisteitämme olivat kestävän metsätalouden 
edistäminen ja metsäpohjaisten energiaratkaisujen kehittäminen 
yhdessä suomalaisten yritysten ja ministeriöiden  
kanssa sekä saimaannorpan suojelutyö.  

TOIMELIAS JA 
TULOKSELLINEN VUOSI

Talvella järjestimme ilmastotapahtuma Earth Hourin. Siihen ilmoitti tekemäm-
me kyselytutkimuksen mukaan osallistuneensa noin kolmasosa täysi-ikäisistä 
suomalaisista eli yli 1,5 miljoonaa ihmistä. Jatkoimme konkreettista työtä suo-
malaisten ekologisen jalanjäljen pienentämiseksi muun muassa ruokatyöllä ja 
ympäristökasvatuksella. Tilikauden aikana koulukiertue tavoitti ennätykselliset 
yli 27 000 oppilasta. 

Päättyneen tilikauden tulos oli erinomainen. Toiminnallaan ja taloudellisesti 
WWF:ää tukevien ihmisten määrä kasvoi tuntuvasti ja WWF:n näkyvyys sekä 
tavanomaisessa että sosiaalisessa mediassa kasvoi. Talvella teettämämme laajan 
bränditutkimuksen tulokset kertovat, että WWF tunnetaan, meitä arvostetaan 
ja asiantuntemukseemme luotetaan. Olimme myös jälleen Great Place to Work 
-arvioinnin mukaan yksi Suomen parhaista työpaikoista.

Tilikauden aikana emme toteuttaneet yhtään varsinaista koko toimiston yhteistä 
kampanjaa. Silti sekä mukana olo heinäkuussa järjestetyssä SuomiAreenassa, 
marraskuun salametsästyskampanja, maaliskuussa vietetty Earth Hour ja ke-
vään eduskuntavaaleihin ja hallitusohjelmaan vaikuttaminen edellyttivät pää-
sihteerin, suojelujohtajan sekä useiden tiimien panosta ja yhteistyötä. 

Tilikauden aikana totuttelimme myös uuteen rooliimme ulkoasiainministeriön 
kumppanuusorganisaationa. Kehitysyhteistyömme oli tuloksekasta. Sitä varjos-
tivat kuitenkin sekä huhti-toukokuussa sattunut maanjäristysten sarja kump-
panimaassamme Nepalissa että tilikauden lopulla tehty valtioneuvoston päätös 
kehitysyhteistyövarojen leikkauksista.

Marraskuussa järjestimme perinteisen sidosryhmäjuhlan Luonnontieteellisessä 
keskusmuseossa. Kutsuvieraita oli paikalla noin 300. Heihin lukeutuivat myös 
kaikki WWF Suomen 2000-luvun hallintoneuvostojen puheenjohtajat, ministe-
rit Elisabeth Rehn, Pertti Salolainen, Pekka Haavisto sekä presidentti Tarja Ha-
lonen. Kansainvälisen WWF:n pääjohtaja Marco Lambertini vieraili Suomessa 
toukokuussa ja osallistui muun muassa WWF:n ja UPM:n yhteiseen seminaariin.
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Tilikauden aikana jatkoimme ja syvensimme tavoitteellista yhteistyötä useiden 
pitkäaikaisten suojelustrategisten yritysyhteistyökumppaneiden kanssa. Yritys-
yhteistyössä käynnistimme pk-yrityksille suunnatun lahjoituskonseptin WWF:n 
Ystäväyritys, Green Office -yrityksille suunnatun Green Ideas -koulutuskonsep-
tin ja avasimme WWF:n uusitun verkkokaupan.

Yksityisvarainhankinnassa panostimme integroituihin kummikampanjoihin, joi-
ta tehtiin syksyllä 2014 kaksi: salametsästyksen vastainen ja lumileopardikam-
panja. Kampanjat olivat menestyksekkäitä; niissä saatiin yhteensä 1 700 uutta 
kummia. Kummien pysyvyyden lisäämiseksi ja entisten kummien uudelleenakti-
voimiseksi teimme monenlaisia toimenpiteitä ja kehitimme tukijaetuja. Lisäksi 
kehitimme testamenttilahjoitusten markkinointia ja materiaaleja.

WWF Suomi toimi aktiivisena WWF-verkoston jäsenenä. Järjestimme muun 
muassa verkoston vuosikokouksen Lofooteilla yhteistyössä WWF Tanskan, WWF 
Ruotsin ja WWF Norjan kanssa. Pääsihteeri oli edelleen verkoston viestintä- ja 
markkinointikomitean puheenjohtajana ja työskenteli kansainvälisen Itämeri-
ohjelman, Arktisen ohjelman ja Himalaja-ohjelman ohjausryhmissä. Useat suo-
jelun asiantuntijat ja tiedottajat työskentelivät myös aktiivisesti verkostossa. Syk-
syllä 2014 Euroopan WWF-hallitusten puheenjohtajat kokoontuivat Brysselissä 
ja linjasivat Euroopan WWF-toimistojen roolia osana kansainvälistä WWF:ää.

Liisa Rohweder
Pääsihteeri, WWF Suomi
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WWF ON MAAILMAN VAIKUTTAVIN YMPÄRISTÖJÄRJESTÖ

WWF-toimistot WWF:n sisarjärjestöt

WWF NUMEROINA:
• PERUSTETTU 1961, WWF SUOMI VUONNA 1972
• TYÖSKENTELEE YLI 100 MAASSA, KAIKILLA MANTEREILLA
• YLI 5 MILJOONAA TUKIJAA, WWF SUOMELLA 134 000 TUKIJAA  
 JA VAPAAEHTOISTA
• YLI 16 MILJOONAA SEURAAJAA FACEBOOKISSA, TWITTERISSÄ  
 JA GOOGLE+:SSA JA WWF SUOMELLA YLI 71 000 TYKKÄÄJÄÄ    
 FACEBOOKISSA
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WWF-toimistot WWF:n sisarjärjestöt2.

3.
4.

5.

6.

  1.

WWF SUOMEN PRIORITEETTIALUEET:
4. Itäinen Afrikka
5. Itäinen Himalaja
6. Itämeri

1. Suomi
2. Arktinen alue
3. Borneon saari
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Käytimme suojeluun ja suojeluviestintään tilikaudella yhteensä 6,5 miljoonaa euroa. 
Suojelutyötä tehtiin neljässä ohjelmassa, joita ovat kansainvälinen kehitys -ohjelma, 
suomalainen luonto -ohjelma, meriohjelma ja ekologinen jalanjälki -ohjelma. Ympäris-
tökasvatustiimi tukee kaikkia suojeluohjelmia. 

Suojelutyötä tukivat vapaaehtoiset lajityöryhmät, joissa vapaaehtoiset asiantuntijat työs-
kentelevät WWF:n työntekijöiden kanssa. Tilikauden aikana toiminnassa olivat Itämeren 
hylkeet -työryhmä, merikotkatyöryhmä, kovakuoriaistyöryhmä, jokihelmisimpukkatyö-
ryhmä ja kiljuhanhityötyhmä. 

Eduskuntavaalien 2015 takia poliittinen vai-
kuttaminen oli tilikaudella vilkasta. Keväällä 
teimme työtä yhdessä muiden Suomen ym-
päristöjärjestöjen kanssa eduskuntavaalien 
teemoihin ja uuden hallituksen ohjelmaan 
vaikuttamiseksi. Otimme toukokuussa osaa 
myös ympäristöjärjestöjen yhteiseen vetoo-
mukseen itsenäisen ympäristöministeriön 
puolesta. Sosiaalisessa mediassa levitetty 
vetoomus keräsi ennätysajassa yli 65 000 
nimeä ja se luovutettiin maatalous- ja ympäristöministeri Tiilikaiselle. Ympäristömi-
nisteriö säilyi itsenäisenä.

Luonnon monimuotoisuus

WWF:n kansainvälisenä tavoitteena on, että luonnon monimuotoisuus ei enää heikkene 
vuoden 2020 jälkeen. Vuoteen 2050 mennessä tavoitteena on, että luonnon monimuo-
toisuus on suojeltu ja hyvässä hoidossa maailman arvokkaimmilla luontoalueilla ja että 
ekologisesti, taloudellisesti ja kulttuurien kannalta tärkeiden lajien luonnonkannat on 
palautettu kestävälle tasolle. Toteutimme omalta osaltamme näitä tavoitteita luonnon 
monimuotoisuutta edistävissä ohjelmissaan voimassa olevan strategian mukaisesi.

Itämeren suojelu ja arktinen työ

Jatkoimme Itämeren suojelutyötä tiiviisti osana WWF:n kansainvälistä Itämeri-ohjel-
maa. Ohjelmaan kuuluvat kaikki Itämeren alueen WWF-toimistot. Itämeri-ohjelmalla 
on esimerkiksi HELCOM-kokouksissa oma edustaja, jonka kautta vaikutamme HELCO-
Min työskentelyyn ja Itämeren suojelun toimintaohjelman toteuttamiseen.
 
Yksi keskeinen, eduskuntavaaleihin ja hallitusohjelmaan liittyvä vaatimuksemme oli 
Itämeren suojelun toimenpideohjelman toimenpiteiden toteuttaminen Suomessa täysi-
määräisesti sovitussa ajassa. Emme kuitenkaan saaneet vaatimuksemme mukaista kir-
jausta hallitusohjelmaan, vaikka hallitus mainitseekin strategisena tavoitteena Itämeren 
hyvän tilan saavuttamisen.

 LUONNON- JA 
YMPÄRISTÖNSUOJELU

NÄIN VAIKUTIMME:

Mielipidekirjoitukset ja yliöt  10 
Uutiset ja tiedotteet  109 
Lausunnot ja kannanotot  30 
Tavoitettujen koululaisten määrä  26 940
Pidetyt oppitunnit  1 243
Pidetyt esitykset  125
Esitysten kautta tavoitettujen  
ihmisten määrä  n. 13 000 

Suojelutyömme kaksi keskeistä tavoitetta  
olivat WWF:n kansainvälisen suojelustrategian  
mukaisesti luonnon monimuotoisuuden suojelu 
ja ihmisten ekologisen jalanjäljen pienentäminen. 
Kotimaassa tehdyn työn lisäksi osallistuimme 
aktiivisesti valitsemiimme WWF:n kansain- 

välisiin suojeluohjelmiin ja -hankkeisiin, jotka edistävät näitä tavoitteita. 
Tuimme myös taloudellisesti merkittävästi koko WWF:n kansainvälisen 
verkoston suojelutoimintaa.
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Vapaaehtoistoimintaamme osallistui  
tilikauden aikana n. 450 henkeä
• Lajityöryhmät n. 70 henkeä
• Talkooleirit n. 140 henkeä
• ÖT-koulutukset 215 henkeä
• Nuorten tiimi 15 henkeä
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Itämeren uhanalaisten kalakantojen suojelemiseen ja kestävään kalastukseen liittyvä 
työ oli tänäkin toimintavuonna tärkeä osa merityötämme. Kollaja-keskustelun myötä 
myös virtavesien suojelemiseksi tehty vaikuttamistyö oli välttämätöntä.

Teimme Itämeren suojelutyössämme uuden avauksen, kun järjestimme yhdessä Suo-
men ympäristökeskuksen ja Metsähallituksen kanssa pilottiluonteisen Meritutkimus-
leirin Ulko-Tammiossa elokuussa 2014. Leirille osallistui 14 talkoolaista, jotka muun 
muassa kartoittivat rakkolevän esiintymisalueita ja tarkastelivat pohjan happikadon 
vaikutuksia eliöstöön. Leirin aikana tutkittiin myös vieraslajien, kuten mustatäplätokon 
ja sirokatkaravun, esiintymistä itäisellä Suomenlahdella. Lisäksi talkoolaiset selvittivät 
roskaantumisen määrää ja roskien laatua. 

Järjestimme kansainvälisen Itämeri-ohjelman kokouksen Helsingissä toukokuussa 
2015. Osana kokousta järjestimme sidosryhmille tilaisuuden, jossa esiteltiin Itämeri-
verkostoa ja sen työtä.

Kestävä kalastus

Vaikuttamistyömme sekä kestävän kalastuksen edistämiseksi että virtavesien suojele-
miseksi Suomessa oli toimintavuoden aikana menestyksekästä. Sen sijaan resurssimme 
eivät riittäneet EU:n yhteiseen kalastuspolitiikkaan vaikuttamiseen EU-tasolla, vaan 
työmme keskittyi Suomen sisäiseen päätöksentekoon ja Suomen EU-kantoihin vaikut-
tamiseen.

Aloitimme vuonna 2012 kampanjan kestävän kalastuksen puolesta. Tavoitteenamme 
on, että vuoden 2015 loppuun mennessä Suomessa on kaupan vain kestävästi pyydettyä 
ja tuotettua kalaa. 

Selvitimme kampanjaan osallistuvien yritysten valikoimien vastuullisuutta osana kam-
panjan väliarviointia. Helmikuussa 2015 julkaistun selvityksen mukaan kauppojen ja 
ravintoloiden kalavalikoimat ovat kehittymässä hyvää vauhtia vastuullisiksi. Useat mer-
kittävät toimijat ovat luopuneet kokonaan tuotteista, joita Kuluttajan kalaoppaassamme 
kehotetaan välttämään. Punaisen listan tuotteita on kuitenkin yhä myynnissä, ja kala-
kaupan toimijoiden tulisi kiinnittää erityistä huomiota tonnikalasäilykkeiden vastuulli-
suuteen.

Päivitimme Kuluttajan kalaoppaamme maaliskuussa 2015. Kotimaisten kalojen osalta 
oppaan suositukset eivät muuttuneet. Sen sijaan Itämeren itäinen turskakanta ei ole 
elpynyt odotetulla tavalla takavuosien voimakkaasta ylikalastuksesta. Itämeren itäosista 
pyydetty turska siirtyi vihreältä listalta keltaiselle.

Yhdistimme voimamme Sanoman yhteisöllisen ruokapalvelu Soppa365 kanssa ja tarjo-
simme suomalaisille verkossa syksyn 2014 aikana eettisiä ja herkullisia kalareseptejä. 
Resepteissä noudatettiin WWF:n Kuluttajan kalaopasta.

Vaikutimme keväällä 2015 valmistuneeseen kalastuslain uudistukseen. Uudistuksen 
lopputulos on hyvä, mutta asetusluonnos vaatii jatkotyötä. 

Uuden lain tavoitteena on turvata kalavarojen kestävä käyttö ja uhanalaisten kalalajien 
tulevaisuus. Laki mahdollistaa entistä kestävämmän kalastuksen suunnittelun ja ottaa 
askeleen massiivisista istutuksista kohti kalojen luontaisen lisääntymisen turvaamista. Se 
antaa ELY-keskuksille enemmän valtuuksia ohjata kalastusta myös yksityisillä vesialueil-
la. Hyvää tarkoitusta kuitenkin vesitti kahdeksan kalaverkon salliminen kalastajaa kohti. 

Kollajan tekoallashanke nosti syksyllä 2014 julkiseen keskusteluun koskiensuojelulain 
avaamisen. Vastustimme aktiivisesti tämän Suomen koskiluonnon rippeiden turvana 

http://wwf.fi/kalaopas
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olevan lain avaamista. Teimme kevättalvella 2015 osana eduskuntavaalivaikuttamistam-
me puolueille lain säilyttämistä koskevan kyselyn ja julkistimme sen tulokset. Puolueista 
ainoastaan SDP, Vasemmistoliitto ja Vihreät sitoutuivat säilyttämään lain. Kokoomus 
olisi avannut lain, kun taas muut puolueet empivät kantaansa. 
Koskiensuojelulain avaamista ei kirjattu keväällä 2015 Sipilän hallituksen ohjelmaan. 
Sen sijaan hallitusohjelmassa sitouduttiin lohi- ja meritaimenstrategian ja kalatiestrate-
gian toteuttamiseen ja uhanalaisten kalalajien suojelun tehostamiseen, joiden puolesta 
teimme paljon poliittista vaikuttamistyötä eri foorumeilla.

EU:n maatalous- ja kalastusneuvosto päätti lokakuussa 2014 Luxemburgissa vuoden 
2015 kalastuskiintiöistä Itämerellä. Juuri uudistetun Euroopan yhteisen kalastuspolitii-
kan keskeinen tavoite on lopettaa ylikalastus vuoteen 2015 mennessä. Ministerit söivät 
kuitenkin sanansa ja päätyivät jälleen nostamaan turskan ja lohen kalastuskiintiöt tutki-
joiden tieteellisiä suosituksia suuremmiksi. 

Lohen osalta kiintiöpäätöksissä päästiin silti edellisiä vuosia lähemmäs Kansainvälisen 
merentutkimusneuvoston suosituksia. Tässä Suomen kansallisella päätöksenteolla ja 
meidän vaikuttamistyöllämme oli merkittävä rooli.

Maatalouden ympäristönsuojelu ja rehevöitymisen vähentäminen

WWF:n Itämeri-verkosto on vuosia yrittänyt vaikuttaa kansainvälisten risteilijöiden 
rajoittamattomiin jätevesipäästöihin Itämereen muun muassa Itämeren suojelukomis-
siossa HELCOMissa. Vuonna 2010 kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO teki HEL-
COM-maiden aloitteesta alustavan päätöksen, jonka mukaan alusjätevesien laskeminen 
Itämereen piti kieltää uusilta aluksilta jo vuodesta 2013 lähtien ja kaikilta aluksilta vuo-
desta 2018 lähtien edellyttäen, että satamissa on käytettävissä asianmukainen vastaan-
ottokapasiteetti. Päätöksen täytäntöönpanoa on kuitenkin ehditty lykätä jo kertaalleen.

Toukokuussa WWF:n Itämeri-verkosto julkaisi listan risteily- ja matkustajalauttayhti-
öistä, jotka ovat sitoutuneet lopettamaan Itämeren saastuttamisen käsittelemättömillä 
jätevesillään. Viestimme listasta medialle.
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Kysyimme Celebrity Silhouette -risteilyaluksen matkustajilta, tiesivätkö he ristelijöiden jätevesiongelmista.

http://www.panda.org/sewagefreebaltic
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Päätimme myös selvittää risteilijöiden matkustajien suhtautumista asiaan ja 
teimme toukokuussa 2015 kyselyn Celebrity Silhouette -laivan mukana Helsin-
kiin saapuneille turisteille. Kyselyyn vastasi lähes 200 matkustajaa. Ainoastaan 
25 prosenttia kyselyyn vastanneista tiesi risteily-yritysten pumppaavan jätevesiä 
mereen. Saatuaan tietää ongelmasta enemmistö matkustajista, 95 prosenttia, ei 
hyväksynyt jätevesien pumppaamista Itämereen. Peräti 93 prosenttia sanoi valit-
sevansa jatkossa mieluummin risteilijän, joka jättää jätevedet satamaan.

Keväällä 2015 avasimme jälleen Itämeren ympäristöystävällisin viljelijä -kilpai-
lun. WWF:n, MTK:n (Maataloustuottajien keskusliitto) ja eli SLC:n (Svenska lant-
bruksproducenternas centralförbund) jakaman viljelijöiden ympäristöpalkinnon 
voittivat Markus Eerola ja Minna Sakki-Eerola, jotka suojelevat Hyvinkäällä sijait-
sevalla maatilallaan luontoa ja Itämerta kokonaisvaltaisesti. Palkinto luovutettiin 
2.7.2015. Suomen voittajapari voitti myös WWF:n koko Itämeren alueen kattavan 
loppukilpailun syksyllä 2015.

Öljyntorjunta

Heinäkuussa 2014 esittelimme vapaaehtoisten öljyntorjujien työtä Porin Suomi-
Areenassa järjestämällä jokivarressa kaikille avoimen öljyntorjuntanäytöksen.

Järjestimme keväällä 2015 seuraavat koulutukset vapaaehtoisille öljyntorjujille ja 
viranomaisille:
• 1.4. Työpaja viranomaisille Mikkelissä
• 18.4. Perehdytys öljyntorjuntaan -koulutus, Turussa
• 23.4. Öljyntorjunnan peruskurssi Green Office -verkostolle Mustikkamaalla
• 25.4. Perehdytys öljyntorjuntaan -koulutus Mikkelissä
• 28.4. Työpaja viranomaisille Turussa
• 6.-8.5. Öljyyntyneiden eläinten hoitokoulutus, Helsinki-Porvoo-Heinola
• 12.-13.5. Öljyntorjuntakoulutus Raahessa
• 25.5. Öljyntorjunnan peruskurssi Mikkelissä
• 27.5. Öljyntorjunnan peruskurssi Turussa

Arktinen työ

Teimme töitä arktisen ympäristön puolesta osana WWF:n kansainvälistä arktista 
ohjelmaa. Yhteistyötä tehtiin esimerkiksi Arktisen Neuvoston EPPR-työryhmässä, 
jossa meitä on kutsuttu hankkeeseen, jolla parannetaan öljyntorjuntavalmiutta 
arktisten alueiden pienissä kyläyhteisöissä.

WWF Suomi, Ruotsi, Norja ja Venäjä valmistelivat erityistä Barentsin alueen yh-
teistyötä Murmanskissa helmikuussa. Jatkossa nostamme esiin ilmastonmuutok-
sen vaikutuksia Barentsin alueen arktisiin lajeihin ja näkemyksiämme siitä, millai-
sia sopeutumistoimia valtioiden tulisi toteuttaa.

Suomen ja lähialueiden luonto

Jatkoimme aktiivisesti työtä Suomen eteläisten saaristokansallispuistojen suoje-
lun kehittämiseksi ja Porkkalan kansallispuiston perustamiseksi luonnonsuojelu-
järjestöjen yhteisen raportin pohjalta.

95 % 
RISTEILYMATKUSTAJISTA

EI HYVÄKSYNYT JÄTEVESIEN 
PUMPPAAMISTA ITÄMEREEN



13

Metsähallitus luovutti eteläisten saaristokansallispuistojen suojelun kehittämistä 
käsittelevän selvityksensä ympäristöministeriölle tammikuussa 2015 ja YM laittoi 
sen lausuntokierrokselle. Annoimme lausunnon siitä ympäristöministeriölle maa-
liskuussa. Metsähallituksen esitys on hyvin suurelta osin linjassa keväällä 2014 
julkaisemamme esityksen kanssa. Myös Sipilän hallituksen ohjelmassa on vaati-
mamme kohta, että Suomeen perustetaan uusi kansallispuisto Suomen 100-vuo-
tisjuhlavuonna 2017.

Metsien suojelu ja kestävä metsätalous

Soidensuojeluohjelman valmistelun keskeyttäminen loppumetreillä loppuvuo-
desta 2014 oli suuri tappio soiden ja suometsien suojelulle ja luonnonsuojelulle 
yleensäkin. Osallistuimme soidensuojeluohjelman kuulemistilaisuuteen ja kom-
mentoimme joulukuussa ohjelman keskeyttämistä myös julkisuudessa.

Teimme analyysin Metsähallituksen esittämästä valtion maiden 13 000 hehtaarin 
METSO- (Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma) suojelus-
ta. Analyysin tulos oli, että vajaa 2 000 hehtaaria tästä oli jo aiemmin suojeltua. 
Tiedotimme tammikuussa yhdessä muiden suomalaisten luonnonsuojelujärjestö-
jen kanssa METSO-ohjelman huonosta toteutuksesta.

Kommentoimme metsien suojelutilastointia koskevaan luonnosta osana MMM:n 
Metsiensuojelu ja METSO -tilastointityöryhmän (METI-ryhmä) työtä. Saimme 
suojelutilastoinnin käsitteistöä selkiinnytettyä niin, että varsinaiset metsien suo-
jelualueet erotetaan käsitteellisesti rajoitetussa talouskäytössä olevista metsistä, 
joissa on eriasteisia käsittelyrajoituksia luonnon monimuotoisuuden nimissä.

Julkaisimme helmikuussa Metsävision, jossa hahmotellaan keinoja, joiden avul-
la Suomen metsäluonnon monimuotoisuus on turvattu vuoteen 2025 mennessä. 
Samassa yhteydessä julkaisimme myös Mitä metsä kestää? -raportin. Raportti 
osoittaa, että metsäluonnon monimuotoisuuden heikkeneminen on mahdollista 
pysäyttää ilman sanottavia vaikutuksia metsien nykyisiin hakkuumääriin, kun kol-
me keskeistä toimea otetaan käyttöön. Metsäluonnon turvaamisen edellytyksenä 
on, että suojelupinta-alaa kasvatetaan 17 prosenttiin, kaikki talousmetsät käsitel-
lään FSC-standardin mukaisesti ja kantojen nosto lopetetaan.

Esittelimme raporttia etukäteen metsäalan yritysyhteistyökumppaneillemme ja 
muille ympäristöjärjestöille. Asiasta keskusteltiin jälkikäteen mediassa ja erillises-
sä tapaamisessa Metsäteollisuus ry:n kanssa.

Saimme Suomen Kulttuurirahastolta rahoituksen yhdessä Tapion kanssa tehtä-
välle oppaalle (Jokamiehen luonnonhoito) sekä metsänomistajille toteutettavalle 
kampanjalle, jonka aihe on metsäluonnon hoito ja luonnon monimuotoisuuden 
turvaaminen. 

Jatkoimme aktiivisesti hyvän metsänhoidon sertifiointijärjestelmän (FSC) edistä-
mistä FSC-yhdistyksen hallituksessa ja yhteistyössä yrityskumppaneidemme kanssa. 

Aloitimme myös suunnittelutyön haitallisten vieraslajien kitkemiseksi Suomen 
luonnosta. Suunnitelmat ja työn rahoitus tarkentuvat tilikaudella FY16.

METSISTÄ ON
SUOJELTAVA

17 % 

http://wwf.fi/mediabank/7067.pdf
http://wwf.fi/mediabank/7209.pdf
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Mielestämme metsäluonnon turvaaminen edellyttää, 
että metsien suojelupinta-alaa kasvatetaan 17 prosent-
tiin, kaikki talousmetsät käsitellään FSC-standardin 
mukaisesti ja kantojen nosto lopetetaan.
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Perinneympäristöjen suojelu

TOIMINTAVUODEN AIKANA JÄRJESTIMME SEURAAVAT TALKOOLEIRIT: 

• Koli (Luonnonhoito-LIFE -hanke) 5.–12.7. 2014
• Tammisaari, Nothamn (Luonnonhoito-LIFE -hanke) 19.–26.7.2014
• Saaristomeri, Jurmo (Luonnonhoito-LIFE -hanke) 2.–9.8.2014
• Itäinen Suomenlahti, Vanhankylänmaa, meritutkimusleiri 16.–23.8.2014
• Saaristomeri, Jungfruskär (METSO/Metsälaidunhanke) 3.–7.9.2014
• Helsinki, Vallisaari 15.–17.5.2015
• Saaristomeri, Jurmo (Luonnonhoito-LIFE -hanke) 6.–13.6.2015
• Vammala, Vehmaanniemi 26.–28.6.2015

Kaikki talkooleirit järjestettiin suunnitelmien mukaan ja ne sujuivat erinomaisesti. 
Työteho leireillä oli hyvä ja työn tulokset kiitettäviä. Myös Metsähallituksen edusta-
jat ja leirien osallistujat olivat tyytyväisiä leireihin.

Olemme mukana Metsähallituksen vetämässä uudessa Paahde-LIFE -hankkeessa, 
joka käynnistyi elokuussa 2014. Hankkeeseen sisältyy kymmenen WWF:n talkoo-
leiriä paahdeympäristöissä eri puolilla Suomea vuosina 2015-2018. Kohteina ovat 
Saaristomeren Örö, Hangon Tulliniemi ja Furuvik, Hailuoto, Selkämeren kansallis-
puiston Isokari sekä Itäisen Suomenlahden kansallispuisto.

Uhanalaisten lajien suojelu Suomessa 

Saimaannorppa

Metsähallituksen, WWF:n ja muut vapaaehtoiset kolasivat talvella 2014 norpalle 
248 apukinosta ympäri Saimaata. Olimme tänäkin tilikautena Metsähallituksen 
pyynnöstä valmiudessa osallistua saimaannorpan apukinosten kolaamiseen, mutta 
Metsähallitus perui kolaamisoperaation viime hetkillä. 

Pidimme WWF:n mobiililaitteissa ja internetissä toimivaa norppakarttaa ajan ta-
salla. Kartan avulla käyttäjä voi paikantaa itsensä ja selvittää, onko alueella voi-
massa kalastusrajoituksia tai -suosituksia saimaannorpan suojelemiseksi. WWF:n 
norppakartta on viranomaisten sivustot mukaan lukien ainoa tällainen tarjolla ole-
va palvelu.

Jokavuotisella saimaannorpan pesärauhan julistuksella halusimme tällä tilikaudella 
kiinnittää huomiota ympäristökasvatuksen merkitykseen luonnonsuojelussa. Apu-
na oli WWF:n tuottama, alakoululaisille suunnattu norppasatu. Pesärauhan julis-
tivat 3.2. Savonlinnan torilla Kellarpellon koulun ensiluokkalaiset Miisa Uotinen ja 
Kiira Höök. 

Osallistuimme aktiivisesti maa- ja metsätalousministeriön saimaannorppa ja kalas-
tus -työryhmän työskentelyyn. Vaadimme myös julkisuudessa ministeriöltä pikaisia 
toimia kun heinäkuussa, heti keväisen lakisääteisen verkkokiellon päätyttyä, kolme 
saimaannorpan kuuttia hukkui kalaverkkoihin.

Valmistelimme Itä-Suomen yliopiston norppatutkijoiden kanssa norppien yksilölli-
sen tunnistuksen (”photo-ID”) nettikatalogin perustamista WWF:n nettisivuille.

JÄRJESTIMME

8
TALKOOLEIRIÄ

http://norppakartta.wwf.fi/
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Merikotka

Merikotkan suojelutyössä jatkoimme tuulivoimarakentamisen ja merikotkien lento-
reittien yhteensovittamista. Julkaisimme päivitetyn ohjeen merikotkan huomioon 
ottamiseksi tuulivoimaa suunniteltaessa. Ohjeeseen on päivitetty uusi kartta meri-
kotkan lisääntymisalueista sekä maininta sähkötolppiin lisättävien orsien merkityk-
sestä lintukuolemien ehkäisemiseksi. 

Elokuussa 2014 meillä oli jälleen ilo raportoida kevään ennätyksellisen hyvästä me-
rikotkien pesimistuloksesta; poikasia syntyi 449 kappaletta. Organisoimme touko-
kesäkuussa 2015 vuosittaisen merikotkien pesien inventoinnin ja poikasten rengas-
tuksen.

Päivitimme säännöllisesti satelliittiseurannassa olevien merikotkien online-seuran-
taa Luonnontieteellisen keskusmuseon sivuilla. Merikotkien poikasille on asennettu 
kaikkiaan 14 satelliittilähetintä. Haimme maastosta löytyneelle satelliittilähettimel-
le rahoituksen uudelleen asennusta varten. Luonnonsuojeluyhdistys Ostrobothnia 
Australis rahoittaa lähettimen seurantakulut.

Porin Jakkuvärkin tuulipuistoalueella kaadettiin marraskuun lopulla 2013 merikot-
kan pesäpuu. Myöhemmin myös pesää ympäröivä metsä kaadettiin ilmeisesti siinä 
tarkoituksessa, että merikotka ei uudelleen asettuisi alueelle. Vaadimme tuolloin, 
että Jakkuvärkin tuulivoimaosayleiskaava hylätään tai kaavahanke laitetaan viidek-
si vuodeksi jäihin jotta nähdään, asettuuko merikotka uudelleen pesimään kaava-
alueelle tai sen lähistölle. Näin ei tapahtunut. 

Joulukuussa 2014 teimme Porin kaupungille muistutuksen Porin Jakkuvärkin 
tuulivoimapuiston osayleiskaavasta. Muistutuksen mukaan alueelle suunnitellun 
osayleiskaavaehdotuksen käsittelyn edellytyksenä olevia tietoja uhanalaisen meri-
kotkan esiintymisestä ei ole ollut saatavilla. 

WWF:n merikotkatyöryhmän ensimmäinen puheenjohtaja Henrik Wallgren kuo-
li 14.8.2014. Omaisten toivomuksesta muistolahjoitukset kerättiin WWF:n merikot-
katyölle. Niitä kertyi hieman yli 5 000 euroa.

MERIKOTKILLE 
SYNTYI

449
POIKASTA
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Huono jäätalvi 2014-2015 ajoi itämerennorpat Perämeren rannikolle.

http://wwf.fi/mediabank/7087.pdf
http://www.luomus.fi/fi/satelliittimerikotkat
http://www.luomus.fi/fi/satelliittimerikotkat
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Merikotkan pesimäkauden 2015 ilonaiheena olivat uudet 
pesät syvällä sisämaassa. Kanta-Hämeessä todettiin yksi 
onnistunut pesintä ja Pirkanmaalla maakunnan ensim-
mäiset kaksi pesintää. Myös Helsingin rajojen sisällä to-
dettiin ensimmäinen pesä, tosin ilman poikasia.
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Merihylkeet

Perämerellä oli 2014-2015 poikkeuksellisen huono jäätalvi, ja sen seurauksena Pe-
rämeren rannikolle ajautui viimeisten jäiden mukana suuri määrä itämerennorppia. 
Järjestimme nopealla aikataululla norppien havainnointia, kuvausta ja laskentaa 
Perämerellä, myös lentokoneesta käsin. 

Tiedotimme havainnoista medialle kiinnittäen huomiota ilmastonmuutoksen vaiku-
tukseen itämerennorppiin. Asia sai varsin paljon medianäkyvyyttä.

Ahma ja muut suurpedot

Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyi vuosia valmisteilla olleen ensimmäisen 
ahmakannan hoitosuunnitelman kesäkuussa. Siitä oli yllättäen poistettu lausunto-
kierroksella olleesta versiosta poiketen kaikki toimenpiteet reviiripohjaisen porova-
hinkojen korvausjärjestelmän kehittämiseksi. Olemme ajaneet korvausjärjestelmän 
aikaansaamista vuosia. 

Sen sijaan suunnitelmassa on mukana ahman metsästyksen aloittaminen poikkeus-
luvin. Olemme vastustaneet jyrkästi metsästyksen aloittamista.

Olimme mukana Metsähallituksen vetämässä yhteispohjoismaisessa Ahma-LIFE 
-hankehakemuksessa, joka ei kuitenkaan saanut EU-rahoitusta tänä vuonna. Hake-
mus päätettiin uudistaa Metsähallituksen johdolla syksyn 2015 hakuun.

Tammikuussa otimme kielteisen kannan susikannan hoitosuunnitelman luonnok-
seen, jossa ehdotettiin kannanhoidollisen metsästyksen aloittamista. Vastasimme 
kymmeniin aiheesta tulleisiin kysymyksiin ja kommentteihin.

WWF:n Euroopan suurpetovastaavat tekevät WWF Saksan johdolla suurpetoihin 
liittyvän kansainvälisen Life+ information -hankehakemuksen syksyn 2015 hakuun. 
Otimme vetääksemme hankeen toimenpiteiden valmistelun koordinoinnin Fenno-
skandiassa.

Kiljuhanhi

Kiljuhanhen Pohjolan kannan elpyminen näyttää jatkuvan. Toteutimme Metsähalli-
tuksen kanssa kevään 2015 Perämeren kiljuhanhitarkkailun. Siinä havaittiin alusta-
van arvion mukaan 58-65 kiljuhanhea ja pelkästään 12.5. havaittiin 56 yksilöä, mikä 
on suurin kerralla havaittu määrä sitten vuoden 1992.

Järjestimme syksyllä kiljuhanhi-LIFE -hankkeen kansainvälisen inventointikoulu-
tuksen Unkarissa. Koulutukseen osallistui 14 ihmistä Serbiasta, Turkista, Liettuasta, 
Iranista, Venäjältä, Kazakstanista, Unkarista ja Slovakiasta. Olemme kouluttaneet 
vuosina 2012-2014 yhteensä 36 uutta kiljuhanhi-inventoijaa 14 eri maasta. Heidän 
aloittamastaan maastotyöstä uusilla alueille on saatu runsaasti täysin uutta tietoa 
kiljuhanhen esiintymisestä.

Järjestimme kiljuhanhityöryhmän 30-vuotis -juhlaseminaarin ja työryhmän vuo-
sikokouksen Limingassa marraskuussa. Seminaarissa työryhmän perustaja Juha 
Markkolalle myönnettiin BirdLifen kultainen ansiomerkki. 

KOULUTIMME

36
UUTTA KILJUHANHI

-INVENTOIJAA
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Salametsästys on Suomen rauhoitetun ahmakannan ylivoimai-
sesti suurin uhka. Ahmoja tapetaan laittomasti ennen kaikkea 
niiden porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen takia. Olemme 
vuosia ajaneet reviiripohjaisen porovahinkojen korvausjärjes-
telmän kehittämistä ahmoille. Uudistettu korvausjärjestelmä 
kannustaisi eläinten suojeluun niiden tappamisen sijasta.
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Valkoselkätikka

Valkoselkätikkakanta on moninkertaistunut viimeisen kahdenkymmenen vuoden 
aikana elinympäristöjen suojelun ja hoidon ansiosta. Teemme edelleen Metsähal-
lituksen kanssa yhteistyötä valkoselkätikan inventoimiseksi ja suojelemiseksi muun 
muassa rahoittamalla vapaaehtoisten tekemää inventointityötä. 

Laadimme oppaan yhdessä Metsähallituksen, Suomen ympäristökeskuksen ja 
UPM:n kanssa valkoselkätikan elinolosuhteiden edistämiseksi talousmetsissä. Opas 
julkaistiin kesäkuussa. 

Kansainvälinen kehitys

Kuluneella kaudella toteutimme kehitysyhteistyöhankkeita ulkoasiainministeriön 
kumppanuusjärjestönä, mikä mahdollisti työn jatkumisen pitkäaikaisissa kump-
panimaissamme Nepalissa, Bhutanissa, Indonesian Borneolla sekä Itä-Afrikassa 
Tansaniassa ja Mosambikissa. Ulkoasiainministeriön rahoituksen lisäksi hankkeita 
rahoitettiin WWF Suomen omalla rahoituksella. Tukemme kumppanimaissa koh-
distui erityisesti uhanalaisten lajien ja metsien suojeluun, ilmastonmuutokseen 
sopeutumiseen, köyhyyden vähentämiseen kestäviä elinkeinoja ja toimeentuloa 
kehittämällä sekä hyvän luonnonvarojen hallinnon ja kestävän elämäntavan edis-
tämiseen. 

Huhtikuun 2015 lopussa Nepalissa tapahtunut maanjäristys järkytti koko maata. 
WWF Nepalin henkilökunta ei loukkaantunut järistyksessä ja nopeasti järistyksen 
jälkeen he kertoivat monien toimintojen, kuten salametsästyksen vastaisten par-
tioiden, jatkumisesta. Hankealueistamme Koshi-joen alueella kärsittiin maanjä-
ristyksen aiheuttamista tuhoista, joiden laajuudesta ei vielä toimintakertomuksen 
kirjoitushetkellä ollut lopullista arvioita. WWF tulee olemaan mukana maan jälleen-
rakennustyössä tulevien vuosien aikana.

Uhanalaisten lajien suojelu ja salametsästyksen vastainen työ

Nepalissa iloittiin maanjäristysten jälkeen kuitenkin suojelusaavutuksista. Tilikausi 
oli jälleen kerran menestyksekäs salametsästyksen vastaisessa toiminnassa Nepalis-
sa. Viimeisen vuoden aikana taas yksikään sarvikuono tai tiikeri ei joutunut salamet-
sästyksen uhriksi, tämä on jo kolmas nolla-salametsästys vuosi Nepalissa viimeisen 
viiden vuoden aikana. 

Tulokset ovat hyvin rohkaisevia ja osoittavat, että salametsästykseen voidaan puut-
tua valtion, WWF:n, paikallisten ihmisten sekä muiden sidosryhmien välisellä yh-
teistyöllä. Vuonna 2014 salametsästyksen vastaista työtä vahvistettiin Nepalissa 
perustamalla uusia salametsästysrikoksia valvovia toimistoja olennaisille salamet-
sästysreiteille lähelle Kiinan rajaa. 

Toukokuussa valmistui myös arvio Nepalin sarvikuonokannasta. Kartoituksessa ha-
vaittiin kaikkiaan 645 sarvikuonoa. Määrä on 21 prosenttia suurempi kuin vuonna 
2011 tehdyssä laskennassa, jossa määräksi arvioitiin 534. 

Toukokuun lopussa Nepalin viranomaiset onnistuivat yhdessä WWF:n edustajien 
ja muiden sidosryhmien kanssa asentamaan GPS-satelliittiseurantapannan lumi-
leopardille. Pannan avulla piilottelevista, erittäin uhanalaisista lumileopardeista 
saadaan uutta tietoa niiden suojelua varten.

NEPALIN SARVIKUONO-
KANTA KASVOI

21 % 

http://wwf.fi/mediabank/7373.pdf
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Bhutanissa kansallispuistoissa tapahtuvaa partiointia ja salametsästyksen vas-
taista työtä kehitettiin muun muassa koulutusten avulla. Tehostetun toiminnan 
seurauksena puistoissa saatiin tehtyä useita laittomasti metsästettyjen eläinten 
takavarikkoja. Vuoden 2014 aikana Bhutanissa aloitettiin ensimmäistä kertaa 
myös koko maan kattavat tiikeri- sekä lumileopardilaskennat, joiden tulosten 
toivotaan lähitulevaisuudessa tuovan tärkeätä tietoa näiden lajien määrästä sekä 
elintavoista Bhutanissa. WWF:n hallintoneuvoston puheenjohtaja, presidentti 
Tarja Halonen vieraili marraskuussa pääsihteerin kanssa Bhutanissa ja tutustui 
työhömme.

Borneon saarella, Itä-Kalimantanin provinssissa, saatiin todisteita Sumatran sar-
vikuonosta, jonka uskottiin jo hävinneen alueelta. Löydöksen innoittamana myös 
WWF Suomen tukemalla Mullerin alueella toteutettiin sarvikuonojen kartoitus. 
Vaikka ensimmäisessä kartoituksessa sarvikuonoja ei löytynyt, WWF jatkaa selvi-
tystyötä myös jatkossa. 

Suojelualueiden ja kansallispuistojen hoitoa Bhutanissa, Nepalissa sekä Borneol-
la Indonesiassa vahvistettiin lisäksi muun muassa hoito- ja maankäyttösuunnitel-
mien avulla. 

Metsien suojelu ja metsäkadon hidastaminen

Tilikauden aikana pitkäaikainen työmme yhteisöpohjaisen metsiensuojelun edis-
tämiseksi jatkui. Bhutanissa kansallispuistojen sisällä eläville kyläyhteisöille luo-
vutettiin viisi uutta kylämetsää jo olemassa olevien 10 lisäksi. 

Borneolla tuettiin kuuden kylämetsän (yhteensä 14 000 ha), sekä kahden alku-
peräiskansojen suojelualueen perustamista. Living Himalayas -ohjelman kautta 
tuimme kahden uuden yhteisösuojelualueen perustamista Arunachal Pradeshin 
osavaltiossa Intiassa. Myös Tansaniassa tuellamme edistettiin 65 859 hehtaarin 
suuruisen kylämetsäalueen perustamista Seloun kansallispuiston rinnalle. 

Tansaniassa, kuten myös Nepalissa, kylämetsiä on perustettu muodostamaan ns. 
ekologisia käytäviä suojelualueiden välille. Niiden tarkoituksena on mahdollistaa 
uhanalaisten eläinten, kuten sarvikuonojen, liikkuminen suojelualueilta toiselle. 
Vuonna 2014 ekologisten käytävien toimivuus todistettiin Nepalissa seuraamalla 
reaaliajassa, kuinka satelliittipannalla varustettu sarvikuono liikkui kylämetsiä 
pitkin Nepalin ja Intian suojelualueiden välillä. 

Nepalissa painetta metsien käyttöön vähennettiin muun muassa edistämällä polt-
topuuta säästäviä vaihtoehtoisia energiantuotantomuotoja, vähentämällä karjan-
laidunnusta metsissä ja istuttamalla puita sekä suojelemalla metsäalueita. Myös 
metsäpalojen torjuntaa ja metsänsuojelua edistettiin kouluttamalla paikallisia 
kyläläisiä. 

Usean vuoden jatkunut REDD+ -työ Nepalin metsien kartoittamiseksi ja niiden 
hiilensidontapotentiaalin selvittämiseksi saatiin myös päätökseen. Arvion mu-
kaan Etelä-Nepalin miljoonan hehtaarin laajuisilla metsillä on merkittävä rooli 
ilmastonmuutoksen hidastamisessa ja metsänsuojelutoimien seurauksena kasvi-
huonekaasupäästöjä voidaan vähentää noin 14 miljoonaa tonnilla (CO2 eq.) vii-
den vuoden aikana mikä vastaa noin kolmen miljoonan henkilöauton vuosittaisia 
kasvihuonekaasupäästöjä. 

65 859 
HEHTAARIN SUURUINEN 

KYLÄMETSÄALUE 
PERUSTETTIIN
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Toukokuun lopussa Nepalin viranomaiset onnistuivat 
yhdessä WWF:n edustajien ja muiden sidosryhmien 
kanssa asentamaan GPS-satelliittiseurantapannan lumi-
leopardille. Pannan avulla piilottelevista, erittäin uhan-
alaisista lumileopardeista saadaan uutta tietoa niiden 
suojelua varten.
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Ihmisten toimeentulon parantaminen ja ilmastonmuutokseen 
sopeutuminen

Myös lukuisten kestävien elinkeinojen kehittämistä sekä paikallisten ihmisten toi-
meentulon parantamista jatkettiin tilikauden aikana. Bhutanissa muun muassa villi-
eläinten tuhoja korvaamaan perustetut vakuutusrahastot ja naisten kudontaryhmät 
toivat lisätuloa suojelualueilla eläville kyläläisille. 

Nepalissa tuimme vihannesten, hedelmien sekä mausteiden ja Borneolla mm. kumi-
puun sekä arvokkaan Agar-puun (jota käytetään muun muassa parfyymien valmis-
tukseen) viljelyä. Näin edistimme erityisesti naisten toimeentuloa. Myös metsistä 
elantonsa saavien työläisten, kuten lehdenkerääjänaisten, työoikeuksia ja työturval-
lisuutta parannettiin yhteishankkeessa ammattiliittojen kanssa Nepalissa. 

Lisäsimme kyläläisten mahdollisuuksia sopeutua ilmastonmuutoksen aiheuttamiin 
sään ääri-ilmiöihin muun muassa rakentamalla erilaisia kastelu- ja juomaveden 
saatavuutta parantavia järjestelmiä sekä kehittämällä kestävämpää maanviljelyä. 
Vuoden 2014 aikana muun muassa kunnostimme 75 luonnonlähdettä ja lisäksi ra-
kensimme 73 kastelukanavaa, 22 sadeveden keruuallasta ja 109 vesiensuojeluallas-
ta hyödyttäen yli 6 000 kotitaloutta Koshi-joen valuma-alueella Nepalissa. 

Jatkoimme erityisesti nuorille suunnattua seksuaaliterveyskasvatusta sekä ympä-
ristönsuojeluteemoja yhdistävää toimintaa Nepalin maaseudun kylissä yhteistyössä 
Väestöliiton kanssa. Väestönkasvu on suuri uhka Nepalin metsille. Hankkeen ansi-
osta nuorten tietoisuus ympäristön vaikutuksesta terveyteen on kasvanut ja nuorten 
mahdollisuudet saada seksuaaliterveysopastusta ja palveluja ovat merkittävästi pa-
rantuneet. Vuoden 2014 aikana yli 35 500 ihmiselle mahdollistettiin pääsy perhe-
suunnitteluneuvontaan ja 81 999 pääsy WWF:n tukemille seksuaaliterveysklinikoil-
le. Lisäksi seksuaaliterveysneuvontaa tarjottiin yli 100 000 henkilölle. 

73
KASTELUKANAVAA 

RAKENNETTIIN 
NEPALISSA
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Edistimme kehitysyhteistyöhankkeissamme kestävien elinkeinojen kehittämistä ja erityisesti naisten työllistymistä.
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Vastuullisen luonnonvarojen hallinnan edistäminen

Edistimme luonnonvarojen vastuullista hallintaa tukemalla kansalaisyhteiskun-
nan työtä kumppanimaissa. Tansaniassa ja Mosambikissa tuimme luonnonvaro-
jen hallintaan sekä vastuullisiin maaninvestointeihin keskittyvien kansalaisjär-
jestöfoorumien toimintaa. Lisäksi Mosambikissa edistimme kansalaisjärjestöjen 
ja valtion, median ja yksityissektorin välisiä keskusteluja öljy- ja kaasuyhtiöiden 
toiminnasta maassa. 

Nepalissa kylämetsätoimikunnat, jotka ovat vastuussa suojelualueiden ympärillä 
sijaitsevista metsistä, edistivät luonnonvarojen hyvää hallintaa lisäämällä läpi-
näkyvyyttä ja vastuullisuutta kylämetsiä koskevassa päätöksenteossaan. Edistim-
me Nepalissa hyvää hallintoa myös tukemalla metsätyöläisten ja metsäammat-
tiliittojen vaikutusmahdollisuuksia uuden kansallisen metsälain valmistelussa. 
Borneolla edistimme hyvän hallinnon periaatteita maankäyttösuunnitelmien 
laatimisprosesseissa ja valtion hallinnoimien metsäalueiden hoitosuunnitelmien 
valmistelussa. 

Kumppanuuden hallinnointi

Järjestimme kehitysyhteistyökumppaneille kumppanuusviikon maaliskuussa 
2015. Viikko kokosi Suomeen kaikkien kumppanimaiden edustajat. Viikon aika-
na kumppanuuden toteutusta ohjaavat suunnitelmat muokattiin ulkoasianmi-
nisteriön antamien kommenttien ja ensimmäisen toteutusvuoden kokemusten 
perusteella. Samanaikaisesti kehitimme uuden raportointipohjan kumppanuu-
delle. 

Vuoden 2014 tilintarkastus tehtiin toukokuussa ja tilintarkastusraportti yhdessä 
vuosiraportin kanssa toimitettiin ulkoasianministeriöön kesäkuun lopussa. Tilin-
tarkastuksen yhteydessä tarkastajat antoivat positiivista palautetta parantuneesta 
ohjelmanhallinnoinnista. 

Kesäkuussa saimme tiedon muiden kansalaisjärjestöjen tavoin ensi vuoden bud-
jettiin kohdistuvista 30-40 prosentin leikkauksista. WWF oli kesäkuussa mukana 
kansalaisjärjestöjen yhteisessä kampanjassa, jossa vedottiin uuteen ministeriin 
leikkausten pienentämiseksi ja jakamiseksi pidemmälle aikajaksolle.

Ekologinen jalanjälki 

Tilikauden aikana Ekologinen jalanjälki -ohjelmamme toimenpiteet tukivat WWF-
verkoston tavoitetta, jonka mukaan luonnonvarojen kulutus maapallolla laskee vuo-
teen 2050 mennessä tasolle, joka ei uhkaa maapallon ekosysteemien kestokykyä ja 
on maailmanlaajuisesti oikeudenmukainen. Jotta tämä saavutettaisiin, luonnonva-
rojen kulutuksen tulisi maailmanlaajuisesti vuoteen 2020 mennessä laskea vuoden 
2000 tasolle.

Kestävä kulutus ja tuotanto 

WWF Suomen tavoitteena on, että suomalaisen kulutuksen ja tuotannon kielteiset 
vaikutukset kansainvälisesti korkean suojeluarvon alueisiin ja suomalaiseen luon-
toon vähenevät.
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Vastuullinen ruoka

Järjestimme Earth Hour 2015 -tapahtuman teemalla ”Maailman suurin kyntti-
läillallinen”. Tapahtuman viestinnässä jaoimme tietoa ruoan tuottamisen ilmas-
tovaikutuksista ja kannustimme osallistujia ilmastoillallisten valmistamiseen. 
Sanomien digitaalisessa Soppa365 -reseptipalvelussa jaettiin erityisiä WWF:n 
ilmastoreseptejä. 

Kommentoimme suomalaista ruokatietoutta edistävän Ruokatieto ry:n järjestä-
män ruokavisan oppimateriaaleja ruokaoppaamme linjausten mukaisesti. Ruoka-
visa tavoittaa tuhatmäärin oppilaita.

Hyödyketyö

Julkistimme 30. syyskuuta 2014 Living Planet 2014 -raportin, minkä jälkeen 
järjestimme UPM:n kanssa yhdessä Helsingissä seminaarin biopolttoaineista tu-
levaisuuden ratkaisuna. Tilaisuus keräsi yhteen noin sata vaikuttajaa yritys- ja 
tiedemaailmasta sekä julkishallinnosta. 

Saimme valmiiksi UPM:n ja WWF Suomen biopolttoaine-dialogipaperin ja siihen 
liittyvät viestintämateriaalit ja julkistimme joulukuussa toimenpidelistamme lii-
kenteen nestemäisten biopolttoaineiden kestävyyden edistämiseksi. Myös WWF-
verkoston sisällä käytiin keskusteluja paperin luonteesta ja laadusta. Prosessin 
myötä WWF-verkosto heräsi biopolttoaineiden kestävyyskriteerien määrittelyn 
tärkeyteen ja verkoston yhteisen biopolttoaineposition tekeminen alkoi.

Osallistuimme syyskuussa ensimmäistä kertaa Suomessa järjestettyyn The Fo-
rests Dialogue (TFD) -tapahtumaan. TFD tuo yhteen metsäalan vaikuttajia koko 
maailmasta keskustelemaan metsien kestävästä käytöstä ja suojelusta. WWF oli 
mukana myös tapahtuman järjestelyissä. Tapahtuma järjestettiin teemalla Food, 
Fibre, Fuel and Forests. Paikalla oli yli 50 osallistujaa kansalaisjärjestöistä, yri-
tyksistä ja julkiselta sektorilta kaikilta maailman mantereilta. Suomesta paikalla 
olivat kaikki merkittävimmät metsäalan toimijat.

Vihreä talous

Tavoitteenamme on vihreän talouden työssämme tuoda erilaisia tahoja yhteen 
määrittelemään uutta taloutta, jonka järjestelmät ja rakenteet ohjaavat meitä toi-
mimaan maapallon kantokyvyn rajoissa. Kutsumme vuosina 2014-2017 poliittisia 
päättäjiä ja yritysjohtoa vuoropuheluun, jossa etsimme eri tapoja jalkauttaa vih-
reän talouden lähtökohdat suomalaiseen yhteiskuntaan.

Järjestämme sidosryhmille vuosittain seminaareja, joista ensimmäinen toteu-
tettiin marraskuussa Outotecin kanssa. ”Vihreä talous – nyt tai ei koskaan” -se-
minaari onnistui hyvin ja osallistuneiden 150 hengen joukko oli korkeatasoinen. 
Osallistimme vihreän talouden kehittämiseen myös hallintoneuvostomme jäse-
niä, joita osallistui järjestämäämme aivoriiheen parikymmentä.

Ilmastonmuutoksen torjunta

Työmme ilmastonmuutoksen torjumiseksi oli laajaa, monipuolista ja tuloksellista. 
Teimme yhteistyötä sekä tutkijoiden, yritysten että erilaisten järjestöjen kanssa.

http://wwf.fi/mediabank/6426.pdf
http://wwf.fi/mediabank/6754.pdf
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Helsingin kaupungin syksyllä 2015 tehtävä energiavalinta on tärkeä sekä Helsingin 
että koko maan ilmastopolitiikan kannalta. Teimme asiassa vaikuttamistyötä hajau-
tettuihin uusiutuviin energialähteisiin ja energiansäästöön perustuvan vaihtoehdon 
puolesta sekä itsenäisesti että yhdessä muiden ympäristöjärjestöjen kanssa. Val-
mistelimme taustapapereita, tapasimme Helsingin kunnallispoliitikkoja, viestimme 
mediassa ja rakensimme toukokuun Maailma kylässä -festivaaleille kivihiiliratkai-
sua vastustavan, ihmisiä osallistavan installaation. Installaation suunnittelivat Jon-
na Kallionmäki ja Ville Silvennoinen.

Esittämämme energiavaihtoehto on vuonna 2013 julkaisemamme kaupunkiener-
giaraportin hengen mukainen (Eroon fossiilisista - uusiutuvan energian tulevai-
suus suomalaisessa kaupungissa, WWF 2013). Raportissa toimme keskusteluun 
kokonaisvaltaisen, hajautettujen ratkaisujen ja energiatehokuuden vaihtoehdon. Oli 
suuri voitto, kun esittämämme ratkaisu nousi keväällä mukaan niiden vaihtoehtojen 
joukkoon, joita Helsingin kaupunki selvittää valtuuston päätöstä varten.

Aloitteestamme aurinkoenergiaa edistävät tahot loivat uuden vaikuttamisryhmän. 
Mukana on järjestöjen, Suomen akatemian, kaupunkien, Kuntaliiton, SYKE:n, Moti-
van ja HSY:n edustajia. Ryhmä muun muassa lähetti yhteisen kirjelmän puolueiden 
puheenjohtajille aurinkoenergian verotulkinnasta. 

Lisäksi sidosryhmien kanssa tehtiin WWF:n koordinoimana esitys Suomen aurinko-
energiapolitiikan muuttamiseksi kotitalouksien ja taloyhtiöiden investointeja kan-
nustavaan suuntaan. Esitys luovutettiin pääministeri Stubbille ja sen edistämistä 
jatkettiin osana vaalityötä. 

Kansainväliseen Earth Hour City Challenge -kilpailuun lähti mukaan kolme suoma-
laista kaupunkia (Espoo, Lahti, Tampere), joka olikin asettamamme tavoite.

LUT (Lappeenrannan teknillinen yliopisto) oli tärkeä kumppani uusiutuvan energi-
an kehittämistyössämme. 

©
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Helsingin kivihiilivoimalaa vastustavasta installaatiostamme löytyvät satojen ihmisten kasvokuvat.

TAVOITIMME
 27 000

KOULULAISTA
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Ympäristöjärjestöt järjestivät yhdessä Helsingissä maaliskuussa Bio Rexissä suuren 
Energiagaalan, jossa tentattiin puolueiden edustajia energia- ja ilmastoasioista. Ti-
laisuus onnistui hyvin ja oli yleisömenestys.

Teimme myös vaikuttamistyötä sekä kotimaisella että kansanvälisellä tasolla sen 
hyväksi, että institutionaaliset sijoittajat vetäisivät rahoituksensa pois fossiiliseen 
energiaan nojaavilta investoinneilta. Tilikauden loppupuolella fossiili-investoin-
neista oli herännyt vilkas keskustelu myös mediassa.

Tilikauden lopussa valmistauduimme syksyn 2015 Pariisin ilmastoneuvotteluihin, 
johon ilmastoasiantuntijamme lähtee ympäristöjärjestöjen edustajana Suomen val-
tuuskunnassa.

Ympäristökasvatus

Kesän 2014 rippikouluista reilut 100 ryhmää toteutti Kirkkohallituksen, WWF:n 
ja Nuorten Keskuksen ”vihreiden ripareiden” kriteerejä. Hanke tavoitti yli 3 000 
nuorta. Vihreiden ripareiden ohjausryhmä teki kirkkohallitukselle aloitteen kir-
kon omasta ympäristökasvatuspalkinnosta. Olemme mukana palkinnon myöntä-
misessä.

Olimme mukana suunnittelemassa ja järjestelemässä heinäkuussa pidettyä Nuor-
ten Suomenlahti-leiriä Meriharjussa, Vuosaaressa. Osallistujina oli 15 nuorta Suo-
mesta, Virosta ja Venäjältä. Leirin tuotoksena syntyi Nuorten Suomenlahti -julistus 
ja video We Love the Gulf of Finland. Leirin järjestivät Biologian ja maantieteen 
opettajien liitto BMOL, Luonto-Liitto, Helsingin kaupunki ja WWF.

Koulukiertueemme teema oli toimintakaudella Kaiken maailman eväät ja sen 
tavoitteena oli kertoa oppilaille ruoan tuottamisen ympäristövaikutuksista. Kier-
tuetta varten koulutimme 37 lähettilästä, jotka jalkautuivat noin 40 paikkakunnal-
le. Tuotimme kiertuetta varten viiden julisteen julistesarjan Luontoa voi suojella 
syömällä. Pidimme tunteja ennätykselliset 1 243, joiden aikana tavoitimme lähes 
27 000 oppilasta.

Markus Majaluoman norppasatu Saimaan kuutti ja lumiukko ja siihen liittyvä 
opettajanmateriaali valmistuivat ja postitimme ne syyskuussa kaikille Saimaan 
alueen esikouluille. Järjestimme helmikuussa Savonlinnassa Norpan pesärauhan 
julistamisen yhteydessä norppakoulutusta paikallisessa päiväkodissa.

Heurekan Nuorten ilmastohuippukokous marraskuussa onnistui upeasti. Huippu-
kokous on WWF:n, Heurekan, Nuorten Akatemian Ilmari-hankkeen ja Schneiderin 
yhteinen hanke. Olimme merkittävästi mukana tapahtuman suunnittelussa ja to-
teutuksessa. Mukana oli 24 koulua eri puolilta Suomea, yhteensä 72 yläkoululaista 
ja 48 opettajaa/apulaisrehtoria. 

Nuorten tiimi aloitti toimintansa syyskuun 2014 alussa. Tiimissä oli 15 jäsen-
tä, joista viisi oli mukana jo edellisen tilikauden kampanjatiimissä. Nuoret olivat 
muun muassa mukana suunnittelemassa ja vetämässä nuorten ryhmiä Heurekan 
Ilmastohuippukokouksessa marraskuussa, toteuttamassa meritiimin kanssa ristei-
lijätempausta Hernesaaressa toukokuussa, toteuttamassa osastoamme ja taideins-
tallaatiota Maailma kylässä -festivaaleilla toukokuussa ja edustamassa WWF:ää 
Suomen metsäyhdistyksen Nuorten vaikuttajien metsäfoorumissa Rovaniemellä 
kesäkuussa.

http://wwf.fi/mediabank/7051.pdf
http://wwf.fi/mediabank/7079.pdf
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Toimintakauden aikana toteutimme uuteen strategiaan liittyvää verkkopalvelun ja so-
siaalisen median kehittämisprojektia (”Sadat tuhannet verkon kautta”). Projektin ta-
voitteena oli lisätä merkittävästi tukijoidemme määrää ja suuren yleisön sitoutumista 
meihin. Tukijoita ovat kaikki, jotka antavat WWF:lle aikaansa tai taloudellista tukea. 
Projektin aikana kehitimme meille ominaisia sosiaalisen median (FB, Instagram, Twit-
ter) toiminta- ja ilmaisutapoja ja lisäsimme merkittävästi yleisö- ja tukijamääriämme. 
Muun muassa FB-tykkääjiemme määrä kasvoi toimintakauden aikana noin 43 000:sta 
yli 71 000:een. Projektin aikana omaksutut toimintatavat päätettiin omaksua osaksi 
normaaleja viestinnän ja suojelun käytäntöjä. 

Talvella 2015 teetimme laajan tutkimuksen brändistämme pääsihteerimme johtaman 
kansainvälisen WWF:n viestintä- ja markkinointikomitean (Communications and Mar-
keting Committee) suositusten mukaisesti. Tulokset antavat vahvaa selkänojaa työllem-
me: WWF on ihmisten mielestä tunnettu, arvostettu ja asiantunteva. Pärjäämme myös 
erinomaisesti vertailussa muihin luonnonsuojelujärjestöihin ja muiden maiden WWF-
toimistoihin. Tutkimuksen tulokset analysoidaan tarkkaan tilikaudella FY16 ja tehdään 
analyysin edellyttämä kehittämissuunnitelma.

Vuoden 2015 Earth Hour -tapahtuma oli näkyvin tähän mennessä järjestämistämme. 
28.3. vietetyn tapahtuman teema Suomessa oli ”Maailman suurin kynttiläillallinen”. 
Teemalla kiinnitimme huomiota ruoan tuottamisen ilmastovaikutuksiin. Kehotimme 
ihmisiä viettämään leppoisaa tuntia ilmastoystävällisestä ruoasta nauttien, turhat valot 
ja sosiaalinen media sammuttaen. 

Earth Hour -kampanjaan tuotettiin kaksi kampanjavideota sekä sarja ns. viraalivide-
oita, joissa esiintyivät julkisuuden henkilöt. Kampanjavideot pyörivät Ylen kanaville 
13.3.–28.3.2015. 

Earth Hour -päätapahtuma 
järjestettiin Helsingin Sano-
matalossa yhdessä Helsingin 
kaupungin ympäristökeskuk-
sen, Helsingin Sanomien sekä 
Ilmastoinfon kanssa. Tapah-
tuma oli osa HS:n 360 astetta 
-keskustelusarjaa, ja siinä esiin-
tyivät myös Tuure Kilpeläinen 
ja Kaihon Kavaraani sekä Yona 
ja Suora Lähetys -lauluyhtye. 
Earth Hour -päivänä Helsingin 
Bio Rexissä järjestettiin myös 
Cowspiracy-elokuvanäytös, 
jonka jälkeen järjestimme 
keskustelun lihan tuotannon 
ilmasto- ja ympäristövaikutuksista. Helsingin lisäksi kymmenillä paikkakunnilla järjes-
tettiin Earth Hour -tapahtumia ja monien julkisten rakennusten valot sammutettiin. 

Keväällä 2015 vaikutimme tavanomaisen ja sosiaalisen median kautta eduskuntavaa- 
lien teemoihin ja uuden hallituksen ohjelmaan. Luonnonsuojelujärjestöjen yhteinen  

SUOJELUVIESTINTÄ

EARTH HOUR 2015 LUKUINA:

• 33,1 % täysi-ikäisistä suomalaisista ilmoitti osallistu- 
 neensa Earth Hour -tapahtumaan jollakin tavalla
•	 wwf.fi/earthhour	-sivustolla	vieraili	61	214	käyttäjää		 	
 (17.2.2015–1.4.2015).
• Sivuja katseltiin 162 523 kertaa. 
• Kampanjasivustolla ilmoittautui 9 193 ihmistä. 
• FB-tapahtumaan ilmoittautui 21 058 ihmistä.  
• TV-spotin nettopeitto oli 54 % yli 15-vuotiaista ja    
 noin 2,4 miljoonaa ihmistä näki sen. 
• Virallista kampanjavideota katsottiin Youtubessa 11 410  
 ja ns. ohjevideota 9 958 kertaa 2.4. mennessä.  
• STT:n mediaseuranta raportoi 478 mediaosumaa   
 (1.1.2015–7.4.2015).  
• Out of some -kuvaa jaettiin FB:ssa 3000 kertaa ja  
 se tavoitti 450 000 ihmistä.

FB-TYKKÄÄJIEMME
MÄÄRÄ KASVOI

 71 000:EEN
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vetoomus itsenäisen ympäristöministeriön puolesta keräsi vain neljässä päivässä touko-
kuussa yli 65 000 nimikirjoitusta. 

Osallistuimme useisiin tapahtumiin, kuten SuomiAreenaan 2014, Maailma kylässä 
-festivaaleille, Silakkamarkkinoille ja ympäristöjärjestöjen yhteiseen Energiagaalaan 
sekä järjestimme lukuisia omia tapahtumia ja seminaareja. Porin SuomiAreenassa 
järjestimme öljyntorjuntanäytöksen, joka sai hyvin näkyvyyttä MTV:n ajankohtais-
lähetyksessä ja Itämeren villin lohen tulevaisuudesta keskustelutilaisuuden, joka oli 
yleisömenestys. Maailma kylässä -festivaaleilla järjestimme keskustelutilaisuuksia ja 
rakensimme yleisön avulla valokuvataideteoksen hiilettömän Helsingin puolesta.

Valokuvaaja Meeri Koutaniemen upeista Bhutan-kuvista järjestimme työstämme ker-
tovan valokuvanäyttelyn Helsingissä ja useilla muilla paikkakunnilla, joista Ruka oli 
pohjoisin. Meeri Koutaniemi tutustui työhömme mediamatkallamme Bhutaniin.

Earth Hourin lisäksi uutisaiheistamme näkyivät eniten mediassa Living Planet 2014 
-raportin julkistaminen ja Maailman ylikulutuspäivä. Muita mediaa kiinnostaneita 
aiheita olivat muun muassa kansainvälisten risteilijöiden alusjätevedet, raporttimme 
kestävistä hakkuumääristä, tiikerien määrän tuplaantuminen Intiassa, uhanalaisten 
kiljuhanhien määrän kasvu ja Vuoden luontokirja -palkinto.

Pääsihteeri, suojelujohtaja ja asiantuntijamme esiintyivät varsin usein mediassa, erityi-
sesti sekä YLE:n että MTV:n aamulähetyksissä ja YLE:n radiokanavilla.

Sähköiset WWF-kirjeet kirjeet lähetettiin tukijoille kuukausittain. Lisäksi julkaisimme 
useita muita uutiskirjeitä. 

Uudistimme tukijalehtemme Pandan polun ulkoasun ja teimme muutoksia sisältöön. 
Vaihdoimme myös lehden nimen WWF-lehdeksi. Lehti ilmestyi tilikauden aikana neljä 
kertaa, vuoden 2015 ensimmäisestä numerosta lähtien uudistuneena. Lehti lähetettiin 
tukijoille ja sitä jaettiin yleisötapahtumissa. 

Palkitsimme marraskuussa Vuo-
den luontokirjana 2014 Gum-
meruksen julkaiseman, Jarmo 
Niemisen kirjoittaman teoksen 
Aarresaaret – Helsingin saaris-
ton uskomaton luonto. Kirja on 
ylistys Helsingin rikkaalle lähi-
luonnolle. Kolmen finalistin jou-
kosta voittajan valitsi valokuvaaja 
Meeri Koutaniemi. 

Myönsimme kesäkuussa 20 000 
euron suuruisen Panda-pal-
kinnon Sääksisäätiölle. Täysin 
vapaaehtoisten voimin toimiva 
säätiö on keskittynyt yhden lin-
tulajin, upean sääksen, suoje-
luun. Tärkeä osa säätiön työtä 
on tekopesäverkostojen rakenta-
minen ja ylläpitäminen.

UUTISKIRJEEN NIMI     TILAAJAMÄÄRÄ  
 TILIKAUDEN LOPUSSA 

WWF-yleisuutiskirje      38 470 
Öljyntorjunta-uutiskirje      4 391
Ympäristökasvatus-uutiskirje  2 542
Green	Office	-uutiskirje					 1	088
Yritysyhteistyön uutiskirje     347

Yhteensä     46 838

VIESTINNÄN VAIKUTTAVUUSLUKUJA  
TOIMINTAVUONNA 

• Tiedotteiden ja verkkouutisten määrä 109 kpl
•	 Facebook-tykkääjien	määrä	n	71	000	kpl
• WWF-lehden levikki n 25 000 kpl
•	 wwf.fi	-verkkosivujen	keskimääräinen	kävijöiden	määrä		 	
 kuukaudessa 49 824 (vuodessa 597 887)
•	 wwf.fi	-verkkosivujen	keskimääräinen	käyntien	määrä		 	
 kuukaudessa 66 698 (vuodessa 800 376)  

http://wwf.fi/wwf-suomi/viestinta/uutiset-ja-tiedotteet/Luonnonvarat-loppuivat-tanaan---kasvanut-hiilijalanjalkemme-aikaisti-maailman-ylikulutuspaivaa-lahes-viikolla-2545.a
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WWF Suomen tulot olivat 8 670 189 euroa. Tulot nousivat 16 prosenttia 
edellisestä tilikaudesta. Merkittävimpinä syinä kokonaistulojen kas-
vuun olivat onnistumiset yksityisvarainhankinnassa ja testamenttien 
saamisessa sekä ulkoministeriön kumppanuuden käynnistyminen.

Yksityisvarainhankinta

Yksityisten ihmisten tuki mahdollistaa WWF:n työn. Suomalaisten tuki 
antaa WWF:lle sekä valtaosan toiminnan rahoituksesta että mandaatin 
vaikuttaa merkittävänä kansalaisjärjestönä ympäristöasioihin yhteis-
kunnallisella tasolla. 

Meillä oli tilikauden päättyessä yhteensä yli 133 585 tukijaa, joista noin 
42 prosenttia eli 55 836 tuki työtämme rahallisesti. Loput 77 749 eli 
noin 58 prosenttia tukivat meitä toimimalla esimerkiksi vapaaehtoi-
sina öljyntorjuntajoukoissa, talkooleireillä tai seuraamalla aktiivisesti 
toimintaamme uutiskirjeiden ja WWF:n Facebook-sivun kautta. Yk-
sityishenkilöt lahjoittivat tilikauden aikana WWF:lle 4 193 966 euroa 
(edellisenä tilikautena 3 299 315, kasvua 27 %) eli 50 prosenttia WWF:n 
kokonaistuloista.

Yksityisvarainhankinnan merkittävin tulonlähde on kummien säännöl-
linen tuki (kuukausittain tai vuosittain). Suosituimmat tukemismuodot 
olivat yleiskummius, saimaannorppa-kummius ja Itämeri-kummius. 
Sademetsä-kummius- ja ilmasto-kummius sekä syksyllä 2012 avattu, 
lumileopardi-kummius, ovat myös tärkeitä tukemismuotoja.

E-laskumigraation vietyä resurssit viime tilikaudella, tällä tilikaudella 
yksityisvarainhankinnassa panostettiin integroituihin kummikampan-
joihin, joita tehtiin syksyllä 2014 kaksi: salametsästyksen vastainen 
kampanja sekä lumileopardikampanja. Kampanjat olivat menestyksek-
käitä; niissä saatiin yhteensä 1 700 uutta kummia. Muut tärkeät uusi-
en kummien hankintalähteet olivat feissaus (kadulla ja ovilla), online-
markkinointi monissa eri muodoissa, oma verkkosivusto sekä telemark-
kinointi. 

Myös kummien pysyvyyden lisäämiseksi sekä entisten kummien uu-
delleenaktivoimiseksi tehtiin monenlaisia toimenpiteitä ja kehitettiin 
erilaisia tukijaetuja. Kummeille järjestettiin esimerkiksi Norppa-retki 
yhteistyössä luontokuvaaja Juha Taskisen kanssa. Tilikauden aikana 
saatiin kasvatettua aktiivisten kummien nettomäärää yli 3 200:lla kum-
milla, jolloin tilikauden lopussa heitä oli 25 200. 

Tilikaudella FY15 kehitettiin testamenttilahjoitusten markkinointia ja 
materiaaleja. WWF oli mukana myös Vastuullinen lahjoittaminen ry:n 

VARAIN-
HANKINTA 

Varainhankintamme muodostuu yksityis-
varainhankinnasta, yritysvarainhankinnasta 
sekä säätiöiltä ja WWF-verkostolta haettavasta 
rahoituksesta. Lisäksi saadaan varsinaisen 
toiminnan tukea julkishallinnolta.

KUMMIEN MÄÄRÄ KASVOI
 3 200:LLA

TUKIJAT
Taloudelliset tukijat 55 836 
Muut  77 749 
Yhteensä 133 585 

 

42 %

58 %
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Järjestimme työstämme kertovan valokuvanäyttelyn va-
lokuvaaja Meeri Koutaniemen upeista Bhutan-kuvista. 
Näyttely kiersi Suomessa aina Rukaa myöten. Kuvassa 
bhutanilaisia metsänvartijoita.
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15 järjestön yhteisessä Hyvä testamentti -kampanjassa, jonka 
avulla kasvatettiin suomalaisten tietoisuutta järjestöille tehtä-
vistä testamenttilahjoituksista. 

Muita tärkeitä tulonlähteitä olivat Norppa-arpajaiset, lahjoi-
tukset suorakeräyskirjeisiin, netin kautta tai suoraan tilille 
esimerkiksi vuosi- ja merkkipäivälahjoituksina, vuosittainen 
koulujen päivätyökeräys, pitkäaikaisten suurtukijoiden ja 
erilaisten kumppaneiden lahjoitukset sekä joululahjoitukset. 
Lahjoituksia saatiin myös responsiiviseksi muutetun Oma 
keräys -yhteisövarainkeruupalvelun kautta. Myös näiden ker-
talahjoitusten lisääntyminen, erityisesti suorakeräyskirjeiden, 
Norppa-arpajaisten ja päivätyökeräyksen kautta, vaikutti tili-
kauden hyvän tulotason saavuttamiseen.  
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TULOJEN KEHITYS FY2002-FY2015 WWF

 

TULOJEN JAKAUTUMINEN FY2015
Julkishallinto 32 %
Yritysyhteistyö 11 %
Testamentit 5 %
Yksityiset 44 %
Sijoitukset 1 %
Muut (WWF, säätiöt) 7 %
 

http://oma.wwf.fi/
http://oma.wwf.fi/
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Yritysyhteistyö 

Yritysyhteistyön tärkeimpiä tavoitteita on tukea WWF:n suojelustrategisten ta-
voitteiden toteutumista ja varmistaa hyvät taloudelliset edellytykset toiminnalle. 
Yritysyhteistyön tulot jakautuvat suojelustrategiseen yritysyhteistyöhön, lisenssi- 
ja royaltytuloihin sekä lahjoitustuloihin. Lisäksi tuloja kertyy Green Office -ympä-
ristöjärjestelmästä. Green Office toimii Oy Nooan Arki Ab:n puolella ja sen tulot 
ovat osa Nooan Arkin liikevaihtoa.

Yritysyhteistyöstä saadut tulot olivat yhteensä 952 757 euroa. Yritysyhteistyösopi-
muksia oli tilikauden päättyessä 45. Tilikauden päättyessä yritysyhteistyön osuus 
tuloista oli 11 prosenttia. 

Tilikauden aikana jatkoimme ja syvensimme tavoitteellista yhteistyötä useiden 
pitkäaikaisten suojelustrategisten yhteistyökumppaneidemme kanssa. Kehitim-
me uusia yritysvarainhankinnallisia konsepteja ja käynnistimme pk-yrityksille 
suunnatun lahjoituskonseptin `WWF:n Ystäväyritys´ sekä avasimme WWF:n 
uuden verkkokaupan.

Suojelustrategisten yritysyhteistyösopimusten puitteissa kehitimme muun mu-
assa metsätalouden ja nestemäisten biopolttoaineiden kestävyyttä, hankintojen 
vastuullisuutta, vihreää taloutta, energiatehokkuutta ja kierrätystä sekä viestim-
me vastuullisesta ruuasta. Kumppaniyritysten kanssa toteutimme useita korkean 
tason tilaisuuksia, kuten Outotecin kanssa järjestetty vihreän talouden huippuse-
minaari, UPM:n kanssa järjestetty WWF Living Planet 2014 -raportin julkaisuse-
minaari, jossa keskusteltiin metsäpohjaisten bioaineiden roolista ja vastuullisuu-
desta, sekä Schneider Electric Finlandin kanssa järjestetty Nuorten ilmastohuip-
pukokous tiedekeskus Heurekassa.

Pääyhteistyökumppaneitamme olivat tällä tilikaudella Canon, Dittmar & 
Indrenius, If Vahinkovakuutusyhtiö, Kuusakoski, Nokia, Outotec, Schneider Elec-
tric Finland, Sponda, Toyota ja UPM. Muita yhteistyökumppaneita, joiden kanssa 
toteutimme niin suojelua kuin suojeluviestintää tukevia toimenpiteitä, olivat mm. 
Fazer Group, Metso, Metsä Group, Raisio, SOK, Stora Enso, Strömma Finland ja 
Tallink Silja. 

Julkaisimme tilikauden aikana ensimmäisen yritysyhteistyötämme ja yritys-
kumppanuuksiamme esittelevän raportin.  

Kansainvälinen sopimus Nokian kanssa päättyi tilikauden aikana matkapuhelin-
liiketoiminnan kaupan seurauksena. Yhteistyö jatkui Green Office -ympäristö-
järjestelmän puitteissa Nokian Espoon pääkonttorin sekä Nokia Heren Chicagon 
ja Berliinin toimipaikkojen kuuluessa verkostoon. 

Lisenssi- ja royaltytuotteista merkittävin tulo saatiin yhteistyössä SEB-pankin 
ja Sijoitusyhtiö Gyllenbergin kanssa tehdyn monivuotisen sopimuksen kautta. 
Aloitimme yhteispohjoismaisen, Itämeren suojeluun keskittyvän viestinnällisen 
yhteistyön Strömma Turism & Sjöfartin kanssa. Globe Hopen kanssa solmimme 
viestinnällisen royalty-yhteistyön, jossa yhteistyön piirissä olevissa tuotteissa ja 
niiden markkinoinnissa edistetään kestävää kalastusta.   

Lahjoitukset ovat myös tärkeä yritysyhteistyön muoto. Yritysten joululahjoituksia 
varten toteutimme onnistuneen, saimaannorppaan keskittyvän kampanjan, joka 
toi edellisvuotta suuremman kokonaistuoton.

MEILLÄ OLI
 45

YRITYSYHTEISTYÖ-
SOPIMUSTA

http://wwf.fi/ystavayritykseksi/
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Vuosittain järjestämämme Earth Hour -tapahtuma on tärkeä osa ilmastotyötämme. 
Vuoden 2015 Earth Hour -tapahtuma oli näkyvin tähän mennessä järjestämistäm-
me. Teemamme Suomessa oli ”Maailman suurin kynttiläillallinen”. Kiinnitimme 
huomiota ruoan tuottamisen ilmastovaikutuksiin, kehotimme ihmisiä viettämään 
leppoisaa tuntia ilmastoystävällisestä ruoasta nauttien sekä turhat valot ja sosiaali-
nen media sammuttaen. 
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Mobiilipelit jatkoivat yritysyhteistyön uutena lahjoituskanavana sekä WWF:n 
tunnetuksi tekemisen muodoksi tilikauden aikana. WWF:n työtä tuotiin esille 
mm. Microsoftin Modern Mayor -kännykkäpelissä, jolla on yli 400 000 pe-
laajaa.

Rovio osallistui WWF:n Earth Hour -ilmastotapahtumaan Angry Birds Friends 
-pelillään, johon luodussa Earth Hour -turnauksessa pelattiin viikon aikana 
maailmassa yli 144 miljoonaa tasoa. Rovion tuottama Earth Hour -video keräsi 
viisi miljoonaa katsomiskertaa. Pelifirma Rovion Angry Birds -pelin viisivuo-
tisjuhlan kunniaksi Rovio julkaisi peliin WWF-tasoja, joita pelattiin maailman-
laajuisesti kaksi miljoonaa kertaa. 

Green Office -ympäristöjärjestelmä 

Ympäristöjärjestelmä Green Office on tärkeä suojelustrategisen yhteistyöm-
me muoto, jonka avulla toimistot voivat pienentää ekologista jalanjälkeään. 
Green Officen liikevaihto oli 697 950 euroa. Green Office -verkostossa Suo-
messa oli tilikauden päättyessä mukana 168 organisaatiota ja 447 toimistoa, 
joissa työskentelee yhteensä yli 61 000 työntekijää.

Menneen tilikauden aikana Green Office -järjestelmä laajentui WWF:n Euro-
pean Policy Officeen Italiaan sekä Singaporeen. Suomen lisäksi Green Office 
on käytössä jo Kiinassa, Latviassa, Nepalissa, Norjassa, Pakistanissa, Roma-
niassa, Sveitsissä, Tanskassa, Turkissa ja Virossa. Suomen ulkopuolella Green 
Office -toimistoja on 86 ja niissä työskentelee yli 9 400 työntekijää. 

Kevään 2015 raportoinnin tuloksista näkyi, että Green Office -toimistot tekivät 
ennätystuloksen: verkoston kasvihuonekaasupäästöt Suomessa pienentyivät 
13 130 tonnia. Saman verran päästöjä syntyisi automatkasta, joka ulottuisi sata 
kertaa kuuhun ja takaisin. Säästö on lähes kaksinkertainen edellisen vuoden 
tuloksiin verrattuna ja suurempi kuin milloinkaan aikaisemmin.

Tilikauden aikana uusimme yhden Green Officen tärkeimmistä työkaluista, Il-
mastolaskurin. Laskurin tarkoituksena on laskea kulutusperusteisesti esimer-
kiksi sähkönkulutuksesta tai lentoliikenteestä syntyneitä kasvihuonekaasu-
päästöjä. Uudistuksen myötä paransimme laskurin käytettävyyttä, päivitimme 
sisältöjä ja tarkensimme esimerkiksi jätemäärien raportointia kattamaan myös 
sähkölaitteet ja vaarallinen jäte. Tulevaisuudessa Ilmastolaskuria voidaan 
käyttää myös muissa maissa.

Julkishallinnollinen ja säätiöyhteistyö 

Saimme julkishallinnon tukea muun muassa ulkoasiainministeriöltä, ympä-
ristöministeriöltä, EU:lta ja Metsähallitukselta. Ulkoasiainministeriö tuki ym-
päristönsuojelu- ja kehitysyhteistyöhankkeitamme. 

Julkishallinnon tuki oli kuluneena tilikautena yhteensä 2 661 789 euroa eli  
32 prosenttia kokonaistuloista. Julkishallinnon tuotoista ulkoasiainministeriön  
osuus oli 2 438 547 euroa, EU:n osuus 46 054 euroa ja muiden 177 189 euroa. 
Julkishallinnon tuessa on mukana ympäristöministeriön yleisavustus 50 000 
euroa.

Säätiöiltä ja WWF-verkostolta saatu tuki oli puolestaan 552 140 euroa eli  
6 prosenttia kokonaistuotoista.

SUOMESSA OLI
 447

GREEN OFFICE- 
TOIMISTOA
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Kansainvälisen WWF:n ohjeiden mukaisesti suojelukulujen osuuden 
tulee olla vähintään 70 % kokonaiskuluista, varainhankintakulujen enin-
tään 20 % ja hallintokulujen enintään 10 % kokonaiskuluista. WWF Suo-
mi toteuttaa hyvin tätä periaatetta, sillä suojelukulut olivat noin 80 %, 
varainhankintakulut noin 16 % ja hallintokulut noin 4 %. 

Konsernin tulot olivat yhteensä 9 431 900 euroa ja tulos oli 577 102 euroa 
ylijäämäinen. Konsernin taseen oma pääoma oli 8,2 miljoonaa euroa tili-
kauden päättyessä. Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty säätiön 100 % 
omistama tytäryhtiö Oy Nooan Arkki Ab, jonka toimialana on muuan 
muassa Green Office -toiminta, tuotemyynti sekä konsultointi. Nooan 
Arkin liikevaihto oli 764 237 euroa ja tulos 248 210 euroa.

TALOUS Taloutemme kehittyi tilikauden aikana ylittäen budjetoidun 
tuloksen. WWF Suomen tulot olivat yhteensä 8 670 189  
euroa. Kirjanpidollinen ylijäämä oli omakatteiseen rahastoon 
tehdyn siirron jälkeen 328 893 euroa. Kertyneellä ylijäämällä 
vahvistettiin tasetta. Säätiön taseen oma pääoma oli 
tilikauden päättyessä 7,1 miljoonaa euroa.
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KULUJEN JAKAUTUMINEN FY2015
Suojelu ja suojeluviestintä 80 % 
Varainhankinta 16 %
Talous ja hallinto 4 %
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Toimistossamme työskenteli tilikauden päättyessä jatkuvassa työsuhteessa 39 hen-
kilöä ja pääsihteeri. Tilikauden aikana vakinaistimme kolme määräaikaista työsuh-
detta henkilöstösuunnitelman mukaisesti, yksi henkilö jäi eläkkeelle ja kaksi irtisa-
noutui. Lisäksi toimistossa työskenteli määräaikaisia työntekijöitä, projektityönte-
kijöitä sekä harjoittelijoita. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 40 vuotta. Naisten 
osuus oli noin 64 prosenttia ja miesten osuus noin 36 prosenttia.

Jatkoimme viisi vuotta sitten aloitettua ”Meille Suomen paras työpaikka” -kehittä-
mistyötä ja meidät palkittiin yhtenä Suomen parhaista, alle 50 henkeä työllistävistä, 
työpaikoista. Henkilökohtaisilla toimintasuunnitelmilla edistimme hyviä esimies- ja 
alaistaitoja, työssä jaksamista, ajankäytön hallintaa ja henkilöstön sitoutumista ko-
ko organisaation kehittämiseen. 

Käytimme tiimikohtaisia toimintasuunnitelmia apuna työn suuntaamisessa sekä eri 
toimintojen koordinoidun yhteistyön edistämisessä. Johtoryhmän jäsenet rapor-
toivat pääsihteerille toimintasuunnitelmien toteutumisesta sekä työhyvinvoinnista 
tilikauden aikana neljä kertaa. 

Edistimme yleistä työhyvinvointia esimerkiksi hankkimalla sähköisiä työpöydän jal-
koja sekä kannustamalla taukojumppaan. Henkilöstön hyvinvointia ja yhteishengen 
luomista edistimme järjestämällä pikkujoulut, virkistyspäivän villiyrttejä keräten 
sekä naisten ja miesten iltapäivät. Pääpaino oli kuitenkin hyvän arjen ylläpitämises-
sä jokapäiväisessä toiminnassa. 

Minimoimme oman toimintamme kielteisiä ympäristövaikutuksia. Erityisesti kiin-
nitimme huomiota toimiston oman Green Office -järjestelmän toimivuuteen. Lento-
matkustamisesta syntyneet päästöt kompensoitiin Myclimate-kompensaatiojärjes-
telmän kautta. Lentomatkustamisesta syntyneet päästöt nousivat noin 24 prosenttia 
edelliseen tilikauteen verrattuna.

 JOHTAMINEN  
JA HENKILÖSTÖ

WWF Suomi toimi aktiivisena WWF-verkoston  
jäsenenä ja järjesti muun muassa verkoston vuosi-
kokouksen Lofooteilla yhteistyössä WWF Tanskan,  
WWF Ruotsin ja WWF Norjan kanssa. Pääsihteeri  
oli edelleen verkoston viestintä- ja markkinointi-
komitean puheenjohtajana ja työskenteli kansain-

välisen Itämeri-ohjelman, Arktisen ohjelman ja Himalaja-ohjelman 
ohjausryhmissä. Useat suojelun asiantuntijat ja tiedottajat 
työskentelivät myös aktiivisesti verkostossa.  
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Edistimme yhteistyössä yritysten kanssa muun muassa metsien 
FSC-sertifiointia, luonnon monimuotoisuuden huomioivaa met-
sien käsittelyä, Perintömetsien perustamista ja toimimme puu-
pohjaisten biopolttoaineiden kestävän käytön varmistamiseksi. 
Kunnostimme myös talkoilla metsäisiä perinneympäristöjä. 
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HALLINTO WWF:ssä on nollatoleranssi korruptioon. 
Jokainen WWF Suomen työntekijä allekirjoitti 
tilikauden aikana korruption vastaisen asiakirjan. 

Lisäksi päivitimme henkilöstö-, tasa-arvo- ja työterveyssuunnitelman,  
varhaisen tuen mallin sekä työturvallisuussuunnitelman.

Varainhallintaa hoidettiin eettisesti, turvallisesti ja mahdollisimman tuottavasti. Va-
rallisuudenhoitajat kävivät tilikauden aikana kerran hallituksen kokouksessa. Omai-
suuttamme on sijoitettuna osakkeissa, osakerahastoissa, joukkovelkakirjalainoissa, 
rahamarkkinoilla sekä korko- ja yhdistelmärahastoissa. 

Hallintoneuvoston puheenjohtajana toimi presidentti Tarja Halonen. Kunniapu-
heenjohtajana toimi ministeri Pertti Salolainen. Hallintoneuvostossa oli puheen-
johtajan ja kahden varapuheenjohtajan lisäksi 24 jäsentä ja se piti sääntömääräisen 
syys- ja kevätkokouksen. 

Hallintoneuvostoon kuuluivat kunniatohtori Pekka Ala-Pietilä, suurlähettiläs Pertti 
Anttinen, yliasiamies Antti Arjava, professori Erik Bonsdorff, professori Anne Bru-
nila, opiskelija Pasi Hario, kansanedustaja Leena-Kaisa Harkimo, emerituspiispa 
Eero Huovinen, kansanedustaja Pia Kauma, pääjohtaja Lea Kauppi (varapuheen-
johtaja), Professor of Practice Sixten Korkman, rehtori Ritva Laakso-Manninen, 
toimitusjohtaja Ismo Marttinen, professori Ilkka Niiniluoto (varapuheenjohtaja), 
myynti- ja markkinointijohtaja Pirjo Nurmilaukas, toimittaja Kimmo Ohtonen, toi-
mittaja Pirkka-Pekka Petelius, TkT Tuula Pohjola, kansliapäällikkö Hannele Pokka, 
professori Helena Ranta, johtaja Leif Schulman, professori Pirjo Siiskonen, FM Ca-
rola Teir-Lehtinen, kansanedustaja Kimmo Tiilikainen, toimitusjohtaja Jussi Van-
hanen sekä kansleri Thomas Wilhelmsson.

Kuusihenkinen hallitus kokoontui puheenjohtajansa, professori Jari Niemelän, joh-
dolla kymmenen kertaa. Varsinaisia jäseniä olivat OTT Heidi Andersson (varapu-
heenjohtaja), emeritusprofessori Tari Haahtela, professori Janne Hukkinen, johtaja 
Jukka Noponen sekä johtaja Mari Walls. 

Pääsihteerinä toimi Liisa Rohweder. WWF Suomen suojelijana toimi tasavallan 
presidentti Sauli Niinistö. Tilintarkastajina toimivat PricewaterhouseCoopers Oy:n 
KHT-tilintarkastajat.



•   VUOSIKERTOMUS   •   2015

WWF Suomi 
tavoitti tilikaudella 2014-2015

134 000
Tukijaa ja vapaaehtoista70 000 

Green Office 
-organisaatioiden 
työntekijää

71 000 
FaceBook 
-tykkääjää 27 000

koululaista

Miksi meitä tarvitaan?

wwf.fi

WWF:n tavoitteena on pysäyttää luonnon köyhtyminen ja rakentaa
tulevaisuus, jossa ihmiset ja luonto elävät tasapainossa.




