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voidaan vielä estää. Jotta voisimme turvata arktisten lajien säilymisen myös tulevaisuudessa, tulee ilmastonmuutoksen torjuntaan sekä arktisen luonnon seurantaan, tutkimukseen ja suojeluun panostaa entistä voimakkaammin.
WWF tekee työtä arktisen luonnon hyväksi sekä Suomessa että sen rajojen ulkopuolella. Lue sivuilta 12–16 koskettava juttu naalista ja ponnisteluista sen palauttamiseksi
Suomen luontoon sekä muusta arktisesta työstämme. Liittymällä WWF:n Lumi-kummiksi voit tukea tätä työtä: wwf.fi/lumikummiksi
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PINNALLA
NYT

Bongaa taimen.
Äärimmäisen uhanalaisia meritaimenia voi
suojelutyön ansiosta
nähdä loka-marraskuussa
kutupuuhissa jo aivan
kaupunkien liepeillä. Valtava taimen on hieno näky MATTI OVASKA
pienessä purossa keskellä suojeluasiantuntija
kaupunkiseutua!

TYÖNTEKIJÄMME
KERTOVAT, MIKÄ ON
PARASTA JUURI NYT

Metsäpaikka.fi.
Digitaaliset palvelut metsänomistajille kehittyvät.
Metsäpaikka.fi on mainio
uusi sovellus, jonka
avulla navigointi ja havainnointi metsässäsi on
helppoa. Näet ympärillä PÄIVI LARIKKO
olevan puuston tiedot markkinointi
kännykästäsi. suunnittelija

Suomalaisyrityksillä kirittävää
vastuullisen soijan käytössä
WWF on arvioinut yritysten vastuullisuutta soijan käytössä. Suomalaisyrityksistä kansainvälisessä arvioinnissa pärjäsivät parhaiten Raisio, HKScan ja Kesko. S-ryhmä on aloittanut työn vastuullisen soijan edistämiseksi, mutta ei ole vielä sitoutunut vastuullisen
soijan käyttöön tuotantoketjuissaan. Soijapisteytyksessä arvioitiin
yhteensä 133 eurooppalaista yritystä muun muassa sen mukaan,
kuinka paljon ne käyttävät vastuullista soijaa ja kuinka läpinäkyvästi ne kertovat soijan käytöstään.
Katso, miten suomalaisyritykset pärjäsivät:
bit.ly/soijapisteytys2016_suomi

Merikotka tulee
kaupunkeihin

© HANNU EKBLOM / WWF

Merikotkat saivat tänä
vuonna suunnilleen saman
verran poikasia kuin viime
Kerroimme keväällä Facebookissamme, että yhden juustokilon tuottamisesta
vuonna, mutta poikasia vartaiheutuvat ilmastopäästöt vastaavat päästöjä, jotka syntyvät, kun ajaa autolla
tui ensimmäistä kertaa Hel90 kilometriä. Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa ja saat ajankohtaista
singin ja Turun kaupunkien
tietoa ympäristöstä.
alueella. Varsinaisista urbaanipesistä ei ole kysymys, sillä
WWF Suomi
@wwfsuomi
@WWFSuomi
pesät sijaitsevat kaupunkien
merialueiden saarissa. Myös
kotkien sisämaan
valloitus jatkui,
WWFkun Päijät-Hälehti painetaan
meestä löytyi ensimmäinen pesintäyritys. Kesäkuun
UPM:n Fine -p
Valitsimme sen aperille.
alun myrsky teki kuitenkin yrityksen tyhjäksi.
le
Kanna hedelmät ja vihannekset kotiin
WWF:n merikotkatyöryhmä kaipaa yleisöltä kothyvän värintoist hteemme
ok
kätevässä kestopussissa. Globe Hope
kan pesintään liittyviä havaintoja. Erityisesti sisäpehmeän tuntum ykynsä,
an
sa
-pussi on valmistettu vanhoista valo
ja
maan uudet reviirit syntyvät alueille, joilta työryhmäFSC-sertifioint
insa
verhoista ja kulkee helposti mukana.
läiset eivät osaa niitä etsiä ilman vihjeitä. Merikotkan

Syksyn sato
kestopussiin

pesintähavaintoja voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen merikotka@wwf.fi.
wwf.fi/uutiset

vuoksi.

© SUSANNA MANU / WWF

Uhanalaisia lajeja
postimerkeissä
Posti julkaisi syyskuussa postimerkkisarjan, jossa esiintyy kolme suomalaista uhanalaista eläinlajia: saimaannorppa, kääpiötytönkorento
ja kiljuhanhi. Merkit julkaistaan 30 postimerkin
arkeissa. Arkkien taustapuolella on tietoa lajeista, niiden suojelemisesta ja WWF:n suojelutyöstä. Ilahduta ystävää saimaannorpalla!
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Osta omasi:
kauppa.wwf.fi/globe-hope-kestopussi

Kurkkaa
kauppaan!

LuontoPortti.
Sienikausi on parhaim
millaan! Luontoportti.com
-palvelun avulla voit varmistaa lajituntemuksen
tai tutustua kokonaan
uusiin lajeihin. Saatavilla myös kätevänä HANNA SEIMOLA
sovelluksena. ympäristökasvatusvastaava

© MIKKO MAKKONEN / WWF

Kasviproteiinit.
Moni on harmitellut
nyhtökauran heikkoa
saatavuutta. Kannattaa
muistaa, että kaupoista
löytyy muitakin maukkaita kasviproteiinin lähteitä. Oma suosikkini on ANTTI SEPPÄLÄ
kotimainen härkäpapu. suojeluharjoittelija

© AINO SIRKESALO / WWF

Kansallispuistot.
Syksyllä kannattaa retkeillä
kansallispuistoissa. Esimerkiksi Puurijärvi-Isosuon
kansallispuisto Satakunnassa on merkittävä joutsenten, kurkien, hanhien ja
muiden vesilintujen leväh TARJA HAKALA
dyspaikka syysmuuton yksityisvarainhankinnan
aikaan. johtaja

Metsänhoitoa

LUONNON EHDOILLA
Julkaisimme keväällä WWF:n Metsänhoito-oppaan, ja käynnistimme samalla
Metsähaasteen. Haaste innostaa niin metsänomistajat kuin metsäammattilaiset
ottamaan Metsänhoito-oppaan keinoja
käyttöönsä metsänkäsittelyssä heikkenevän monimuotoisuuden turvaamiseksi.
Jyväskyläläinen Pirita Korpivaara
tarttui ensimmäisten joukossa Metsähaasteeseen.
”Luontoarvot ja monimuotoisuus on
tärkeä säilyttää. Oppaassa ei ole mitään
sellaista, mitä olisi kohtuuttoman vaikea
toteuttaa metsänhoidossa.”
Korpivaaralla on perheineen metsä

Jyväskylässä – ja he myös asuvat metsätilallaan. Pariskunta toteuttaa Metsänhoito-oppaassakin painotettua jatkuvan kasvatuksen metsänkäsittelyä metsässään.
”Opas kuulosti heti omalta. Lähes
kaikki sen keinot ovat olleet meillä jo
aiemmin käytössä.”
Pariskunta hoitaa metsäänsä enimmäkseen itse. Vaikka siinä riittää työtä,
on se Korpivaaran mukaan mielekästä.
”On ihana tietää, että oman kodin viereen ei tule avohakkuuta, kun metsänhoito on itsestä kiinni.”
Osallistu Metsähaasteeseen:
bit.ly/metsähaaste

WWF • Lehti elävän maapallon puolesta
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WWF
VASTAA
Lähetä kysymyksesi
meille: info@wwf.fi

kompi ja ikään kuin ”myöhästyy lähdössä”. Emo ruokkii ensin vahvemmat
poikaset varmistaakseen suvun jatkumisen. Kyse on luonnonvalinnasta, johon ihmisen on paras olla puuttumatta. Parhaiten suojelemme lintujakin
suojelemalla niiden elinympäristöjä.
JARI LUUKKONEN
suojelujohtaja,
WWF Suomi

© AKI-PEKKA SINIKOSKI / WWF

Askarruttaako jokin?
WWF:n asiantuntijat
vastaavat.

Luontokuvaaja Juha Taskinen välitti kesän aikana videokuvaa Linnansaaren kalasääksiperheestä.
Pesueen poikasista yksi kehittyi muita hitaammin
ja emo näytti hylkivän sitä. WWF:lle tulleissa Facebook-kommenteissa vaadittiin ”pelastamaan” tuo
poikanen, joka lopulta selvisi hyvin. Milloin ihmisen
tulee puuttua luonnonvaraisten eläinten elämään?
Lainsäädäntö velvoittaa auttamaan sairasta, loukkaantunutta tai muuten avuttomassa tilassa olevaa luonnonvaraista eläintä. Linnansaaren sääksien tapauksessa
oli kuitenkin kyse aivan tavallisesta tilanteesta. Lintujen
poikasista usein myöhimpään syntynyt on muita hei-

Kivihiili sairastuttaa naapureitakin
© WWF-CANON / ANDREW KERR

Kivihiilen polttaminen aiheutti Euroopassa vuonna 2013 yli 22 900
ennenaikaista kuolemaa, kymmeniätuhansia sydänsairauksia ja
keuhkoputkentulehduksia. Terveydenhuollolle näistä aiheutui arviolta 62,3 miljardin euron lasku. Kivihiilipäästöt kulkeutuvat valtiosta toiseen, joten jokainen suljettu hiililaitos hyödyttää terveyttä
sekä kotimaassa että naapurivaltioissa. Tiedot käyvät ilmi kesällä
julkaistusta raportista, jossa analysoitiin 257 kivihiilivoimalaa EUalueen yhteensä 280 voimalasta.
Katso video kivihiilipäästöjen liikkumisesta Euroopassa:
bit.ly/kivihiilenmatka

YLIKULUTUSPÄIVÄ AIKAISTUI JÄLLEEN
© JAAKKO KULMALA / WWF

Maailman ylikulutuspäivä oli tänä vuonna 8. elokuuta, viisi päivää aiemmin kuin vuosi sitten. Kulutamme siis alle kahdeksassa kuukaudessa luonnonvarat, joiden pitäisi
riittää koko vuodeksi. Erityisesti lihan ja muun eläinperäisen ruoan tuotanto kasvattaa ihmisten ekologista jalanjälkeä.
Lue lisää ylikulutuksen syistä ja ratkaisuista:
wwf.fi/ylikulutus

Presidentti Niinistö
tutustui saimaannorpan
suojeluun
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© GREG ARMFIELD / WWF-UK

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö tutustui kesällä WWF:n tekemään saimaannorpan suojelutyöhön maakuntamatkallaan
Puumalassa. Presidentti keskusteli suojelusta pääsihteeri Liisa Rohwederin kanssa. ”Keskustelimme WWF:n Norppalivestä ja Pullervosta sekä siitä, miten ne ovat
lisänneet myönteisyyttä saimaannorpan
suojelua kohtaan”, Liisa Rohweder kertoo.
Keskustelussa esille tuli myös saimaannorpan suurin uhka, kalaverkot. Lisäksi
Rohweder esitteli presidentille apukinosten kolaamista tapana mukautua ilmastonmuutoksen norpalle aiheuttamiin ongelmiin. Presidentti Niinistö on WWF:n
suojelija.

© EPP GROUP - MARTIN LAHOUSSE

Ympäristölainsäädännössä on järkeä!
SIRPA PIETIKÄINEN ON EUROPARLAMENTAARIKKO, JOKA HALUAA RAKENTAA VAURAAN, INHIMILLISEN
JA EKOLOGISEN EUROOPAN. HÄN ON MYÖS WWF SUOMEN HALLINTONEUVOSTON JÄSEN.

Planeettamme kantokyvyllä on rajat. Joidenkin tutkimusten mukaan olemme jo ylittäneet moninkertaisesti maapallon kantokyvyn
luonnon monimuotoisuuden tuhoutumisessa sekä ympäristön happamoitumisessa. Otsonikerroksen, ilmastonmuutoksen, kemikalisoitumisen ja puhtaan veden suhteen on vielä
hetki pelivaraa jäljellä.
Ympäristönsuojelu edellyttää yhteistyötä, koska yllä mainitut ongelmat eivät pysähdy valtioiden rajoille. Lainsäädäntöä tarvitaan, koska
oma nopea intressi voittaa useimmiten pitkän
aikavälin tarpeet. On helppo ajatella, ettei juuri
minun tonttirannan rakentamiseni tai minun
kalastukseni haittaa järven norppakantaa.

Sääntely – ja nimenomaan EU-sääntely – nähdään tänä päivänä
liian usein turhana rasitteena. Sanotaan, että vähempi sääntely on
automaattisesti parempaa sääntelyä. Lähes kaikessa sääntelyssä
on kuitenkin joku järki ja taustasyy. Parjattu käyrän kurkun direktiivi sai alkunsa siitä, että kauppa toivoi
EU:lta standardia kurkkujen mallista pakkaus- ja kuljetuskustannusten minimoimiseksi.
Hanke lopulta kumottiin, mutta se on hyvä
esimerkki siitä, ettei kukaan tee sääntelyä
huvikseen. Se lähtee aina jostain tarpeesta.

”Kukaan
ei tee sääntelyä
huvikseen.”

Ympäristölainsäädäntö on yksi Euroopan Unionin vanhimmista ja laajimmista sääntelykehikoista. Jätteen käsittely ja lintujen suojelu
olivat ensimmäisiä aihepiirejä, joissa otettiin käyttöön EU-direktiivit 1970-luvulla. Sen jälkeen sääntely on laajentunut esimerkiksi
vesien- ja ilmanlaatuun, eläin- ja kasvilajien suojeluun sekä kestävään tuotesuunnitteluun.
Kansainvälisesti sovittu varovaisuusperiaate on yksi EU:n ympäristölainsäädännön kulmakivistä. Se tarkoittaa sitä, että jotakin
toimintaa rajoitetaan, koska ennakoidaan sen haittavaikutusten
olevan merkittäviä, vaikka yksiselitteistä tutkimustietoa aiheesta
ei vielä ole. Esimerkiksi hullun lehmän taudin jälkeen varovaisuusperiaate otettiin vahvasti käyttöön, kun luotiin lainsäädäntöä, jolla
vastaavat epidemiat voitaisiin ehkäistä jatkossa.

EU:n luonto- ja lintudirektiivit on arvioitu
eräiksi EU:n parhaiten toimivista lainsäädännöistä. Niillä suojellaan lajeja ja niiden
elinympäristöjä ja varmistetaan, ettei mikään jäsenmaa hävitä lajeja alueellaan. Niiden kautta EU-komissio voi puuttua siihen,
jos Puolassa hakataan aarniometsää tai Suomen suurpedot uhkaavat hävitä. Silti näiden direktiivien karsimiseen on kohdistunut viime vuosien aikana valtavaa painetta. Euroopan komissio aloittikin arvioinnin siitä, miten hyvin direktiivit
sopivat tarkoitukseensa. Järkevä sääntely ei kuitenkaan ole sitä,
että puretaan purkamisen vuoksi hyväksi todettuja lainsäädäntöjä.
Ympäristölainsäädännön järki on siinä, että suojellaan lailla yhteistä omaisuuttamme: luontoa. Ympäristöön kohdistuu jatkuvaa hyödyntämispainetta, jossa lyhytnäköiset taloudelliset edut menevät
helposti luonnon elinvoimaisuuden ja monimuotoisuuden edelle.
Vain johdonmukaisella ja tiukalla lainsäädännöllä voidaan turvata
se, että luonnon hyödyntäminen on pitkällä aikavälillä kestävää.
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Nuo urheat

NORSUJEN PUOLUSTAJAT
Tansanian suurimman luonnonsuojelualueen norsut ovat
vaarassa kadota kuudessa vuodessa. Eturintamassa taistelussa
norsujen puolesta ovat metsänvartijat ja paikalliset yhteisöt.
TEKSTI JA KUVAT: MARI PASULA

Surulliset kasvot ovat vastassa, kun saavumme etelätansanialaiseen Liwaleen kylään,
jossa sijaitsee yksi Selous’n luonnonsuojelualueen metsänvartijoiden toimistoista.
Liwalen sektorin metsänvartija Daniel Merinyo kertoo, että aiemmin samana päivänä
salametsästäjät ovat ampuneet alas vartiointilennolla Masawan luonnonsuojelualueella
olleen helikopterin, ja norsujen suojelulle
omistautunut englantilainen helikopterilentäjä Roger Gower on kuollut. Kollega
Meshack Meshilieki kommentoi päätä puistellen: ”Työmme, villieläinten suojelu, on
tärkeää, mutta perhe on vielä tärkeämpi”.
On kulunut jo kuukausia siitä, kun nämä
uhanalaisten lajien suojelijat ovat viimeksi
nähneet perheitään. He ovat juuri palanneet kahden viikon partioinnilta, jolla he
onnistuivat pidättämään neljä salametsästäjää. Hymy palaa kaksikon kasvoille, kun
he kertaavat onnistumistaan. Viime vuonna
heidän sektorinsa metsänvartijat pidättivät
yhteensä 36 salametsästäjää. Nyt heillä olisi
vuorossa kaksi viikkoa toimistotyötä ja katto
pään päällä. Mutta Meshilieki yllättää kertomalla, että huomenna on lähdettävä takaisin metsään – ja me pääsemme mukaan.

Villieläinkannat ovat romahtaneet
Selous on ollut Unescon luonnonperintö-

Metsänvartijat Daniel Merinyo (vas.) ja Meshack
Meshilieki ovat kumpikin joutuneet hengenvaarallisiin
tilanteisiin partioidessaan Selous’ssa.

kohde vuodesta 1982 lähtien. Silloin tältä
Viron kokoiselta alueelta löytyivät Afrikan merkittävimmät villieläinpopulaatiot:
200 000 puhvelia, 100 000 norsua, 80 000
gnuuta, 18 000 virtahepoa. Sittemmin
kannat Tansanian suurimmalla luonnonsuojelualueella ovat romahtaneet: Selous
on menettänyt 40 vuodessa 90 prosenttia
norsuistaan. Niitä on jäljellä enää 15 000,
ja tutkijoiden mukaan norsut voivat kadota
alueelta kokonaan kuudessa vuodessa. Norsujen suurin uhka ovat salametsästäjät.
Kansainvälinen yhteisö ja WWF ovat vaatineet Tansanialta järeämpiä toimia salametsästyskriisin pysäyttämiseksi. Vuonna
2014 Selous lisättiin Unescon vaarantuneiden maailmanperintökohteiden luetteloon.
On kiire toimia.

Työtä vaikeissa oloissa
Matka on pitkä ja vaikea: poikkeuksellisen
rankka kaatosade on syövyttänyt isoja railoja
tiehen, jota tuskin enää tieksi tunnistaa. Löydämme vihdoin metsänvartijoiden leirin, ja
vastassa on iloisia ja hämmentyneitä kasvoja.
He eivät osanneet odottaa meitä. ”Arvasin että
olitte jumissa täällä, ja pitihän teidät poloiset
tulla pelastamaan”, Meshilieki vitsailee kollegoilleen. Heitä hakemaan tullut auto ei ollut
päässyt perille, ja partiolta oli jo ruoka loppu.

Jo kuusi vuotta Selous’ssa metsänvartija
na työskennellyt Emmanuel Silayo löytää
leirin läheisyydestä norsujen jätöksiä.
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”Koska meillä ei ole metsässä minkäänlaisia puhelimia, emme voi ilmoittaa ulkomaailmaan, jos jotain menee pieleen”,
metsänvartija Emmanuel Silayo kertoo.
Metsänvartijat kantavat mukanaan kaiken
tarvittavan kahden viikon pituisille partioille. He kävelevät päivässä kymmeniä kilometrejä ja nukkuvat puissa ja teltoissa.
Myös WWF on tukenut Selous’n metsänvartijoita muun muassa varustamalla joukkoja autoilla, kameralennokeilla, vaatteilla,
kengillä ja rakentamalla vartiointiaseman
Selous’hun. Metsänvartijat tekevät elintärkeää työtä, mutta yksin he eivät voi pelastaa norsuja. ”Paikalliset kyläyhteisöt ovat
avainasemassa. Jos niitä ei saada mukaan
villieläinten suojeluun, peli on menetetty”,
kertoo Meshilieki. Norsujen salametsästystä
pyörittävien liigojen on helppo houkutella
elannon puutteessa olevia köyhiä paikalli-

sia norsujen salametsästykseen. Tappamalla yhden norsun voi saada maksettua perheen vuoden kulut.
”Paikalliset kyläyhteisöt ovat hyvin köyhiä, ja ihmiset saavat kaiken ravintonsa ja
elantonsa heitä ympäröivistä luonnonvaroista. Jos heille menee kertomaan, että
suojelkaa luontoa ja käyttäkää luonnonvaroja toisin, heistä tuntuu siltä, että heiltä
viedään pois se vähä, mitä heillä on”, Silayo
sanoo. Siksi WWF keskittyykin työssään tukemaan paikallisyhteisöjä ja niiden elinkeinojen kestävää kehittämistä.

Vaihtoehtoisia tuloja paikallisille
Arviolta miljoona tansanialaista on riippuvaisia Selous’n ja sen puskurivyöhykkeen
luonnonvaroista. Yksi heistä on Fatuma Mapuli, joka elää perheensä kanssa Barikiwan
kylämetsässä vain muutama kymmenen

kilometriä Selous’n luonnonsuojelualueelta. WWF on tukenut Barikiwan kylän kehittämistä, ja kylä sai Wildlife Management
Area (WMA) -statuksen vuonna 2009. Nyt
yhteisö saa tuloja turismista ja Mapuli toimii WMA-kyläkomiteassa, joka päättää, miten turismista saatuja tuloja käytetään koko
kyläyhteisön kehittämiseen. Lisäksi hän
kuuluu kyläläisistä koostuvaan salametsästyksen vastaiseen vapaaehtoiseen partioon,
joka toimii kahden viikon jaksoissa Selous’n
metsänvartijoiden tukemana. Partioihin
osallistuvien kyläläisten ruuat ja päiväraha
katetaan kylän yhteisistä tuloista.
”Vanhuksille ja vammautuneille on tulojen avulla hankittu terveysvakuutus. Tuloilla
on myös rakennettu varastorakennus ja kouluun uusia tiloja sekä hankittu lapsille uusia
koulukirjoja. Niistä lapseni ja minä olemme
iloinneet erityisen paljon,” Mapuli sanoo.

Fatuma Mapuli uskoo,
että salametsästäjiä
liikkuisi lähimetsissä
enemmän, jos kylä
läiset eivät partioisi
siellä.

Vain yhdessä
voimme pelastaa
Tansanian nors
ut
sinäkin metsänv . Tue
artijoita
ja paikallisia yh
teisöjä
ryhtymällä kum
miksi!
wwf.fi/salamet
sästys
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Vihollisen

SUOJELIJA
Ghana S. Gurungin kotiseudulla Nepalin vuoristossa
lumileopardilla ei ole paljon ystäviä, sillä saaliseläinten
väheneminen on ajanut sen karjan kimppuun. Gurungista,
entisestä paimenesta, tuli kuitenkin lumileopardin suojelija.
TEKSTI PAULA KALLIO

”Kasvoin Ylä-Mustangin alueella Nepalin vuoristossa.
Lapsuuteni kesät kuluivat perheen vuohia, lampaita
ja jakkihärkiä paimentaessa. Karja oli elinkeinomme,
mutta valitettavasti myös helppo saalis vuorilla eläville
lumileopardeille. Ne tappoivat seitsemän, kahdeksan,
jopa kymmenen eläintä kerralla.
Opin vihaamaan lumileopardeja. Yhteisössämme niitä
ei pidetty kauniina, suojelua tarvitsevina olentoina, vaan
uhkana elinkeinolle. Tämä on Aasian vuoristoseudulla
hyvin tavallista. Karjastaan riippuvaiset paimenet ampuvat, myrkyttävät ja ansoittavat lumileopardeja.
Omassa asenteessani tapahtui täyskäännös, kun
valmistuin yliopistosta Uudessa Seelannissa ja aloin
työskennellä suojelun parissa. Pystyin katsomaan lumileopardia uudesta näkökulmasta – uhanalaisena ja
tärkeänä lajina. Lumileopardien määrä on viime vuosikymmeninä vähentynyt rajusti: niitä on 20 prosenttia
vähemmän kuin 20 vuotta sitten. Villinä elää arvioiden
mukaan enää 4 000–6 400 yksilöä. Paikallisten yhteisöjen ja lumileopardien väliset konfliktit ovatkin yksi
lajin suurimmista uhista.
Ryhdyin työskentelemään WWF Nepalille vuonna
1998. Kanchenjungan vuorella Himalajalla ei sinä
vuonna tehty yhtäkään lumileopardihavaintoa. 14
vuotta myöhemmin alueella tunnistettiin 23 lumileopardia, joista kaksi oli radiopannoitettuja.
Lumileopardiin kohdistuvien asenteiden muut-

taminen on avainasemassa sen suojelussa. Suuret
suojelusaavutukset ovat mahdollisia, kun paikallisiin
yhteisöihin luotetaan ja lumileopardin tulevaisuuden
turvaaminen annetaan niiden vastuulle. Toimialueellani Kanchenjungan alueella ei ole kahdeksaan vuoteen
tapettu yhtäkään lumileopardia kostotoimenpiteenä.
Luottamus on tärkeää myös aloittamassani petokorvausmenetelmässä, joka on osoittautunut erittäin tehokkaaksi. Järjestelmässä maksetaan korvaus paimenille,
joiden karjan kimppuun lumileopardit ovat käyneet.
Näin he selviävät menetyksestään eikä heidän tarvitse
hakea kompensaatiota tappamalla lumileopardeja.
Petokorvausjärjestelmä on vain yksi osa WWF:n
lumileopardin suojeluohjelmasta. Lisäämme myös
tietoisuutta lumileopardista, koulutamme paikallisia
seuraamaan niiden liikkeitä ja tarjoamme heille vaihtoehtoisia elinkeinoja, kuten turismia.
Kokemukseni mukaan paimenet tuntevat välittömästi myötätuntoa lumileopardia kohtaan, kun he
kuulevat sen uhanalaisuudesta. Ja kun heille tarjotaan
keinoja estää lumileopardien hyökkäyksiä ja korvauksia niiden tekemistä tuhoista, he jatkavat mielellään
suojelutoimenpiteitä itsenäisesti.
Ymmärrän yhteisöjen vihan lumileopardia kohtaan,
sillä olen kokenut sen itsekin. Kun vihan syihin puututaan, yhä useampi yhteisö voi elää sovussa lumileopardien kanssa.
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Tervetuloa

TAKAISIN
Naali katosi Suomesta 1990-luvulla.
Nyt sen paluuta odotetaan kiihkeästi.
TEKSTI JA KUVAT JOONAS FRITZE

12

WWF • Lehti elävän maapallon puolesta

WWF • Lehti elävän maapallon puolesta

13

© METSÄHALLITUS / WWF

Metsähallituksen puistomestarina työskentelevä Petteri Polojärvi pysäytti moottorikelkkansa keskelle tunturin valkoista
lakeutta. Oli huhtikuinen aamupäivä, puolipilvinen keli, ja GPS-paikantimen koordinaattien mukaan muutaman sadan metrin
päässä, paksun lumipenkan alla, sijaitsi
naalin aikoinaan kaivama pesäluolasto. Polojärvi, joka oli ajanut tunturiin etsimään
merkkejä naalista, nosti kiikarit silmilleen
ja varautui pettymykseen – tokkopa siellä
taaskaan mitään näkyisi.
Joskus sitä ilahtuu ollessaan väärässä.
”Tumma naali napotti pesän vieressä parin sekunnin ajan ja sujahti sitten koloon”,
Polojärvi kertaa keväisiä tapahtumia.
”Oli se säväyttävä kokemus.”
Polojärven innostuksen ymmärtää.
Edellisen kerran naalin pesintä on
varmistettu Suomessa vuonna 1996.
Siitä asti, siis kahdenkymmenen
vuoden ajan, Metsähallituksen
työntekijät ovat kiertäneet Pohjois-Lapin karuja erämaita ja
toivoneet löytävänsä viitteitä pesinnästä. Polojärven havainto oli
tällainen kauan kaivattu merkki.
Ilmaan jäi kuitenkin tärkeä kysymys: oliko pesään sujahtaneella
yksilöllä kumppani? Pesälle päätettiin viedä riistakamera hankkimaan
vastauksia.
Kului päivä, toinen, ja kun kamera
käytiin tarkistamassa, muistikortilla muhi
iloinen yllätys: kuviin oli tallentunut myös
valkoinen yksilö.
Toivo virisi. Voisiko Suomen uhanalaisin
nisäkäs saada jälleen poikasia maassamme?

istuu maastoauton ratissa. Olemme matkalla Suomi-neidon päälaelle alueelle, jossa
keväiset havainnot tehtiin. Pohjois-Lapin
maisemat vilisevät ikkunasta, ja pian tienviittojen kieli vaihtuu suomesta saameksi.
Matkaa on kuitenkin vielä paljon taitettavana niin kuin Lapissa tapaa olla, joten
Polojärvellä on hyvin aikaa kertoa naalin
nykytilanteesta.
Naalia eli napakettua tavataan arktisilla
seuduilla kautta pohjoisen pallonpuoliskon. Vaikka koko maailman mittakaavassa

Naalin ahdingon monet syyt

naalit eivät ole häviämässä, Pohjoismaista laji on ollut vaarassa kadota. Suomessa
naali on enää satunnainen vieras pohjoi-

Eletään elokuun alkupuolta, ja Polojärvi
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simpien kuntien, Utsjoen, Inarin ja Enontekiön, tunturialueilla.
Näin ei ole ollut aina. 1800-luvulla naali
oli Suomessakin kohtalaisen runsaslukuinen, mutta turkistenhimo oli koitua sen
kohtaloksi. Naali rauhoitettiin metsästykseltä vuonna 1940, minkä jälkeen kanta
lähti hienoiseen kasvuun. 1980-luvulla
naalien määrä kuitenkin romahti.
Naalin nykyiseen ahdinkoon on monia
syitä: Ilmastonmuutoksen myötä pohjoiseen levittäytynyt kettu on valloittanut
naalin pesimäalueita, ja naalin pääravinnon, myyrien ja sopulien, huippuvuodet
ovat olleet viimeaikoina harvinaisia. Myös
suurpetojen laillinen ja laiton metsästys poronhoitoalueella on ongelma, sillä naali
käyttäisi niiden kaatamat haaskat mielellään hyväkseen. Lisäksi susi voisi
pitää kettukantaa aisoissa.
Ruotsin ja Norjan puolella naalikanta on kuitenkin hieman kasvanut viime vuosina, ja yksilöitä voi
vaeltaa ravinnon perässä Suomeen. Niin saattoi tehdä myös
riistakameran ikuistama pariskunta.

Kohtalokas suojaväri
Riistakameralle tallentui päivittäin
jopa satoja kuvia naaleista yhdessä.
Valkoinen ja tumma yksilö kirmailivat
pesällä, leikkivät ja telmivät. Kaikesta
saattoi päätellä historiallisen pesinnän
olevan lähellä.
Sitten tapahtui jotain. Viimeinen havainto valkoisesta yksilöstä saatiin toukokuun
19. päivä. Pettymyksen voi edelleen aistia
Polojärven muutoin hillitystä olemuksesta.
”Toivoin todella, että nyt tehtäisiin historiaa. Valitettavasti sitä joutui pettymään.”

Valkoisen naalin kohtalosta ei ole varmuutta, mutta kuvissakin piipahtanut kettu on
yksi epäillyistä. Yksin jäänyt tumma naali kuvautti itsensä vielä heinäkuussa.

”Valkoinen on niin huono suojaväri kesällä. Maakotkaa veikkailisin syylliseksi, mutta kyllä siinä kettujakin kävi joka päivä
pesällä”, Polojärvi sanoo.
Kamera jätettiin pitkäksi aikaa paikalleen siinä toivossa, että pariskunta tekisi paluun.
”Heinäkuun alkupuolella tumma yksilö kuvautti itsensä pesällä
yksin. Eläimiähän ei tulisi inhimillistää, mutta oli se surkean
näköinen kuvissa. Ikään kuin se
olisi yksin pällistellyt, että mihin
kumppani on lähtenyt.”
Takaiskusta huolimatta toivoa
ei ole kokonaan menetetty. Naalilla on tapana suosia pesinnässään
esi-isiensä kaivamia vanhoja luolastoja. Niitä on löydetty Suomesta satoja, eikä kaikkia ole ehditty tänä vuonna
tarkistaa. Niinpä Polojärvi pysäyttää auton
soratien varteen ja ajaa mönkijän ulos peräkärrystä. Matkamme jatkuu keskelle ei
mitään – ties vaikka sieltä löytyisi toinenkin
pesä, jolla olisi ollut vipinää.

Pesä kuin hobittikylä
Tunturimittarien ja porojen natustamat
lehdettömät koivut reunustavat vaikeakulkuista mönkijäuraa. Pian maasto muuttuu,
ja puut antavat tilaa paljakan avaruudelle.
Ensimmäinen tarkistettava pesä siintää
kotvan kuluttua horisontissa, ja kun Polojärvi sammuttaa mönkijän moottorin, hiljaisuus on huumaava.
Jos ympäristö on muutoin karua, on vanha naalinpesä kuin Tolkienin hobittikylä:
vehreä, kumpuileva, kutsuva. Vuosisatojen
ajan naalit ovat virtsanneet, ulostaneet ja
jättäneet saaliin rippeitä pesäkummulle.
Tämän luonnollisen lannoituksen seurauk-

Viimeinen oljenkortemme on riistakamera, jonka paikkaa vaihdettiin heinäkuussa
sen jälkeen, kun tumma yksilö oli käynyt
piipahtamassa kuvissa yksin.
Saavumme harjun rinteessä olevalle pienelle pesälle tyhjentämään
muistikorttia, ja toivomme napakymppiä – tai siis napakettua.
”Täällä on 221 kuvaa”, Polojärvi ilmoittaa.
”Kettu, kettu, kettu, poro, poro.
Voi voi.”

Onnelliseen loppuun uskotaan

sena pesä kasvaa heinää. Iso, jopa parin
aarin kokoinen vihreä kenttä on helppo
huomata tunturissa, vaikka pesä olisi ollut
asumattomana vuosikymmeniä.
Polojärvi nostaa kiikarit silmilleen. Liikettä ei näy, joten ajamme pesän kupeeseen. Polojärvi kävelee kololta toiselle ja
etsii merkkejä pesinnästä.
”Valkoinen karva. Ja toinen. Tässä on
käynyt naali kaivelemassa”, Polojärvi sanoo.
Nopeasti kuitenkin paljastuu, että karvat
kuuluvat satunnaiselle vierailijalle eikä pesässä ole asuttu.
Jatkamme matkaa. Toinen pesä, kolmas,
neljäs, viideskin, mutta asutuksesta ei näy
merkkejä.

Vaikka joudumme palaamaan tunturista tyhjin käsin, Polojärvi uskoo
naalin paluuseen.
”Pitkään tuntui, että työmme on
vain naalin esiintymisen historian
tutkimusta. Siksi oli niin jännittävää,
että pesällä oli vipinää tänä vuonna. Edes
tällaista läheltä piti -tilannetta ei ole ollut
pariinkymmeneen vuoteen”, hän sanoo.
”Naali voi pesiä lähitulevaisuudessa Suomessa, mutta se vaatisi sopuli- ja myyrähuippua, joita on viime vuosina taas ollut
pitkän tauon jälkeen. Lisäksi kettuja täytyy
pyytää tunturista aktiivisesti.”
Myös WWF kantaa kortensa kekoon naalin suojelemiseksi. Suunnitelmissa on, että
WWF alkaa kouluttaa Metsähallituksen
avuksi vapaaehtoisia koluamaan mahdollisia pesäpaikkoja, sillä kaikkia pesiä ei
muuten ehditä tarkistaa. Lisäksi WWF on
rahoittanut Pohjois-Lappiin vietyjä ruokinta-automaatteja ja riistakameroita pesäpaikkojen seurantaan.
Varovaiseen optimismiin on pitkästä aikaa aihetta. Vielä joku päivä riistakameroiden kuvat paljastavat tarinan, jolla on onnellinen loppu.
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Arktinen luonto

MUUTOKSEN KOURISSA
Arktisen alueen ainutlaatuinen luonto on uhattuna. Myös
Suomi on arktinen maa, ja monet lajeistamme ovat arktisia
lajeja, WWF:n suojelujohtaja Jari Luukkonen muistuttaa.
TEKSTI JOONAS FRITZE

WWF:n suojelujohtaja Jari Luukkonen, mikä
tekee arktisesta luonnosta ainutlaatuisen?
”Monia arktisella alueella esiintyviä lajeja ei
tavata missään muualla maapallolla. Lisäksi arktiset ekosysteemit ovat suhteellisen
yksinkertaisia: ravintoverkot koostuvat vain
muutamasta tasosta, ja kullakin tasolla lajien lukumäärä on muihin maapallon alueisiin
verrattuna pieni. Tästä johtuen jokaisen lajin painoarvo koko ekosysteemin toiminnan
kannalta on suuri, eivätkä yksittäiset lajit ole
korvattavissa.”

Minkä takia meidän pitäisi olla
huolissamme arktisesta luonnosta?
”Arktinen alue lämpenee muuta maapalloa
nopeammin, ja sillä on monia vakavia seurauksia alueen lajistolle: Naali on maassamme enää satunnainen vierailija ketun
vallatessa siltä elintilaa. Itämerennorppa tarvitsee jäätä pesiäkseen. Lohikalat kärsivät
vesien lämpenemisestä. Jääkarhun ravin-

nonsaanti vaikeutuu huomattavasti, jos jäätä
ei ole. Huolestuttavia esimerkkejä valitettavasti riittää. Monille lajeille ratkaisu on siirtyminen kohti pohjoista, mutta toisilla lajeilla
pakenemismahdollisuudet ovat rajalliset.
Tulevaisuudessa arktisen alueen luonnonvaroihin, kuten öljyyn ja kaasuun, on entistä helpompi päästä käsiksi, ja niiden käyttö kiihdyttää ilmastonmuutosta entisestään.
Myös laivaliikenne lisääntyy uusien meriväylien auetessa. Laivat voivat törmätä valaisiin
ja kuljettaa alueelle haitallisia vieraslajeja.
Lisäksi meriliikenteen melu voi haitata merinisäkkäitä, ja öljyonnettomuuden siivoaminen olisi arktisissa oloissa äärimmäisen
haastavaa.”

Mitä pitää tehdä?
”Jotta voisimme turvata arktisten lajien säilymisen myös tulevaisuudessa, tulee ilmastonmuutoksen torjuntaan, arktisten alueiden
suojeluun sekä arktisen luonnon seuran-

taan ja tutkimukseen panostaa entistä voimakkaammin.”

Mitä WWF tekee?
”Teemme työtä laajalla rintamalla. Vaikutamme ilmastopolitiikkaan, edistämme arktisten
suojelualueiden perustamista ja osallistumme
arktisen neuvoston työhön. Päätöksentekoon
vaikuttamisen lisäksi toimimme kentällä. Rahoitamme naalin ruokinta-automaatteja sekä
perustamme jääkarhupartioita, jotka pitävät
jääkarhuja loitolla ihmisasutuksesta ja vähentävät sekä ihmisille että eläimille vaarallisia
kohtaamisia. Vapaaehtoiset öljyntorjuntajoukkomme ovat valmiina toimimaan onnettomuuden sattuessa, ja viemme öljyntorjuntaosaamistamme myös muihin arktisiin maihin.
Lisäksi julkaisemme arktista aluetta koskevia
tutkimuksia ja raportteja, ja olemme asentaneet jääkarhuille ja arktisille valaille satelliittilähettimiä, joiden avulla on saatu tutkimuksen
ja lajien suojelun kannalta tärkeää tietoa.”

Pikkuleijonien maailmanmestari, maalivahti Ukko-Pekka Luukkonen, puolustaa viileitä lajeja. Itämeri ja arktiset merialueet sekä niiden jäästä ja lumesta riippuvaiset lajit
tarvitsevat kiireesti apuamme. Keräämme varoja luonnonsuojeluun koulujen kanssa.
Puolusta sinäkin viileitä lajeja ja ehdota koulusi mukaan!
Lue lisää WWF:n Päivätyökeräyksestä 2016-2017:
wwf.fi/paivatyokerays
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Liian lämpimät terveiset maailman huipulta!

Lihantuotanto
uhkaa Amazonin

SUOJELU
ALUEITA
Kestämätön taloudellinen
toiminta uhkaa Amazonin
sademetsiä enemmän kuin
koskaan aikaisemmin.
TEKSTI KAISA RYYNÄNEN

© ADRIANO GAMBARINI / WWF-BRAZIL

Lisääntyneen lihankulutuksen seurauksena suojelualueita halutaan purkaa
erityisesti viljelysmaiden ja karjankasvatuksen tieltä. WWF:n julkaiseman Living
Amazon 2016 -raportin mukaan viime
vuosina tuhotuista sademetsäalueista
jopa 80 prosenttia on lihakarjan laidunmaana ja loput rehun viljelymaana.
”Esimerkiksi soijapapuviljelmien tieltä
raivataan koskematonta luontoa muun
muassa Brasiliassa, Argentiinassa, Boliviassa ja Paraguayssa. Soijassa konkretisoituvat ongelman globaalit mittasuhteet, sillä Etelä-Amerikassa viljeltyä soijaa
syövät myös suomalaiset siat ja broilerit”,
kertoo WWF Suomen ekologisen jalanjäljen ohjelmapäällikkö Jussi Nikula.
Suojeltuja alueita puretaan ja sademetsää raivataan myös patojen ja teiden
tieltä. Metsäkadolla on peruuttamattomat vaikutukset alueen luontoon. Amazonin alueella elää kymmenesosa kaikista maailman lajeista, ja lisää löydetään
jatkuvasti. Myös metsäkadon ilmastovaikutukset ovat valtaisat.
”Amazonin kasvit ja maaperä sitovat
suuria määriä hiilidioksidia ja hidastavat
siten ilmastonmuutosta. Lisäksi sademetsät vapauttavat ilmakehään vesihöyryä ja vaikuttavat siten elintärkeiden
sateiden muodostumiseen eri puolilla
Etelä-Amerikkaa”, sanoo Nikula.
Raportissa esitetään ratkaisuksi valtioiden rajat ylittävä lähestymistapaa, jossa
yhdistyvät suojelutoimenpiteet ja kestävä
kehitys. Yksi tärkeimmistä toimenpiteistä
on vastuullisen tuotannon edistäminen.
WWF:n tekemä kansainvälinen
yritysten soijapisteytys on esimerkki
vastuullisen tuotannon edistämisestä.
Lue sivulta 4, miten suomalaiset
yritykset pärjäsivät pisteytyksessä.
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Yhdessä se on

MAHDOLLISTA

© VALERIYA K / WWF-AZERBAIJAN

© KAMAL THAPA/WWF NEPAL

18

© WILM IHLENFELD / SHUTTERSTOCK

Kiitos tuestasi. Nämä saavutukset eivät olisi
mahdollisia ilman uskollisia tukijoitamme.
WWF toimii kaikilla mantereilla
ja yli 100 maassa.
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Ensimmäisen
naaraslumileopardin
pannoitus onnistui tänä vuonna Nepalissa! Aiemmin Nepalissa on pannoitettu kaksi urosta. GPS-paikantimella
varustetun pannan avulla erittäin uhanalaisista lumileopardeista saadaan
tärkeää tietoa: naarasta seuraamalla
tutkijat voivat ymmärtää paremmin lumileopardien lisääntymistä.

Saimme Indonesiassa Borneon saarella viime vuoden aikana noin 4500
hehtaaria sademetsää suojattua hakkuilta. Paikallisten kylien asukkaat
saavat edelleen hyödyntää metsiä ja
esimerkiksi kerätä marjoja ja sieniä
vahingoittamatta ympäristöä, joten
metsien säilymisestä hyötyvät niin ihmiset kuin ympäristökin!

Nolla kiloa käymäläjätettä Itämereen!
Tänä vuonna saamme viimein juhlia
sitä, että käymäläjätteen laskeminen
kielletään koko Itämeren alueella.
Kielto tulee voimaan asteittain vuosina
2019–23. Työ kuitenkin jatkuu. Risteilijät saavat edelleen esimerkiksi jauhaa
rehevöittävät ruokajätteensä mereen.
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2020

177

Kevään kuumin someilmiö oli WWF:n
Norppalive! Saimaalle asennettua kameraa katsottiin 2 050 000 kertaa. Lisääntynyt norppatietoisuus myös näkyi
käytännössä. Suojeluun sitoutuneiden
Norppadiplomeita tilattiin lisää 127
kappaletta. Norppalive uusitaan toukokuussa 2017.

Kesko, Arla Suomi, HKScan Finland
ja Unilever Finland perustivat kanssamme keväällä suomalaisen soijasitoumuksen ja sitoutuivat siihen, että
kaikki niiden tuotteissa käytetty soija on
vastuullisesti tuotettua vuoteen 2020
mennessä. Soijantuotanto aiheuttaa
Etelä-Amerikassa metsäkatoa, joka uhkaa luonnon monimuotoisuutta ja kiihdyttää ilmastonmuutosta.

177 ihmistä huhki kesällä WWF:n talkooleireillä seitsemässä eri kohteessa.
Leireillä vietetty aika vastaa huimaa
3,2 henkilötyövuotta! Perinneympäristöt
ovat tärkeitä luonnon monimuotoisuuden
kannalta, sillä noin 23 prosenttia uhanalaisista lajeistamme elää perinne- ja
muissa ihmisen muuttamissa ympäristöissä.

together possible

TM

©AKI-PEKKA SINIKOSKI / WWF

Yritysten
kanssa maailmaa
parantamassa
WWF TEKEE YHTEISTYÖTÄ YRITYSTEN KANSSA EDISTÄÄKSEEN YMPÄRISTÖN JA LUONNON SUOJELUA. YHTEISTYÖKUMPPANEIDEN KANSSA
EI TARVITSE OLLA KAIKESTA SAMAA MIELTÄ, KERTOO YRITYSYHTEISTYÖJOHTAJA KATI MALMELIN. TEKSTI: ANNE BRAX.

WWF tekee yhteistyötä varsin monenlaisten yritysten kanssa.
Millaisilla perusteilla WWF valitsee yhteistyökumppaninsa?
Haluamme tehdä yhteistyötä sellaisten yritysten kanssa, joiden
kanssa voimme parhaiten edistää suojelutavoitteidemme toteutumista. Yhteistyön sisältönä voi olla yrityksen liiketoimintaan tai
toimialaan vaikuttamista, viestintää, varainhankintaa tai yhdistelmää näistä. Nyt teemme esimerkiksi ympäristökasvatustyötä Raision kanssa ja meikkituotteisiin liittyvää varainhankintayhteistyötä SOK Emotionin kanssa sekä edistämme elektroniikan uudelleen
käyttöä Kuusakosken kanssa.

Millainen yritysyhteistyö on viherpesua?
Viherpesu liittyy mielestäni virheellisiä mielikuvia luovaan viestintään. Siinä keskitytään ympäristövaikutusten kannalta pikkuruisiin asioihin ja esitetään, että on saatu aikaan suuria. Yhteistyön viestinnässä on mahdollisimman selkeästi tuotava esiin
ja rajattava se, mitä yhteistyöllä halutaan saada aikaan. Kaikkia
asioita ei voi yhdellä kertaa muuttaa, eikä tällaista kuvaa saa antaa. Viherpesun mahdollisuus on onneksi heikkenemässä, koska
ihmisten mahdollisuudet saada tietoa ja kiinnostus selvittää asioita ovat lisääntyneet merkittävästi.

Etsiikö WWF kumppaneikseen edelläkävijäyrityksiä?
Kyllä, mutta emme pelkästään. Muutosta ei saa aikaiseksi toimimalla
vain niiden kanssa, joilla asiat ovat mahdollisimman hyvin.

WWF:n yhteistyökumppaneita ovat kaikki Suomen
merkittävät metsäyritykset. Nyt kampanjoidaan luonnon
monimuotoisuutta edistävien metsänhoitokäytäntöjen
puolesta WWF:n Metsähaaste -kampanjassa. Miten
metsäyritykset ovat ottaneet kampanjan vastaan?
Useat metsäyritykset ovat ottaneet kampanjan kiinnostuneina
vastaan. Niiden henkilökuntaa koulutetaan aiheesta, jotta he
osaavat toimia, kun yritysten asiakkaat pyytävät heiltä kampanjamme mukaista metsänkäsittelyä.

Millaisten yritysten kanssa
WWF ei tee yhteistyötä?
WWF ei ota taloudellista tukea ydinvoimaan, fossiilisiin polttoaineisiin, aseisiin tai aikuisviihteeseen liiketoimintansa perustavilta
yrityksiltä. Kriteerimme eivät rajoitu tähän. Ennen kumppanuuksiin ryhtymistä tehdään aina perusteelliset
taustaselvitykset. Niillä varmistetaan, ettei
yrityksen toiminnassa ole sellaisia merkittäviä asioita, jotka olisivat ristiriidassa
WWF:n arvojen ja tavoitteiden kanssa.
Voivatko yhteistyökumppanit arvostella
toistensa tuotteita tai toimintatapoja?
Kyllä voivat. Yhteistyö ei tarkoita, että olisimme kaikista asioista samaa mieltä. Jo kumppanuudesta keskustellessa molemmat osapuolet ymmärtävät tämän. Yritykset myös
odottavat meiltä rakentavaa kritiikkiä.
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”Yritykset
odottavat meiltä
rakentavaa
kritiikkiä.”

Ovatko metsäyritykset
vaikuttaneet kampanjan sisältöihin?
Eivät ole vaikuttaneet suuriin linjoihin ja
olennaisiin suojelusisältöihin, mutta kyllä
joihinkin yksityiskohtiin ja tapoihin, joilla viestitään. Metsäyrityksethän tuntevat
oman henkilökuntansa ja metsänomistajat
todella hyvin. WWF käy jatkuvasti keskustelua keskeisten sidosryhmien kanssa ja
parhaassa tapauksessa keksimme yhdessä
uusia ratkaisuja, jotka eivät muuten olisi
tulleet esille.

© JUHA TASKINEN / WWF

Norpat

TUTUIKSI
Saimaassa uiskentelee yli 300 norppaa. Niistä parisataa on
jo tunnistettu. Nyt sinäkin voit tutustua Terttuun, Terhiin,
Teemuun ja muihin viiksiniekkoihin WWF:n Norppagalleriassa.
TEKSTI JOONAS FRITZE

Syyskuussa avattuun WWF:n Norppagalleriaan on kerätty kuvia ja perustietoa tunnistetuista saimaannorpista.
”Monet tietävät Pullervon ja Siirin,
mutta Saimaassa uiskentelee satoja
muita yhtä kiinnostavia norppayksilöitä. Esimerkiksi Teemun tiedetään olevan koko Saimaan useimmin tavattu
norppa, joka ei huomiota tai veneitä
kavahda. Mitro puolestaan on hämmentänyt tutkijat uimalla poikkeuksellisen
pitkiä matkoja”, WWF:n ohjelmapäällikkö Petteri Tolvanen kertoo.
”WWF:n Norppagalleriassa kuka tahansa voi tutustua näihin yksilöihin.
Esimerkiksi Saimaan rannalla asuvat
tai mökkeilevät voivat tarkistaa, mihin
norppiin he saattavat lähiympäristös-

sään törmätä”, Tolvanen jatkaa.
Nettisivu tarjoaa kenelle tahansa mahdollisuuden osallistua saimaannorpan
suojeluun ja tutkimukseen, sillä tarkoituksena on kerätä yleisöltä lisää kuvia.
Myös kuvattomia havaintoja otetaan vastaan. Tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi norppakannan koon arvioinnissa ja
yksilöiden elämänkaaren selvittämisessä. Norppia ei kuitenkaan saa kuvaus- ja
tunnistustarkoituksessa häiritä.
Norppien tunnistuksesta valokuvien
perusteella vastaa Itä-Suomen yliopisto,
ja kuvattomia havaintoja vastaanottaa
Metsähallitus. Nettisivuston toteutuksesta ja ylläpidosta vastaa WWF.
norppagalleria.wwf.fi
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Sydän

PAIKALLAAN
Kosteikot vähentävät vesistöjen rehevöitymistä, edistävät
luonnon monimuotoisuutta ja miellyttävät silmää. Salon
Kruusilaan rakennettu kosteikko myös ilahduttaa – sen
saarekkeista tehtiin sydämenmuotoisia.
TEKSTI JOONAS FRITZE • KUVAT ARI HEINILÄ

WWF:n suojeluasiantuntija Elina Erkkilä
teki vuosien ajan työtä, josta moni kurahaalareissa mutaa kuopiva taapero voisi unelmoida. Erkkilä kaivoi isoja lätäköitä.
Tai no, puhutaan asioista niiden oikeilla
nimillä. Erkkilä suunnitteli ja oli perustamassa kosteikoita, jotka auttavat luontoa
monella tapaa.
”Vesistöjen pelastaminen on puurtamista
useilla eri sektoreilla. Pala kerrallaan saadaan asioita kuntoon. Kosteikot ovat osa
tätä työtä”, Erkkilä kertoo tarpoessaan Salon Kruusilaan perustetun kosteikon rantaa.
Kosteikot hidastavat veden virtausta,
jolloin ravinteet ja maa-aines saavat aikaa laskeutua kosteikon pohjaan. Näin ne
eivät kulkeudu rehevöittämään Itämerta
tai sisävesiämme. Kosteikot toimivat myös
vesivarastoina ja hillitsevät tulvia. Lisäksi
ne tarjoavat hyvän elinympäristön monille
kasvi- ja eläinlajeille.
Kosteikoita ei tarvitsisi perustaa, ellei
Suomessa olisi vuosikymmenten saatossa
kuivatettu vimmaisesti soita ja muita luontaisia lampareita. Soiden kuivattaminen
kuului olennaisesti suomalaiseen tehometsätalouteen 1950-luvulta lähtien. Kuivattamisesta on vähitellen luovuttu, mutta
vesistöille aiheutuneita vahinkoja on hidas
korjata. Siitä muistuttavat jokakesäiset sinileväkukinnat ja useasti toistuvat tulvat.
Niinpä on tärkeää ennallistaa soita ja rakentaa uusia kosteikkoja ravinnesieppareiksi.
”Aloitimme kosteikkotyön kahdeksan
vuotta sitten, sillä huomasimme niiden perustamisen olevan vesiensuojelukeinona alihyödynnetty. Niinpä lähdimme selvittämään
miksi, siis etsimään pullonkauloja. Tavoitteena oli myös saada rakennettua esimerkkikohteita, jotka voisivat olla tutkimus-, opetus- ja neuvontakäytössä”, Erkkilä sanoo.
”Paikallisesti tavoitteenamme oli parantaa vesistöjen tilaa ja edistää luonnon monimuotoisuutta. Laajemmassa mittakaavassa
pyrimme vaikuttamaan kosteikkojen perustamista ohjaavaan tukipolitiikkaan. Mo-
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lemmissa onnistuimme. Vaikka olemme nyt
saattamassa varsinaista kosteikkoprojektia
päätökseen, tulemme jatkossakin neuvomaan aiheesta kiinnostuneita.”

Kosteikot yhteistyön tulosta
Maanviljelijä Juha Satovuo seisoo korkean
kukkulan laella ja katselee alla levittyvää
vehreää maisemaa. Se oli varsin äskettäin
varsin erinäköinen; mutaa ja joutomaata.
Viisi vuotta sitten Satovuon ja hänen
naapurinsa maille alettiin tehdä WWF:n ja
Varsinais-Suomen ely-keskuksen tuella kosteikkoa. Siitä tuli iso. Vesipinta-ala on noin
kaksi hehtaaria, ja kosteikossa on useita
saarekkeita ja niemekkeitä – niitä sydämenmuotoisia. Vettä on syvimmissä kohdissa
metrin verran.
Kosteikko pidättää ja suodattaa lähijärviin valuvia ravinteikkaita vesiä. Yhdestä
järvestä on suora yhteys Itämereen.
”Ei tämä ollut millään tapaa vastenmielinen hanke. Maisema on muuttunut positiivisesti, ja joutomaalle on saatu ympäristölle
hyödyllistä toimintaa”, Satovuo sanoo.
WWF:n Erkkilän mukaan Kruusilan kosteikko on hyvä esimerkki siitä, mitä toimiva
yhteistyö eri tahojen välillä voi poikia.
”Koko kosteikkoprojektin ajan yhteistyö
ympäristöviranomaisten ja eri yhdistysten
kanssa oli toimivaa, mutta ennen kaikkea
oli mukavaa tehdä yhteistyötä Juhan kaltaisten maanviljelijöiden ja maanomistajien
kanssa”, hän kiittelee.
Erkkilä ja Satovuo laskeutuvat kukkulan
laelta ja kulkevat kosteikkoa reunustavaa
niittyä laiduntavan pienen hereford-lauman ohi.
”Lähdin projektiin, koska halusin muokata
maisemaa avoimemmaksi ja silmää miellyttävämmäksi. Vesien puhdistaminen tuli omiin
ajatuksiin vasta kun ruvettiin tekemään kosteikkoa, mutta nyt sitäk miettii muissakin viljelytoimenpiteissä”, Satovuo sanoo.
Paitsi kosteikolla myös maanomistajalla
on sydän paikallaan.

Fakta:
WWF rakensi kosteikkoprojektin
aikana lähes 30 kosteikkoa ja kartoitti 60 muuta kohdetta.
Kosteikoilla on vieraillut satoja
ihmisiä Suomesta ja muista Itämeren maista.
Lisäksi WWF osallistui maa- ja
metsätalousministeriön
työryhmään, ja vaikutti kansallisen rahoitusjärjestelmän kehittämiseen.
WWF neuvoo yhä kaikkia kosteikkojen perustamisesta kiinnostuneita. Perustamiseen voi hakea
rahoitusta maaseudun ympäristökorvausjärjestelmästä.
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Tukijapalvelu

Kummina sinun kannattaa varmistaa, että
tukijapalvelulla on sähköpostisi, jotta saat
kerran kuussa ilmestyvän uutiskirjeemme
ja muut kummien ajankohtaiset uutiset, tapahtumakutsut ja tiedot kummien omista
eduista! Sähköpostiosoitteesi voit ilmoittaa osoitteeseen tukija@wwf.fi. Muistathan myös kertoa meille, mikäli sähköpostiosoitteesi muuttuu.

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

Kaikki
ajankoht
aiset
kummied
ut löyty
vät
verkkosiv
wwf.fi/ uiltamme
kummied
ut
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Kummeille
-20% titiMadam
-verkkokaupasta!

Olethan kertonut
sähköpostisi?

WWF:n kummit saavat 20 prosentin alennuksen kaikista titiMadam-verkkokaupan tuotteista
(poislukien alennus- ja collaborationstuotteet). Koodi on ”WWFkummi” ja saat alennuksen kirjoittamalla sen check out -osion coupon code -kohtaan.

Verkkokauppa löytyy osoitteesta
titimadam.com

Kummimaksut automaattisiksi
Käytätkö e-laskua? Tiesithän, että kaikkein kätevimmin voit maksaa kuukausilahjoituksesi ottamalla käyttöön automaattisen hyväksynnän verkkopankissasi.
Sinun ei tarvitse muistaa asiaa kuukausittain, vaan lahjoitussumma maksetaan automaattisesti ajallaan. Säännöllisesti lahjoittamalla olet vaivattomasti mukana tärkeässä työssä.

Tervetuloa kummien luontokuvailtaan
Oletko miettinyt, miten luontokuvaaja onnistuu saamaan harvinaisen saimaannorpan vangituksi kamerallaan?
Kutsumme kummit marraskuussa Kiasmaan, jossa työnsä saloja valottaa luontokuvaaja ja dokumentaristi Juha Taskinen. Taskinen on kuvannut saimaannorppaa jo 37 vuotta ja voittanut useita
palkintoja. Syksyllä 2016 Taskiselta tuli ulos uusin dokumentti
Järvihylkeiden jäljillä, jota kuvattiin neljän vuoden ajan ympäri maailmaa.
Toimi
Tapahtuman jälkeen osallistujilla on
nopeasti, sillä
mahdollisuus tutustua myös WWF:lle kupaikkoja on
vanneen Meeri Koutaniemen ja Arman
rajoitettu
Alizadin valokuvanäyttelyyn Pahan jälkeen
määrä!
alennettuun hintaan.
Olet tervetullut yksin tai ystäväsi kanssa.
Valokuvailta järjestetään 2. 11. klo 17–20 nykytaiteenmuseo
Kiasmassa Helsingissä. Ilmoittautumiset ja lisätietoa:
tukija@wwf.fi tai tekstiviestillä numeroon 040 192 3112.
tai tekstiviestillä numeroon 040 192 3112.
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Norppabongarit

SAIMAALLA
WWF:n vuotuinen norpparetki Saimaalle antoi kummeille
mahdollisuuden nähdä maailman harvinaisimman
hylkeen luonnossa. Päivän tulos ei ollut huono:
ainakin neljä bongattua norppaa!
voinut avustaa norppia. On niin hienoa,
että niitä on elävänä luonnossa eikä vain
kansallispuistoissa tai eläintarhoissa.”
Pienimmät norppien ystävät olivat
päässeet reissuun äitiensä mukana.
Kymmenenvuotias norppafani Alexi
Maho sai matkan syntymäpäivälahjaksi. Hän omistaa parikymmentä norppa
pehmolelua, joista kaksi pääsi mukaan
retkellekin. Retki oli lahja äidiltä
Soile Peni-Kivirikolta, joka on
Norppare
ollut norppakummi jopa
Saimaalle järj tki
estetään
viisitoista vuotta. Paras
jälleen Juha
Taskisen
lahja oli onnistunut bonjohdolla ens
i
gaus: Alexi pääsi näketoukokuuss vuoden
a. Ilmoit
mään kiikareillaan, kun
tautumisohje
et retkelle
norppa nosti päätään.
julk

aistaan vuo
ensimmäises den 2017
sä WWFlehdessä.

© TARJA HAKALA / WWF

”On ilman muuta selvää, että ei voida
mennä ihan lähelle norppia, joten hyvät
kiikarit kannattaa ottaa mukaan”, hihkaisee imatralainen Irma Lappalainen.
Hän kiikaroi innokkaana kevätauringossa yrittäen löytää kivellä köllötteleviä
saimaannorppia.
WWF:n kummien norpparetkelle
lähdettiin jälleen norppien kuvaajana
kunnostautuneen Juha Taskisen kanssa toukokuun puolessa välissä. M/S
Kaesa -puualus poimi porukan mukaan
Savonlinnasta.
Lappalainen on ollut WWF:n norppa
kummina 1990-luvulta asti ja on mukana myös öljyntorjuntajoukkojen vapaaehtoisena. ”Tuntuu ihanalta, että on
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© AKSELI MURAJA

Karkkirahat

TIIKERILLE
Kahdeksanvuotias WWF:n tukija Aaretti Räsänen on suuri
luonnonystävä, joka haluaa suojella ”kaikkia eläimiä”. Hän
valistaa lähipiiriä aktiivisesti ympäristöasioista ja lahjoittaa
myös osan taskurahoistaan tiikerien suojeluun.
TEKSTI TUULI HONGISTO

”Mus-ta-kar-hu tun-keu-tui ul-ko-raken-nuk-seen”.
Kahdeksanvuotias Aaretti Räsänen tavaa tekstiä
säästämästään lehtileikkeestä ja jatkaa karhun puuhien selostamista: ”Semmonen – mikä se on – Kanadan
mustakarhu, meni pellolle ja kaatoi heinäkasan ja alkoi
syömään sitä!”
Seuraa selvitys kotimaisen ruskean karhun ja kanadalaisen sukulaisen eroista.
Aaretti on hyvin perillä eläinmaailmasta ja sen
tapahtumista. Hän ahmii innokkaana kaiken eläin- ja
luontotietouden, minkä löytää. Kirjahyllyyn on kertynyt jo pitkä rivi kansioita, joihin hän kerää lehtileikkeitä eläimistä ja luonnosta. Lempieläin on karhu.
Yksi Aaretin etunimistä on Kontio, jonka mukaan
hän nimesi jo pienenä harrastuksensa ”Kontion
karhutietopalveluksi”. Perhe ja ystävät kokoontuivat
kuuntelemaan, kun nuori luonnonystävä piti esitelmiä
hienosti vesikampauksessa ja kauluspaidassa.
On ollut lähellä, että Aaretti olisi itsekin kohdannut
karhun. ”Olen saanut kuulla, että Simpeleellä on viisi
karhuperhettä, pentujakin! Jännittää vähän, että karhu
tulee vastaan metsässä”, hän kertoo.
Onneksi isoisä on neuvonut, miten pitää toimia, jos
kontio tosielämässä kävelee vastaan. ”Silloin pitäisi
mennä maahan ja panna silmät kiinni. Ei saa katsoa
silmiin tai lähteä pakoon!”
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Aaretin äiti Anna Lyra kertoo poikansa pohjattoman
luontoinnostuksen tulleen ilmi jo ihan pienenä. Nyt
Aaretti puhuu Annan mukaan jatkuvasti luonnon ja
eläinten puolesta.
Osa herkkuihin varatuista taskurahoistakin lahjoitetaan nykyisin WWF:lle tiikerien suojeluun. Äiti aloitti
Aaretin innostuksesta WWF:n kuukausittaisen kummiuden ja tuplaa Aaretin lahjoittamat varat omasta
pussistaan.
Luontoharrastusta tukee myös Aaretin ukki. Ukin
kanssa käydään kesäisin katselemassa perhosia ja
syksyisin hirvimetsällä. Hirviä on nähty, mutta Aaretin
mukaan paistia ei ole nautittu.
”Ukki ei halua ampua niitä hirviä. Se rupeaisi itkemään.”
Hirven sarvet Aaretti sai kuitenkin toiselta metsästäjältä muistoksi. Nyt ne koristavat pojan seinää.
”Vasemmalla on kaksi piikkiä ja oikealla yksi. Sarvissa
on pihkaa, koska hirvi on puskenut niitä puuta vasten.
Niitä on varmaan kutittanut! ”
Juttua kirjoitettaessa Aaretti odotti lähtöä viikon
kestävälle Metsänhaltijan luontoleirille innoissaan.
Kun nuorelta mieheltä kysyy tulevaisuuden suunnitelmia, uran suunta on selvä: luonto kiinnostaa.
”Haluaisin hoitajaksi eläintarhaan. Tai metsänvartijaksi.”

Päivitetty klassikko

CHILI SIN CARNE
4–6:LLE | RESEPTI: WWF

tuoretta korianteria
kaurafraichea tai smetanaa

Pilko valkosipulit, sipulit, kuorittu
bataatti ja chili. Sekoita mausteet
(paprikajauhetta lukuun ottamatta) keskenään. Huuhtele pavut.
(Jos et käytä esikypsennettyjä papuja, liota ja keitä pavut ohjeen
mukaan.) Kuumenna öljy isossa
paistinpannussa tai paksupohjaisessa padassa. Lisää siihen sipulit, bataatti, chili ja tomaattipyre.
Kuullota 4 minuuttia. Lisää siirappi
tai hunaja, kuullota vielä 4 minuuttia. Lisää paprikajauhe ja kääntele.
Lisää vesi, tomaattimurska ja pavut. Hauduta hiljalleen kannen
alla n. 45 minuuttia tai kunnes bataatit ovat pehmenneet. Lisää suola. Koristele annokset korianterilla
sekä nokareella fraichea tai smetanaa. Tarjoile esimerkiksi tuoreen
avokadon, cous
cousin, tortillojen
tai tuoreen leivän kanssa.
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2 sipulia
4 valkosipulin kynttä
maun mukaan tuoretta chiliä
400 g bataattia
4 rkl rypsiöljyä
1 rkl tomaattipyreetä
2 rkl siirappia tai hunajaa
500 g kypsennettyjä papuja
(esim. isoja valkoisia papuja,
kidneypapuja ja kikherneitä)
500 g tomaattimurskaa
3 dl vettä
1/2 tl mustapippuria
1/2 tl cayennepippuria
1 tl kanelia
1 tl juustokuminaa
2 tl paprikajauhetta
1 tl suolaa
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UUSI
KUMMIUS!

ON SULAA
HULLUUTTA…
…että jää sulaa ja ihan pimeetä, kun ei ole lunta. Jäästä ja lumesta
riippuvaisten eläinten tulevaisuus on ilmaston lämpenemisen
myötä vakavasti uhattuna myös Suomessa.
Mutta onneksi ihmisten toiminnasta voi seurata jotakin hyvääkin.
Yhdessä pystymme auttamaan arktista luontoa. Nyt on kiire toimia!

Liity WWF:n Lumi-kummiksi: wwf.fi/lumikummiksi

together possible

TM

wwf.fi

Vaikutamme Arktisen neuvoston työhön ainoana tarkkailijajäsenen roolin
saaneena ympäristöjärjestönä. Suomen puheenjohtajuuskausi alkaa vuonna 2017.

