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Taistelussa Virungan kansallispuiston suojelus-
ta saavutettiin keväällä 2014 voitto, kun öljy-
yhtiö Soco perääntyi öljynporaushankkeesta 
alueella. WWF:n tutkimuksen mukaan asian-
mukaisesti suojeltu kansallispuisto voisi tarjota 
kestäviä työpaikkoja jopa 45 000 ihmiselle.
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Tilikausi FY14 oli todellinen 
vapaaehtoistyön vuosi. 
Tilikauden aikana sattui 
kaksi yllättävää tilannetta, 
joiden tehokas hoitaminen 
osoitti vapaaehtoistyömme 

toimivuuden, organisaation joustavuuden poikkeustilanteissa ja  
henkilöstön sitoutuneisuuden suojelutavoitteidemme saavuttamiseen. 

VApAAEhTOISTyön jA   
KAnSAInVäLISyydEn jUhLAA 
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Vähälumisen talven vuoksi luonnollisia lumikinoksia norpan pesäpaikoiksi ei muo-
dostunut Saimaan rannoille lainkaan. Niinpä henkilöstöämme ja vapaaehtoisiamme 
osallistui apukinosten kolaamiseen norpille. Kevään laskennoissa löydettiin yhteen-
sä 58 kuuttia, joista jopa 56 apukinoksiin tehdyistä pesistä. Vapaaehtoistyön avulla 
suoritettu suojelutyö osoittautui norpille elintärkeäksi!

Kesäkuun alussa 2014 Raahessa sattui öljyonnettomuus, jonka jälkiä siivoamaan 
kutsuttiin vapaaehtoiset öljyntorjuntajoukkomme. Yli viikon kestänyt operaatio an-
toi hienon näytteen joukkojen toimivuudesta tositilanteessa ja toisaalta tuotti paljon 
ajatuksia toiminnan kehittämiseksi edelleen.

Lisäksi tilikauden aikana kokeiltiin uutta vapaaehtoistoiminnan muotoa, kun ym-
päristökasvatuksen koordinoima nuorten vapaaehtoisryhmä osallistui energiakam-
panjaamme luovalla ja toiminnallisella panoksellaan. He vaikuttivat muun muassa 
oleellisesti siihen, että kansalaisvetoomukseemme aurinkoenergian lisäämisen puo-
lesta saatiin kerättyä yli 20 000 nimeä.

Kansainvälinen työmme asettui tilikauden aikana entistä tukevammalle pohjalle.  
Ulkoministeriö valitsi meidät uudeksi kumppanijärjestökseen vuoden 2014 alus-
ta lähtien. Se mahdollistaa resurssien kohdentamisen yhä suunnitelmallisemmin  
tärkeille kohdealueillemme Himalajalla, Borneolla ja Itä-Afrikassa. Kumppanuu-
den myötä nykyistä suurempi osa toimiston henkilöstöstä on mukana kehitysyh-
teistyössä.

WWF-verkoston työskentely näytti yhtenäisyytensä koko EU:n alueen kattavassa 
hankkeessa, jossa pyydettiin EU-parlamenttiehdokkaita sitoutumaan WWF:n ym-
päristötavoitteisiin. Olimme oli vahvasti mukana: Suomessa ehdokkaiden osallistu-
minen ja sitoumusten tekeminen oli toiseksi laajinta kaikista EU-maista. 

Myös ainutlaatuista Virungan kansallispuistoa ja Unescon maailmanperintökoh-
detta uhkaavasta öljynporaushankkeesta viestitimme osana vahvaa ja vaikuttamis-
kykyistä WWF-verkostoa. Kamppailussa saavutettiinkin voitto, kun Soco-öljyyhtiö 
vetäytyi keväällä 2014 Virungasta. 

Kuluneen tilikauden saavutusten ja kokemusten pohjalta on hyvä aloittaa uusi stra-
tegiakausi!

Liisa Rohweder
Pääsihteeri, WWF Suomi
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Käytimme suojeluun ja suojeluviestintään tilikaudella yhteensä 4,8 miljoonaa eu-
roa. Suojelutyötä tehtiin neljässä ohjelmassa, joita ovat kansainvälinen kehitys -oh-
jelma, suomalainen luonto -ohjelma, meriohjelma ja ekologinen jalanjälki -ohjelma.  
Ympäristökasvatustiimi tukee kaikkia suojeluohjelmia.

Suojelutyötä tukivat vapaaehtoiset 
lajityöryhmät, joissa vapaaehtoi-
set asiantuntijat työskentelevät 
WWF:n työntekijöiden kanssa. Ti-
likauden aikana toiminnassa olivat 
Itämeren hylkeet -työryhmä, meri-
kotkatyöryhmä, kovakuoriaistyö-
ryhmä, jokihelmisimpukkatyöryh-
mä ja kiljuhanhityötyhmä.

Uuden strategian edellyttämät toimenpiteet alkoivat näkyä suojelun kehittämistyös-
sä jo päättyneellä tilikaudella ja useat suojelun asiantuntijamme osallistuivat WWF- 
verkoston arktisen ohjelman strategiatyöskentelyyn. 

WWF:n kansainvälisen suojelu-ohjelman päivittämisestä käytiin vilkasta keskuste-
lua sekä koko verkostossa että suojelujohtajien ja pääsihteereiden tapaamisissa. 

Asiantuntijat, pääsihteeri ja suojelujohtaja osallistuivat itse järjestämiemme semi-
naarien lisäksi puhujina useisiin muiden tahojen järjestämiin seminaareihin ja tilai-
suuksiin, esimerkkinä presidentti Halosen 70-vuotis -juhlaseminaari, jossa aiheena 
oli Itämeren suojelu.

2.1 Luonnon monimuotoisuus

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

2.1.1 Itämeren suojelu

Vuoden aikana meillä oli paljon toimintaa WWF:n kansainvälisen Itämeri-ohjel-
man puitteissa. Itämeren merkitys kansainvälisenä esimerkkialueena tunnustetaan 
WWF:ssä laajasti ja oppeja jaetaan esimerkiksi arktisen ohjelman merityön kanssa. 

 LUOnnOn- jA 
yMpäRISTönSUOjELU

Suojelutyömme kaksi keskeistä tavoitetta oli-
vat WWF:n kansainvälisen suojelustrategian 
mukaisesti luonnon monimuotoisuuden suoje-
lu ja ihmisten ekologisen jalanjäljen pienentä-
minen. Kotimaassa tehdyn työn lisäksi osal-
listuimme aktiivisesti valitsemiimme WWF:n 

kansainvälisiin suojeluohjelmiin ja -hankkeisiin, jotka edistävät näitä 
tavoitteita. Tuimme myös taloudellisesti merkittävästi koko WWF:n 
kansainvälisen verkoston suojelutoimintaa. 

NäiN vaikutimme:

Mielipidekirjoitukset ja yliöt 21 
Uutiset ja tiedotteet 104
Lausunnot ja esitykset  43
tavoitettujen koululaisten määrä 5 100
Pidetyt oppitunnit 258
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Suojelutyömme keskeisiä työskentelymuotoja olivat po-
liittinen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen, käytännön 
kenttähankkeet, vapaaehtoistyö, sosiaalisessa mediassa 
vaikuttaminen, ympäristökasvatus, suojelututkimus ja 
yritysyhteistyö suojelutavoitteiden saavuttamiseksi.
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EU:n tasolla koettiin takaisku, kun maatalouden ympäristötukea muutettiin ympä-
ristön kannalta huonompaan suuntaan WWF:n vaikuttamistyöstä huolimatta.

WWF Itämeri-verkosto arvioi säännöllisesti Helcomin (Itämeren suojelukomissio) 
Itämeren suojelun toimintaohjelman toteutumista. Itämeri-verkoston vuoden aika-
na teettämän selvityksen mukaan maat ovat jälleen toteuttaneet toimintaohjelmaa 
huonosti. Selvitys aiheutti Helcomissa paljon keskustelua ja sai julkisuutta.  Lisäksi 
WWF arvosteli syksyllä ministerikokouksessa Helcom-maiden perääntymistä aiem-
mista suunnitelmistaan vähentää merenkulun typpipäästöjä. 

Kansainvälinen Itämeri-ohjelma teetti Boston Consulting Groupilla selvityksen Itä-
meren suojelun vaikutuksista alueen liiketalousmahdollisuuksiin ja työllisyyteen. 
Toimme ”Turning adversity into opportunity – A business plan for the Baltic” -ra-
portin rohkaisevia tuloksia esiin eri foorumeilla.  

SuomiAreenan 2014 teema oli ympäristö ja asuminen. Osallistuimme heinäkuussa 
järjestettyyn tapahtumaan muun muassa järjestämällä keskustelun Itämeren villin 
lohen tulevaisuudesta sekä öljyntorjuntanäytöksen.   

Kestävä kalastus 
 
WWF:n Kuluttajan kalaoppaassa vaellussiika siirrettiin elokuussa 2013 punaiselta 
eli vältettävien listalta keltaiselle eli harkiten käytettävien listalle. Siirto on edel-
lisenä vuonna valtion tasolla sovittujen, siian kalastuksen kestävyyttä parantavien 
toimenpiteiden seurausta. 

Kuluttajan kalaoppaan laaja päivitys tehtiin maaliskuussa 2014. Oppaan merkittä-
vin muutos oli kotimaisen kirjolohen nousu vihreälle listalle suositeltavien kalalaji-
en joukkoon. Tämän mahdollisti Suomen tiukan lainsäädännön ja lupakäytäntöjen 
lisäksi alan oma kehitystyö kalankasvatuksen kestävyyden parantamiseksi.

Kalastuslain valmistelu jatkui edelleen ja linjauksiamme uhanalaisten kalalajien 
huomioonottamisesta on lakiluonnoksessa mukana kohtuullisen hyvin. 

Teimme työtä itämerenlohen ja meritaimenen tilanteen parantamiseksi erityisesti 
uuden lohistrategian valmistelun yhteydessä. Pitkäjänteinen työmme uhanalaisten 
kalalajien suojelemiseksi tuotti tuloksia, kun saimaannieriä rauhoitettiin kokonaan 
ja neljän muun uhanalaisen lohikalan alamittoja nostettiin maa- ja metsätalousmi-
nisteriön asetuksella. 

Alkuvuodesta 2014 teetimme kansalaisille gallup-kyselyn, jossa selvitettiin suoma-
laisten halukkuutta jäljellä olevien virtavesien suojeluun ja suhtautumista koskien-
suojelulakiin. Kyselyn mukaan 67 % suomalaisista haluaa suojella vapaat virtavedet 
tulevaisuudessakin vesirakentamiselta. Ainoastaan 12 % ei pidä suojelua tarpeellise-
na. Koskiensuojelulakiin oltiin tyytyväisiä.

Suomen eduskunta linjasi EU:n lohikiintiöiden koot kalakantojen kestävyyttä kos-
kevan tieteellisen suosituksen mukaiseksi, mutta EU:n ministerineuvoston päätös 
oli jälleen poliittinen ja kiintiöt liian suuria.

Yhteistyö yritysten kanssa edisti myös osaltaan kalakaupan vastuullisuutta ja sitä 
kautta kalastuksen kestävyyttä. Yhteistyö toimi myös kansainvälisesti hyvin. Olimme 

67 % 
SUOMALAISISTA 

SUOjELISI VApAAT 
VIRTAVEdET 

jATKOSSAKIn
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Kestävällä kalalla -hankkeemme lopussa teettämän 
kyselyn perusteella kotimaiset ravintolat tarjoavat sel-
västi enemmän vastuullista kalaa kuin aikaisemmin.  
Yli puolet ravintolapäälliköistä on sitä mieltä, että asia-
kas on kiinnostunut kala-annoksen alkuperästä.
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mukana Brysselin Seafood -messuilla, jossa WWF-toimistot keskustelivat keske-
nään yritysyhteistyön eri tavoista. 

Otimme toimintavuonna vastuullemme WWF:n kansainvälisen Itämeri-ohjelman 
kalatyön koordinoinnin ja vaikutimme aktiivisesti ohjelman kaloja koskeviin linja-
uksiin. 

Maatalouden ympäristönsuojelu ja rehevöitymisen vähentäminen

Tuimme kosteikkojen rakentamista edelleen ja esittelimme kosteikkotyön onnistu-
neita esimerkkejä sidosryhmille.

Toteutimme Itämeren ympäristöystävällisin viljelijä –kilpailun Suomessa yhteis-
työssä Maataloustuottajien Keskusliiton MTK:n kanssa ja kansainvälisesti Itämeren 
maiden WWF-toimistojen kanssa. Suomen kilpailun voittivat halikkolaiset Peppi ja 
Marko Laine.

Teimme aktiivisesti töitä vaikuttaaksemme maatalouden ympäristötuen uuden oh-
jelmakauden tavoitteisiin ja ehtoihin valtion eri työryhmissä ja ympäristöjärjestöjen 
maatalousryhmässä. Lisäksi olimme myös suoraan yhteydessä europarlamentaarik-
koihin EU-tason maatalouspolitiikkaan liittyen. Työstä huolimatta EU linjasi ympä-
ristön kannalta toivottua heikommat tukiehdot seuraavalle kaudelle.

Nostimme kansainvälisten risteilijöiden jätevesiongelman jälleen esiin julkisuudes-
sa risteilykauden loppupuolella elokuussa. Näyttää kuitenkin siltä, että risteilijöiden 
jätevesien päästämistä mereen ei olla toistaiseksi kieltämässä.

Öljyntorjunta

Raahessa toukokuun lopussa Rautaruukin tehtaalla sattunut öljyonnettomuus ai-
heutti tähän asti suurimman vapaaehtoisten öljyntorjuntajoukkojemme operaation. 
Mereen pääsi kolmesta viiteen tonnia raakaöljyä. Asiantuntijoitamme ja yhteensä yli 
sata vapaaehtoista öljyntorjuntajoukkolaista siivosi Raahessa rantoja reilun viikon 
ajan. Onnettomuus osoitti, että joukot toimivat hyvin tositilanteessa; niiden toimin-
ta saikin kiitosta pelastusviranomaisilta.

Haimme muutaman vuoden tauon jälkeen osarahoitusta toimintaan öljysuojarahas-
tolta ja saimme myönteisen päätöksen keväällä.

Järjestimme rantaöljyntorjunnan sekä lintukäsittelyn koulutuksia suunnitelman 
mukaisesti. Lisäksi osana yritysyhteistyötä järjestimme yrityksille koulutuksia. Ym-
päristöministeriölle annoimme ministeriön 30-vuotisjuhlien kunniaksi lahjaksi 
henkilökunnan öljyntorjuntakoulutuksen. Puolalaisille WWF-kollegoille ja viran-
omaisille järjestimme öljyyntyneiden eläinten hoitokoulutuksen.

Merten aluesuunnittelu

Olimme mukana, kun Euroopan unionissa järjestettiin parlamentaarikoille tilaisuus 
merien aluesuunnitteludirektiivistä. Päävastuu oli WWF:n EPO-toimistolla (Euro-
pean	Policy	Office).

Suurin merten aluesuunnitteluun liittyvä toimenpiteemme oli tammikuun lopussa 
järjestetty kaksipäiväinen merialueiden suunnittelun seminaari laajalle yleisölle  

100
VApAAEhTOISTA

 öLjynTORjUnTA-
jOUKKOLAISTA SIIVOSI 

RAAhESSA RAnTOjA 
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(sidosryhmät, etujärjestöt, ministeriöt, ELY-keskukset, yliopistot) ja skenaario-
työpaja (etujärjestöt, yritykset ja toimialat). Tilaisuudet toteutimme yhteistyössä 
Suomen ympäristökeskuksen kanssa.

2.1.2 Suomen ja lähialueiden luonto

Vuoden aikana teimme suomalainen luonto- ja meriohjelman yhteistyönä etelä-
rannikon saaristokansallispuistojen laajentamiseen ja suojelun kehittämiseen täh-
täävän selvityksen, joka julkaistiin raporttisarjassamme toukokuussa. Raportissa 
ehdotamme Saaristomeren, Tammisaaren saariston ja Itäisen Suomenlahden kan-
sallispuistojen merkittävää laajentamista ja muita suojelua edistäviä toimenpiteitä. 
Lisäksi esitämme, että Porkkalan kansallispuisto perustetaan uudelleen. Porkkalaa 
koskeva osuus tehtiin yhteistyössä Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin 
kanssa. 

Selvityksen tekemiseen osallistui iso joukko toimiston ulkopuolisia asiantuntijoita. 
Ehdotukset saivat runsaasti julkisuutta mediassa ja eduskunnassa järjestettiin asias-
ta onnistunut tilaisuus eduskunnan luonto- ja ympäristökerhon kanssa. 

Vuoden aikana vaikutimme myös seuraaviin ympäristöministeriön vastuulla oleviin 
asioihin: lajisuojelun toimintaohjelmat, luonnonsuojelulain uudistaminen, liito-
oravan elinpiirin rajausohjeiden päivittäminen ja haitallisia vieraslajeja koskevan 
EU-asetuksen kansallinen implementointi.

Metsien suojelu ja kestävä metsätalous

Vaikutimme metsälain uudistumiseen ja metsäpoliittiseen selontekoon monin 
tavoin niiden eduskuntakäsittelyn aikana metsien luontoarvojen turvaamiseksi. 
Olimme kuultavana eduskunnan ympäristö- sekä maa- ja metsätalousvaliokunnissa 
useaan kertaan. Julkiseen keskusteluun vaikutimme mediassa erityisesti mielipide-
kirjoituksin. Eduskunnan käsittelyssä metsälaki heikkeni kuitenkin luontoarvojen 
näkökulmasta edelleen, vaikka alkuperäinen hallituksen esityskin oli luonnon moni-
muotoisuuden kannalta heikko. 

Osana uuden metsälain valmistumista olimme mukana Metsätalouden kehittämis-
keskus Tapion Hyvän metsänhoidon suositusten työryhmissä. Onnistuimme paran-
tamaan suosituksia metsäluonnon monimuotoisuuden suojelun näkökulmasta.

Jatkoimme puustoisten perinneympäristöjen hoito luonnonlaiduntamisella -hank-
keessa (Metsälaidunhanke) yhteistyössä Tapion kanssa metsälaidunten tilan pa-
rantamiseen tähtääviä, etupäässä viestinnällisiä, toimia. Yhteisten kriteerien ai-
kaansaaminen luonnonlaidunlihalle yhdessä laajan sidosryhmäverkoston kanssa 
oli merkittävä edistysaskel. Metsälaidunhanke saa rahoituksen METSO-ohjelmalta 
(Etelä-Suomen metsien suojelun toimintaohjelma).

Annoimme tukemme Etelä-Suomen metsien suojelun toimintaohjelma METSO:lle 
muun muassa seuraamalla ja kommentoimalla ohjelman laajennusta ja rahoitus-
ta koskevaa valmistelutyötä. METSO:n täydentämistä edistimme WWF Suomen, 
Luonto-Liiton, Suomen luonnonsuojeluliiton, Greenpeacen ja BirdLife Suomen 
yhdessä vuonna 2012 julkaiseman suojeluesityksen ”Kansallisomaisuus turvaan” 
pohjalta. Lisäksi vaikutimme Metsäkeskusten yksipuoliseen metsäneuvontaan, jos-
sa ei kerrottu metsänomistajille METSO-ohjelman tarjoamista mahdollisuuksista. 
Neuvonnan sisältöjä muokattiin yhteydenpidon jälkeen.
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Jatkoimme	 aktiivisesti	 hyvän	metsänhoidon	 sertifiointijärjestelmän	 (FSC)	 edistä-
mistä FSC-yhdistyksen hallituksessa ja yhteistyössä kumppanien kanssa.

Uudistimme Perintömetsä-ohjelmamme organisaatiota vuoden aikana. Toimikun-
ta lakkautettiin ja toimintamalliksi otettiin vuosittainen tapaaminen, jossa Perin-
tömetsä-ohjelmaa tukevat tahot tapaavat ja keskustelevat metsien vapaaehtoisen 
suojelun edistämisen keinoista ja mahdollisuuksista sekä luovat katsauksen edusta-
mansa organisaation toimenpiteisiin.

Perinneympäristöjen suojelu 

 

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.

Olimme mukana Metsähallituksen vetämässä Luonnonhoito-LIFE-hankkeessa ja 
vuoden aikana hyväksytyssä Paahde-LIFE-hankkeessa, joissa molemmissa hoide-
taan arvokkaita ympäristöjä talkooleirien avulla.

Uhanalaisten lajien suojelu Suomessa

Saimaannorppa

Jatkoimme saimaannorpan suojelutyötä aktiivisesti. Talvi 2013-14 oli erittäin lauha 
eikä luonnollisia lumikinoksia norpan pesäpaikoiksi muodostunut rannoille lain-
kaan. Itä-Suomen yliopiston ja WWF Suomen  yhteistyönä pitkään valmistellut nor-
pan apukinosten teko-ohjeet julkaistiin WWF:n raporttisarjassa juuri ennen kuin 
ohjeita jouduttiin käytännössä toteuttamaan Saimaalla. Metsähallituksen, WWF:n 
ja muut vapaaehtoiset kolasivat norpalle 248 apukinosta ympäri Saimaata. Met-
sähallituksen koordinoima kolaustempaus oli osa Saimaannorppa-LIFE-hanketta. 
Kevään laskennoissa löydettiin yhteensä 58 kuuttia, joista jopa 56 apukinoksiin teh-
dyistä pesistä.

Verkkokuolemien vähentämiseksi ylläpidimme keväällä 2013 julkaistua mobiililait-
teissa ja internetissä toimivaa WWF:n Norppakarttaa, jonka käyttäjä voi paikantaa 
itsensä ja selvittää, onko alueella voimassa kalastusrajoituksia tai -suosituksia sai-
maannorpan suojelemiseksi. Kesäkuussa 2014 julkaisimme ”Olen norpan ystävä – 
en kalasta verkoilla” -diplomin osana Saimaannorppa-LIFE-hanketta. 

Julistimme saimaannorpan pesärauhan helmikuussa Joensuussa. Pesärauhan julisti 
Itä-Suomen yliopiston norppatutkija Miina Auttila. Tilaisuudessa julkistimme myös 
suurelle yleisölle suunnatun keinopesä-ideointikilpailun. Kilpailussa etsittiin hyviä 
ideoita saimaannorpan keinopesiksi talvina, jolloin jääolosuhteet ovat Saimaalla eri-
tyisen heikot. Kolme parasta ehdotusta palkittiin.

toimiNtavuodeN aikaNa järjestimme seuraavat talkooleirit:

•	 Koli	(Luonnonhoito-LIFE)	6.–13.7.2013
•	 Saimaa,	Linnansaari	(Luonnonhoito-LIFE)	20.–27.7.2013
•	 Inari,	Lemmenjoki	3.–11.8.2013
•	 Kustavi,	Isokari	(METSO	/Metsälaidunhanke)	25.8.–1.9.2013
•	 Raaseporin	saaristo	4.–6.10.2013	
•	 Vallisaari,	presidentti	Halosen	70-vuotisjuhlien	nimikkoleiri	22.–23.5.2014
•	 Sastamala,	Vehmaanniemi	28.–29.6.2014

VApAAEhTOISET 
KOLASIVAT nORpALLE

248
ApUKInOSTA



©
 Jo

o
n

a
s

 Fr
itze

 / W
W

F
©

 JU
H

a ta
s

k
in

e
n

 / W
W

F



14

Merikotka

Merikotkan suojelutyössä jatkoimme tuulivoimarakentamisen ja merikotkien lento-
reittien yhteensovittamista. WWF:n merikotkatyöryhmän aineistoihin pohjautuva 
pro gradu -työ ”Tuulivoiman vaikutukset merikotkan (Haliaeetus albicilla) lisäänty-
miseen” valmistui. Merikotkien poikasille on asennettu kaikkiaan 10 satelliittilähe-
tintä. Vanhimpien poikasten toivotaan jo asettuvan reviireilleen. Tiedon puute revii-
rillä olevien aikuisten merikotkien liikkumisesta on edelleen tuulivoima-merikotka-
tutkimuksen suurin haaste.

Porin Jakkuvärkin tuulipuistoalueella kaadettiin marraskuun lopulla 2013 kaava-
alueen reunalla merikotkan pesäpuu. Myöhemmin myös pesää ympäröivä metsä 
kaadettiin ilmeisesti siinä tarkoituksessa, että merikotka ei uudelleen asettuisi alu-
eelle. Asiasta käynnistettiin poliisitutkinta. Vaadimme, että Jakkuvärkin tuulivoi-
maosayleiskaava hylätään tai kaavahanke laitetaan viideksi vuodeksi jäihin jotta 
nähdään, asettuuko merikotka uudelleen pesimään kaava-alueelle tai sen lähistölle. 
Seuraamme tapauksen käsittelyä. 

Poikaslaskennoissa, joiden tulos julkistettiin heinäkuussa 2013, löydettiin ennätyk-
selliset 410 poikasta.

Merihylkeet

Merihylkeiden, erityisesti itämerennorpan suojelutyö jatkui. Kesällä 2013 saimme 
estettyä norpan metsästyksen aloittaminen tavallisena kannanhoidollisena metsäs-
tyksenä. Ryhdyimme keräämään hyljeaineistojamme EU:n BALSAM-hankkeeseen 
ja Helcomin käyttöön. Eteläisten norppakantojen lentoinventoinnit peruttiin heikon 
jäätilanteen takia.

Ahma ja muut suurpedot

Ahman ja muiden suurpetojen suojelussa tehtiin hyvää yhteistyötä suomalaisten ja 
pohjoismaalaisten järjestöjen kanssa myös EU-tasolla. Helmikuussa tehtiin yhtei-
nen aloite yhteispohjoismaisen suurpetokantojen kannanhoitosuunnitelman teke-
misestä. Ahman hoitosuunnitelma tuli lausunnolle; se sisälsi pitkään ajamamme 
esityksen reviiripohjaisesta korvausjärjestelmän kehittämisestä. Ahman aiheut-
tamien porovahinkojen määrää selvitettiin talvella. Uuden Ahma-LIFE-hankkeen 
valmisteluissa olimme aktiivisesti mukana. Kartoitimme kansalaisten suhtautumis-
ta ilvekseen mielipidekyselyllä, jonka tulosten perusteella suomalaiset suhtautuvat 
ilvekseen varsin myönteisesti.

Kiljuhanhi

Asiantuntijamme kouluttivat osana Kiljuhanhi-LIFE-hanketta uusia kiljuhanhi-
osaajia useista maista, erityisesti itäisestä Euroopasta ja Lähi-Idästä. Osaamisen 
lisääntyessä tehokkaat suojelutoimet ovat mahdollisia tärkeissä muuton ja talveh-
timisen kannalta keskeisissä maissa. Kotimaassa jatkoimme kiljuhanhien kevät-
tarkkailua Oulun seudulla. Alustavien tulosten mukaan havaittiin vähintään 54 eri 
yksilöä, mikä on suurin yksilömäärä sitten vuoden 1992; pitkäjänteisen suojelutyön 
tulokset alkavat näkyä Pohjolan kiljuhanhikannan kasvuna.

Olimme mukana myös muiden uhanalaisten lajien, kuten valkoselkätikan, suursim-
pukoiden ja sulkukotiloiden suojelutyössä. 

pOIKAS-
LASKEnnOISSA 

LöydETTIIn

410
pOIKASTA
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Arktisen alueen suojelu

Aloitimme aktiivisen osallistumisen WWF:n kansainväliseen arktiseen ohjelmaan ja 
olemme nyt mukana ohjelman ohjausryhmässä. Kotimaassa osallistuimme Sitran 
kestävää kaivostoimintaa edistävään työhön, jossa tavoitteenamme on erityisesti 
vähentää kaivosten ympäristölle aiheuttamaa uhkaa Lapissa. 

2.1.3 Kansainvälinen kehitys 

Vuonna 2013 kansainvälisen kehityksen toimintamme keskittyi kolmeen kansain-
välisen verkoston prioriteettiohjelmaan Borneolla (Indonesia), Himalajalla (Nepal 
ja Bhutan) sekä Itä-Afrikassa (Tansania, Mosambiq). Toimintaa rahoitettiin pääasi-
assa ulkoasiainministeriön tuella, mutta sen lisäksi erityisesti Himalajalle saatiin 
merkittävästi yksityisten lahjoittajien tukea. 

Tärkein tavoitteemme kohdealueilla on köyhyyden vähentäminen edistämällä luon-
nonvarojen kestävää käyttöä sekä kehittämällä vaihtoehtoisia ja ympäristön kannal-
ta kestäviä elinkeinoja. Muita keskeisiä tavoitteita ovat ilmastonmuutokseen sopeu-
tuminen, kestävä vesivarojen hyödyntäminen, paikallisyhteisöjen voimauttaminen, 
luonnonvarojen hallintaan liittyvän kapasiteetin vahvistaminen sekä metsäkadon 
pysäyttäminen. 

Vuoden 2013 suurin ponnistuksemme oli kumppanuushakemus ulkoministeriölle. 
Hakemuksen tekemiseen osallistuivat laajasti toimiston eri ohjelmat sekä WWF:n 
partnerimaiden edustajat. Kumppanuus lisää merkittävästi vaikuttavuuttamme ja 
rooliamme WWF:n kansainvälisen kehityksen -strategian toteutuksessa. 

Uuden kumppanuuden alettua vuodet 2014 ja 2015 ovat eräänlaisia ylimenovuosia, 
jolloin toteutetaan samaan aikaan vanhoja hankkeita ja uutta ohjelmakonseptia. 
Vuonna 2013 saimme päätökseen pitkäaikaisen yhteistyöhankkeen Itä-Usambaralla 
Tansaniassa. Yhteistyö Tansaniassa jatkuu kumppanuuden sateenvarjon alla tuke-
na Itä-Afrikan alueelle. Nepalissa Koshi-joen vesistön käytön suunnittelua tukevan 
hankkeen toinen vaihe alkoi vuonna 2013 ja hanke kestää vuoteen 2015 saakka. Vä-
estöliiton ja WWF Suomen hanke, jossa edistettiin kestävää kehitystä sekä seksuaa-
li- ja lisääntymisterveyttä Nepalissa, päättyi 2013.

Yhteistyö Himalajan alueella

WWF Suomella on ollut merkittävä rooli Elävä Himalaja -ohjelmassa vuodesta 2008 
saakka, jolloin aloitimme puheenjohtajana hankkeen ohjausryhmässä. Vuonna 2014 
luovutimme tämän alueellisen ohjelman puheenjohtajuuden Intialle. Ohjelmaa kui-
tenkin koordinoi vuoden 2014 alusta Suomesta Bhutaniin siirtynyt WWF Suomen 
ohjelmapäällikkö. 

Bhutanin pohjoisosien luonnonpuistoissa toteutettava hanke köyhyyden vähentä-
miseksi ja kestävän kehityksen edistämiseksi eteni vuonna 2013 suunnitellun mu-
kaisesti, ja noin 80 % suunnitelluista toimista toteutui. Kansallispuistojen suojelua 
kehitettiin vahvistamalla niiden monitorointia ja hallintoa.  

Ilmastonmuutokseen sopeutumista edistimme muun muassa laatimalla Bumdeling 
Wildlife Sanctuaryn suojelualueelle suojelusuunnitelman, jossa ilmastonmuutoksen 
vaikutukset on otettu huomioon. Lisäksi alueelle asennettiin kaksi automaattista 
sääasemaa, jotka auttavat muun muassa poikkeuksellisiin säihin varautumisessa. 

80 % 
SUUnnITELLUISTA 

TOIMISTA 
TOTEUTUI
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Myös lumileopardin kameraseuranta alueella jatkui, ja tuloksia seurannasta odo-
tetaan loppuvuodesta 2014. Yhteistyö alueella asuvien ihmisten kanssa jatkui ak-
tiivisena. Alueella asuvien ihmisten kanssa toteutimme yhteisöperustaista metsien 
suojelua ja tarjosimme heille koulutusta muun muassa jätteiden käsittelystä sekä 
luonnonvarojen kestävästä hallinnasta. 

Nepalissa yhteistyö Väestöliiton ja Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskuk-
sen SASK:n kanssa on toiminut hyvin ja saanut kiitosta myös ulkopuolisilta. Ke-
väällä 2014 kaksi hankettamme tarkastettiin osana ulkoministeriön järjestämää 
maatason tarkastelua. 

Yhteistyö SASK:n kanssa Nepalissa eteni vuoden aikana suunnitellusti. Hankkeessa 
tuettiin ammattilittojen jäsenten kestävään metsien hoitoon ja ilmastonmuutokseen 
liittyvää osaamista. Paikallisen ammattijärjestön yhteyteen luotiin myös oma ilmas-
tonmuutokseen keskittyvä tietokeskus.

Väestöliiton kanssa yhteistyössä toteutettava PHE (Population, Health and Envi-
ronment) -hanke eteni suunnitelman mukaan Nepalissa. Hankkeessa parannettiin 
paikallisten toimeentuloa ja elinkeinoja tukemalla luonnonvaroihin sekä seksuaa-
li- ja lisääntymisterveyteen liittyviä palveluita. Vuoden aikana rakennettiin muun 
muassa 40 kalanviljelyallasta ja asennettiin 83 biokaasukeskusta. Lisäksi avattiin 
kaksi terveysasemaa ja nuorisolle suunnattu informaatiokeskus. Ilmastonmuutok-
seen sopeutumista jatkettiin perustamalla muun muassa siemenpankkeja, koulut-
tamalla hankealueella asuvia ihmisiä ja tukemalla siirtymistä kestävämpiin viljely-
lajikkeisiin. 

Marraskuussa järjestimme Helsingissä yhdessä Väestöliiton ja nepalilaisten kump-
panien kanssa kansainvälisen PHE -seminaarin, jossa oli puhumassa mm. presi-
dentti Halonen. Seminaarin aiheena oli seksuaali- ja lisääntymisterveyden sekä 
ympäristöasioiden välinen yhteys ja väestön kasvun luoma paine luonnonvaroihin 
ja niiden epäoikeudenmukaiseen jakautumiseen.

Yhteistyö Koshi-joen valuma-alueella jatkui vuoden 2013 alussa alkaneen jatko-
hankkeen alla. Hankkeessa jatkettiin työtä vesivarojen kestävän käytön vahvistami-
seksi ja paikallisten ihmisten toimeentulon edistämiseksi. Paikallisyhteisöjen kans-
sa muun muassa ennallistettiin metsiä, kartoitettiin alueen tärkeitä lähteitä sekä 
sovittiin niiden suojelusta ja kestävästä käytöstä. 

Nepalin REDD-hanke (REDD = Reduced Emissions from Deforestation and Forest 
Degradation) eteni suunnitelmien mukaan ja hankkeessa saavutettiin erinomaisia 
tuloksia. Alueen metsien hiilivarantojen lähtötilanne saatiin kartoitettua ja seuran-
tamenetelmät kehitettyä. Koulutusten, seminaarien ja tiiviin yhteistyön avulla saa-
tiin myös lisättyä REDD -osaamista niin valtionhallinnossa kuin kylätasolla. 

Huhtikuussa Maailmanpankki hyväksyi Nepalin REDD-ohjelmaidean ensimmäis-
ten maiden joukossa. Suomen tukeman hankkeen ja taustaselvitysten johdosta 
Etelä-Nepalin Terain tasangosta tehdään päästövähennysten kohdealue. Terai Arc 
Landscape -alue muodostaa neljäsosan Nepalin pinta-alasta. Suojelemalla metsiään 
se voi alustavien laskelmien mukaan saavuttaa noin 14 miljoonan hiilidioksiditon-
nin päästövähennyksen 2015–2020 välisenä aikana. Maailmanpankin hiilirahaston 
asettamalla hinnalla Nepal voisi saada näinä vuosina noin 50 miljoonaa euroa pääs-
tövähennyksistään. 

VUOdEn AIKAnA  
ASEnnETTIIn

83
bIOKAASU-
KESKUSTA
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WWF:n hankkeeseen Nepalissa kuuluu salametsästyksen 
vastaisen toiminnan tukeminen. Tämän työn ansiosta 
esimerkiksi sarvikuonojen metsästys on vähentynyt dra-
maattisesti.
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Itä-Afrikan alueohjelma (Coastal East Africa Initiative),  
Itä-Usambara, Tansania

Joulukuussa 2013 päättyi vuonna 2004 alkanut ulkoministeriön tuki Itä-Usamba-
ran arvokkaiden metsien suojeluun. Hanketta toteutti WWF:n Tansanian maatoi-
miston lisäksi joukko muita tansanialaisia kansalaisjärjestöjä (mm. TFCG, Tanzania 
Forest Concervation Group). Hankkeessa tuettiin metsien suojelua ja kansallisen 
kylämetsäohjelman toteutumista. Yhteensä 12 kylää sai maankäyttösuunnitelmat 
tehtyä ja 19 yhteisömetsäaluetta perustettiin. Myös peltometsäviljelyn kehittämistä 
ja puiden istuttamista tuettiin. 

Lisäksi alueen asukkaiden toimeentuloa parannettiin kehittämällä vaihtoehtoisia 
elinkeinoja, kuten mehiläisten ja perhosten kasvatusta. Myös mikrolainajärjestel-
män kehittämistä jatkettiin. Elinkeinojen tukeminen on vaikuttanut noin 2 000 ih-
misen tulotasoon myönteisesti ja yksittäisten ihmisten vuosiansiot ovat hankkeen 
ansiosta nousseet keskimäärin noin 550 dollaria. Kokonaisuudessaan hanke onnis-
tui saavuttamaan sille asetetut tavoitteet hyvin. 

Työ Tansaniassa jatkuu Itä-Afrikan rannikkoalueella alueellisen yhteistyön kautta. 
Suomen rahoittamassa osuudessa vahvistetaan kansalaisyhteiskuntaa erityisesti 
vastuullisen maankäytön osalta. Tämän kumppanuuden alla jatkuvaa yhteistyötä 
valmisteltiin jo vuoden 2013 aikana.

Erityisesti Itäisen Afrikan tuen alla Suomi on osallistunut aktiivisesti niin sanottuun 
Nordic+ -ryhmän yhteistyöhön, jonka kautta on pyritty yhdenmukaistamaan rahoit-
tajamaiden raportointiformaatteja sekä toteuttamaan seurantamatkoja koordinoi-
dusti.

Borneon sydän -ohjelma (Heart of Borneo Global Initiative), Indonesia

Pitkäaikaisen yhteistyön tuloksena Borneolla saavutettiin tilikaudella hyviä tuloksia. 
Muller-Schwanerin alueella edistettiin kestävää maankäytön suunnittelua ja tuettiin 
kansallispuistoja niiden tehokkaammassa hallinnassa. Alueella tuettiin myös siirty-
mistä kestävään palmuöljyntuotantoon.

Paikallisyhteisöille annettiin tukea kylämetsien perustamisessa ja vuoden aikana 
liki kymmenen kylää sai rekisteröidyn kylämetsän. Paikallisyhteisöjä tuettiin myös 
kestävien elinkeinojen harjoittamisessa. Länsi- ja Keski-Kalimantanilla edistettiin 
muun muassa kestävää kumin viljelyä järjestämällä koulutuksia asukkaille, perus-
tamalla taimitarhoja ja hankkimalla kumipuun taimia. 

Paikallisyhteisöjen kanssa jatkettiin myös työtä tietoisuuden lisäämiseksi ympäris-
töasioista. Yhteisöradio jatkoi toimintaansa Gunung Masin alueella ja radioasemaan 
asennettiin uusi tukilaite, mikä kasvatti radion kuuluvuusaluetta merkittävästi. 
Vuoden aikana järjestettiin myös Panda CLICK -niminen kampanja, jossa paikallis-
yhteisöjen jäsenet ottivat valokuvia ympäristöstään. Tarkoituksena oli tutkia kuvien 
avulla perinteistä tietoa luonnon monimuotoisuudesta ja luonnonvaroista. Osa va-
lokuvista julkaistiin myös kirjana.

Hankemuotoinen yhteistyö Borneolla päättyi kesäkuussa 2014, mutta yhteistyö alu-
eella jatkuu kumppanuuden alla.

19
yhTEISöMETSä-
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2.2 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.  

2.2.1 Kestävä kulutus ja tuotanto

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

Vastuullinen ruoka

Ruoka ja sen tuottamisen ympäristövaikutukset olivat keskeisessä roolissa työssäm-
me tilikauden aikana. Laatimamme ruokaopas tiivistää viestimme koskien vastuul-
lisia ruokavalintoja. Ruokaopas lanseerattiin ruokatoimittajille ja -bloggareille ja 
lisäksi siitä julkaistiin hyvin toimiva nettiversio.

Asiantuntijamme ottivat osaa useisiin ruokavalintoja koskeviin keskusteluihin ja 
toivat esiin ruokaoppaan teemoja. MTT:n kanssa yhteistyössä toteutettu Ilmasto-
lounas -hanke pääsi ensimmäisen vaiheen loppuun. Vastuullamme oli hankkeen 
vaikuttavuusselvitys.

Hyödyketyö

Osoitimme keskeisille suomalaisyrityksille soijahaasteen, jossa pyydettiin yrityk-
siä sitoutumaan kestävästi tuotetun soijan käyttöön. Samaan aikaan osallistuimme 
WWF-verkoston soijapisteytyksen kehittämiseen. Pohjoismaissa on herännyt kiin-
nostusta soijatyöhön ja useat yritykset ovat hakeneet RTRS:n (Round Table Respon-
sible Soy) jäsenyyttä. 

Vuoden aikana osallistuimme aktiivisesti WWF-verkoston bioenergiatyöhön. Jär-
jestimme yhdessä Suomen luonnonsuojeluliiton kanssa bioenergia-keskustelutilai-
suuden, joka tiivisti ja yhtenäisti järjestökentän ymmärrystä ajankohtaisista kysy-
myksistä. Lisäksi kehitimme eteenpäin Suomen metsien kestävän hakkuumäärän 
analyysin sisältöä ja kriteerejä.

Marraskuussa julkaisimme WWF-verkoston palmuöljypisteytyksen, jossa oli muka-
na myös kuusi suomalaista yritystä. Palmuöljyn hankinnan vastuullisuuden taso on 
kehittynyt Suomessa positiivisesti kahden vuoden takaisesta edellisestä pisteytyk-
sestä. Pisteytys sai onnistuneesti medianäkyvyyttä.

Vesijalanjälki

WWF:n kansainvälistä vesijalanjälki -lähestymistapaa ja konkreettisia esimerkkejä 
esiteltiin vuoden aikana  eri tilaisuuksissa, esimerkkinä FIBS ry:n Vesiriskit haltuun 
–tilaisuus tammikuussa.

6
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Vihreä talous

Keväällä 2014 aloitimme työn WWF Suomen vihreän talouden linjausten ja toimen-
pidesuositusten luomiseksi. Vihreää taloutta käsiteltiin laajasti myös WWF EPO:n 
(European	 Policy	Office)	 vetämässä	 työssä	 sekä	 yhteistyössä	 kumppanuusmaiden	
kanssa.

2.2.2 Ilmastonmuutoksen torjunta

Keskityimme ilmastonmuutoksen torjunnassa energiatehokkuuden parantamiseen 
ja uusiutuvien energialähteiden kestävän käytön edistämiseen. Tavoite on, että Suo-
mi saavuttaa hiilineutraaliuden ilman ydinvoimaa vuoteen 2050 mennessä.

Aloitimme kesäkuussa 2013 kansainvälisen uusiutuvan energian edistämiskam-
panjan Seize Your Power (Näytä voimasi). Kampanjan tavoitteena oli saada aurin-
koenergia tukijärjestelmien piiriin Suomessa ja lisätä konkreettisia tuuli- ja aurin-
koenergiahankkeita. Kampanjassa kerättiin myös allekirjoituksia vetoomukseen 
aurinkoenergian tukijärjestelmän puolesta. Tapahtumissa, kouluissa, yliopistois-
sa sekä sosiaalisessa mediassa kerättyjen allekirjoitusten määrä nousi hiukan yli  
20 000:een. Kampanjan ansiosta suuria tuuli- ja aurinkoenergiahankkeita lähti 
liikkeelle kohdepaikkakunnilla, yliopistoissa ja yrityksissä yhteensä 17.  Työ- ja elin- 
keinoministeriö teki positiivisia avauksia uusiutuvan energian pientuotannon edis-
tämiseksi. 

Kampanjaan sekä Earth Hour -tapahtumaan liittyvään kaupunkien väliseen kansain-
väliseen Earth Hour City Challenge -kilpailuun ilmastoystävällisimmän kaupungin 
tittelistä haki suomalaiskaupungeista Lappeenranta. Se myös hyväksyttiin jatkoon 
kilpailussa. Yhteistyö Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan teknologisen 
yliopiston (LUT) kanssa oli muutenkin aktiivista. Lappeenranta liittyi ilmastokunti-
en Hinku-verkostoon ja nosti ilmastopäästöjen vähennystavoitteensa vuodelle 2030 
80 prosenttiin. 

Kansainvälisessä Seize Your Power -kampanjassa saatiin merkittävä voitto, kun Eu-
roopan jälleenrakennus- ja kehityspankki EBRD luopui kivihiilihankkeiden rahoi-
tuksesta. Kannustimme EBRD:n päätöksenteossa mukana olleita suomalaisjäseniä, 
valtionvarainministeriä ja talouskomissaaria rahoituksesta luopumiseen suoran 
yhteydenoton muodossa.

Kansainvälisen ilmastopaneelin (IPCC) uuden raportin ilmestymistä hyödynnettiin 
laajasti viestinnässä, varsinkin sosiaalisessa mediassa ja esityksissä.

UNFCCC:n COP19-ilmastoneuvottelut Varsovassa tuottivat WWF:lle valtavan pet-
tymyksen, ja järjestö teki historiallisen teon kävelemällä ulos neuvotteluista. WWF 
Suomen edustaja ei ollut paikalla, mutta neuvotteluista viestittiin esimerkiksi tiedot-
tein ja sosiaalisessa mediassa sekä kansalaisjärjestöjen yhteisessä lehdistötilaisuu-
dessa ja Ilmastoareenassa.

Suomi saa ilmastolain, jota olemme olleet mukana edistämässä vuodesta 2008 asti. 
Lain myötä vähintään 80 prosentin päästövähennystavoite saa Suomessa lain voiman. 

Toimimme osana WWF:n kansainvälistä ilmastoneuvottelutiimiä tarjoten osaamis-
ta muun muassa ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja ilmastonmuutoksen talou-
dellisiin vaikutuksiin liittyvissä asioissa. 

SUURIA TUULI- jA  
AURInKOEnERgIA- 
hAnKKEITA LähTI  

LIIKKEELLE 
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2.3 Ympäristökasvatus

Lukuvuoden 2013-2014 teema oli ”aktiivinen ympäristövaikuttaminen”. Kannus-
timme uusien ympäristöryhmien perustamiseen kouluissa.

Ympäristökasvatus edisti kaikkien suojeluohjelmien tavoitteita, mutta erityispaino 
oli ekologisen jalanjäljen teemoissa. Ympäristökasvatus osallistui keskeisesti ener-
giakampanjan toteutukseen koordinoiden erityisesti nuorten tiimin ja kouluihin 
liittyvää toimintaa. Nuoret olivat mukana Koli-foorumissa puhumassa, kesän festi-
vaaleilla,	Rakkautta	ja	anarkiaa	-filmifestivaaleilla	ja	monissa	muissa	tilaisuuksissa.	
Kampanja oli näkyvästi esillä Heurekassa järjestetyssä nuorten ilmastohuippuko-
kouksessa. Opettajia koulutettiin teeman puitteissa vuoden aikana ja lisäksi yritys-
yhteistyö oli aktiivisesti mukana. 

Energiakampanjan puitteissa lähetimme 550 kirjettä 10 suurimman kaupungin ylä-
koulujen ja lukioiden oppilaskuntien puheenjohtajille, mutta koulujen osallistumi-
nen oli yllättävän varovaista.

Ruokateema oli sisältönä hankkeessa ”Voiko maailmaa muuttaa syömällä”. Edel-
lisen kevään työn koulukiertuepalautteiden perusteella opettajien palaute oli 4,1 
(skaalalla 1-5, 5 = erinomainen). Syksyn koulukiertueella 24 lähettilästä jatkoi  
32 paikkakunnalla ja ruokaopas sai hyvän vastaanoton. Kiertueella pidettiin 258 op-
pituntia ja tavoitettiin 5100 oppilasta. 

Vihreät riparit -hankkeessa kesällä 2013 yli 50 rippikouluryhmää noudatti Riittävän 
vihreä ripari -kriteerejä. Kasvisruokapäivän oikea järjestäminen tuotti suurimmat 
vaikeudet. 

Saimaannorppa-LIFE-hankkeessa teimme ympäristökasvatusmateriaalin esikoulu-
laisille norppasadun muodossa. Materiaali jaetaan tulevan toimintavuoden alussa.

Olimme keskeisesti mukana Suomenlahti-vuoteen liittyvän nuorten Suomenlahti-
julistuksen laatimisessa. Itämeri-teemalla järjestimme yhdessä eri Itämeri-toimijoi-
den kanssa Helsingin koulujen ympäristöryhmille Ruuti-expon yhteydessä Itämeri-
expon, jossa ryhmät pohtivat uudenlaisia vaikuttamistapoja Itämeren suojelussa.  
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WWF:n nuorten vapaaehtoisten tiimi oli mukana useissa 
kesätapahtumissa  ja keräsi  nimiä aurinkoenergiavetoo-
mukseemme.
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Earth Hour -tapahtumia järjestet-
tiin Suomessa kymmenillä paikka-
kunnilla.
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Näytä voimasi -energiakampanjan viestintää toteutettiin tilikauden aikana ja se 
huipentui Earth Hour -tapahtumaan maaliskuussa 2014. Kampanjaan luotiin ope-
tusministeriön tuella verkkosivut, joiden kautta kampanjaan pystyi osallistumaan 
sosiaalisen median kautta (Facebook, Twitter, Instagram). Sivuille tehtiin myös 
karttasovellus, jonne toimijat ilmoittivat uusiutuvan energian hankkeitaan. Kam-
panjasta viestittiin myös järjestämällä omia tapahtumia ja osallistumalla kesällä 
festivaaleihin ja muihin tapahtumiin sekä mediatiedottein.

Earth Hour -tapahtuman teema Suomessa oli ilmastonmuutoksen vaikutukset ark-
tisiin lajeihin. Ihmisiä myös pyydettiin allekirjoittamaan Näytä voimasi -energia-
kampanjan vetoomus aurinkoenergian tukijärjestelmän puolesta. Ympäristökasva-
tustiimi tuotti kouluille oppimateriaalia arktiseen teemaan liittyen ja viestintätiimi 
yrityksille ja kunnille Earth Hour -oppaat. 

Näyttelijät Malla Malmi-
vaara, Ville Virtanen ja Jo-
hannes Saartamo tukivat 
tapahtumaa esiintymällä 
WWF Suomen Earth Hour 
-videoilla. 

Kymmenillä paikkakunnil-
la järjestettiin Earth Hour 
-tapahtumia ja monien jul-
kisten rakennusten valot sammutettiin. Järjestimme Helsingissä yleisönäytöksen 
Chasing Ice -elokuvasta, sekä siihen liittyvän keskustelutilaisuuden. Näytä voimasi 
-energiavetoomukseen kertyi Earth Hour -tapahtuman aikana tuhansia uusia alle-
kirjoituksia. Earth Houria koskevia mediaosumia kertyi tilikauden aikana satoja.

Raahen öljyonnettomuus tarjosi tilaisuuden kokeilla kriisiviestintää käytännössä. 
Viestimme öljyntorjuntajoukkojen työstä ajantasaisesti tiedottein sekä FaceBookis-
sa ja Twitterissä ja osallistuimme öljyntorjuntajoukkojen koolle kutsumiseen. Asi-
antuntijoitamme haastateltiin medioihin.

Uutisaiheistamme näkyivät mediassa edelleen parhaiten Earth Hour (satoja juttuja 
ja mainintoja). Muita suosittuja aiheita olivat muun muassa kalaoppaan päivittämi-
nen, merikotkien poikastulos, kantamme ahman metsästykseen, Maailman ylikulu-
tuspäivä, saimaannorpan apukinosraportti ja kinosten kolaus, Vuoden luontokirjan 
julkistus, WWF:n kritiikki Itämeren suojelusuunnitelman laiskasta toteutuksesta, 
Raahen öljyonnettomuus, Panda-palkinnon myöntäminen Maretariumille sekä 
WWF Suomen ja Suomen luonnonsuojeluliiton esitys kansallispuistoksi Porkkalaan.

Teimme tilikauden aikana mediayhteistyötä muun muassa Yleisradion ja Metro-
lehden kanssa. Yleisradio esitti Earth Hour -ilmastotempauksen aikana kampanjaa 
mainostavia ilmaisia TV-tietoiskuja. 

SUOjELU-
VIESTInTä

Viestintämme käsitti media-, sidosryhmä- ja 
markkinointiviestintää sekä kampanjoita. 
Viestintätoimet tukivat merkittävästi suojelu- 
ja varainhankintatavoitteidemme ja yritysyhteis-
työn tavoitteiden saavuttamista sekä ylläpitivät 
tunnettuuttamme ja kiinnostavuuttamme. 

earth hour 2014 lukuiNa

Ilmoittautuneet	yksityishenkilöt	(FaceBook)	 30	000
Ilmoittautuneet	organisaatiot	(FaceBook)		 623
videoiden tavoittamat katsojat yLe:n kanavilla 2 000 000
videoiden katselukerrat you tubessa 12 500
wwf.fi/earthhour-sivuilla	vierailleiden	määrä	 57	900
wwf.fi-sivuilla	vierailleiden	määrä	 75	000
FaceBookin	kautta	tavoitetut	 200	000
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Osallistuimme useisiin tapahtumiin, kuten Educa- ja Ratkaisun paikka -messuille 
sekä Maailma kylässä -festivaaliin ja Silakkamarkkinoille ja järjestimme lukuisia 
omia tapahtumia ja seminaareja.

Toimintakauden aikana tehtiin uuteen strategiakauteen liittyviä valmisteluja. To-
teutimme	muun	muassa	wwf.fi	-verkkosivujen	responsiivisuusuudistuksen	ensim-
mäisen vaiheen. Uudistuksella parannettiin sivujen käytettävyyttä tabletti- ja 
mobiililaitteissa. Vuoden aikana käynnistimme myös uuteen strategiaan liittyvän 
verkkopalvelun ja sosiaalisen median kehittämisprojektin (”Sadat tuhannet ver-
kon kautta”), jonka tavoitteena on lisätä merkittävästi tukijoidemme määrää sekä 
suuren yleisön sitoutumista meihin. Tukijoita ovat kaikki, jotka antavat WWF:lle 
aikaansa tai taloudellista tukea. 

Sähköiset WWF-kirjeet kirjeet lähetettiin tukijoille kuukausittain (FY12 noin 31 000 
henkilölle). Lisäksi julkaisimme useita muita uutiskirjeitä.

uutiskirjeeN Nimi tilaajamäärä tilikaudeN lopussa

WWF-yleisuutiskirje	 35	750
Öljyntorjunta-uutiskirje 4 111
Ympäristökasvatus-uutiskirje	 2	406
Green	Office	–uutiskirje	 1046
Yritysyhteistyön	uutiskirje	 319
kalakampanjan uutiskirje 223
Yhteensä 43 855

Tukijajulkaisumme Pandan polku ilmestyi tilikauden aikana neljä kertaa. Lehti 
lähetettiin tukijoille ja sitä jaettiin yleisötapahtumissa. Lehden lukijatutkimus val-
mistui elokuussa 2013. Tutkimuksen tulokset olivat myönteiset: lehti on luettu ja 
pidetty. Keväällä 2014 lehteä uudistettiin kasvattamalla sivumäärää 24:stä 28:aan. 
Lisätila käytetään WWF Suomen kehitysyhteistyöstä kertomiseen.

Palkitsimme joulukuussa Vuoden luontokirjana 2013 Kustannusosakeyhtiö Paasi-
linna Oy:n kustantaman Juha Laaksosen teoksen Pihan linnut ja pöntöt – eloa piha-
piiriin.	Kolmen	finalistin	joukosta	voittajan	valitsi	runoilija,	tasavallan	presidentin	
puoliso Jenni Haukio. 

Myönsimme 30.000 euron suuruisen Panda-palkinnon toukokuussa Kotkan Ma-
retariumille. Maretarium on Kotkassa sijaitseva suomalaisten kalojen akvaariotalo, 
jossa on lisäksi muun muassa luontokuvanäyttelyjä ja luontokoulu.

viestiNNäN vaikuttavuuslukuja

tiedotteiden ja verkkouutisten määrä 104
Facebook-tykkääjien	määrä	 43	500
Pandan polun levikki 21 000
wwf.fi	–verkkosivujen	keskimääräinen	kävijöiden	määrä	kuukaudessa	 39	700
wwf.fi	–verkkosivujen	keskimääräinen	käyntien	määrä	kuukaudessa	 54	200

UUTISKIRjEIdEn 
TILAAjAMääRä

43 855



Earth Hour 2014 –tapahtuman teema oli Suomessa il-
mastonmuutoksen vaikutukset arktiseen luontoon ja sen 
lajeihin.
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WWF Suomen tulot olivat 7 490 030 euroa. Tulot laskivat 2 % edellisestä 
tilikaudesta. Budjetoidut tulot (7.135.000 euroa) saavutettiin. Merkittä-
vimpinä syinä kokonaistulojen laskuun oli uusien ulkomaan kumppa-
nuushankkeiden alkamisen viivästyminen.

4.1 Yksityisvarainhankinta

Työmme ei olisi mahdollista ilman yksityisten ihmisten tukea. Suoma-
laisten tuki antaa meille sekä valtaosan toiminnan rahoituksesta että 
mandaatin vaikuttaa merkittävänä kansalaisjärjestönä ympäristöasioihin 
yhteiskunnallisella tasolla. 

Meilllä oli tilikauden päättyessä yhteensä yli 109.000 tukijaa, joista noin 
50 prosenttia eli n. 55.000 tuki työtämme rahallisesti. Loput tukivat meitä 
toimimalla esimerkiksi vapaaehtoisina öljyntorjuntajoukoissa, talkoolei-
reillä tai seuraamalla aktiivisesti toimintaamme uutiskirjeiden ja WWF:n 
Facebook-sivun kautta. Yksityishenkilöt lahjoittivat tilikauden aikana 
meille 3 299 315 euroa eli 45 prosenttia kokonaistuloistamme.

Yksityisvarainhankinnan merkittävin tulonlähde on kummien säännölli-
nen tuki (kuukausittain tai vuosittain). Muita tärkeitä tulonlähteitä ovat 
Norppa-arpajaiset, lahjoitukset suorakeräyskirjeisiin, netin kautta tai 
suoraan tilille esimerkiksi vuosi- ja merkkipäivälahjoituksina, vuosittai-
nen koulujen päivätyökeräys sekä kampanjoiden yhteydessä saadut muut 
lahjoitukset (esimerkiksi tekstiviestilahjoitukset) ja pitkäaikaisten suur-
tukijoiden ja erilaisten kumppaneiden lahjoitukset. Suosituimmat tuke-
mismuodot olivat WWF-kummius, saimaannorppa-kummius ja Itämeri-
kummius. Sademetsäkummius ja ilmastokummius sekä syksyllä 2012 uu-
tena avattu lumileopardi-kummius olivat myös tärkeitä tukemismuotoja.

Suomalainen suoraveloituspalvelu päättyi EU-asetuksen mukaisesti 
31.1.2014. Tilikauden aikana muunnettiin suoraveloituksella kuukausit-
tain maksavien kummien kummimaksut e-laskuksi tai suoramaksuksi se-
kä edistettiin vuosittain maksavien kummien siirtymistä paperilaskusta 
e-laskuun. Muutos teetti merkittävän määrän lisätyötä yksityisvarainhan-
kinnassa mm. tukijarekisterin, verkkosivuston ja pankkien kanssa sekä 
vaati paljon viestintää ja palvelua tukijoiden suuntaan. 

Suoraveloitusmigraation takia yksityisvarainhankinnassa ei ollut re-
sursseja tehdä varanhankintakampanjoita. Tämän vuoksi tulot eivät 
myöskään kasvaneet yhtä paljon kuin muutamana aiempana tilikautena. 
Tärkeimmät uusien kummien hankintalähteet olivat feissaus (kadulla 
ja ovilla), online-markkinointi monissa eri muodoissa ja oma verkkosi-
vusto, joka uudistettiin responsiiviseksi sekä aiempaa varainhankinnal-
lisemmaksi. Kummien pysyvyyden parantamiseksi kehitettiin erilaisia 
toimenpiteitä.

VARAIn-
hAnKInTA 

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

TULOjEn jAKAUTUMInEn
yksityiset 45 % 
Yritysyhteistyö	 19	%
Julkishallinto	 26	%
Muut	(säätiöt,	WWF)	 2	%
sijoitukset 8 %
 

45 %

19	%

26	%

2 %
8 %
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4.2 Yritysyhteistyö

Yritysyhteistyön tärkeimpiä tavoitteita on tukea WWF:n suojelustrategian tavoit-
teiden toteutumista ja varmistaa hyvät taloudelliset edellytykset toiminnalle. Yri-
tysyhteistyön tulot jakautuvat suojelustrategiseen yritysyhteistyöhön, lisenssi- ja 
royaltytuloihin	sekä	lahjoitustuloihin.	Lisäksi	tuloja	kertyy	Green	Office	-ympäristö-
järjestelmästä.	Green	Office	toimii	Oy	Nooan	Arki	Ab:n	puolella	ja	sen	tulot	ovat	osa	
Nooan Arkin liikevaihtoa. 

Yritysyhteistyöstä saadut tulot olivat yhteensä 1 397 820 euroa. Yritysyhteistyöso-
pimuksia oli tilikauden päättyessä 52. Tilikauden päättyessä yritysyhteistyön osuus 
tuloista oli 19 prosenttia.

Tilikauden aikana ryhdyttiin valmistautumaan uuteen strategiaan mm panostamal-
la pitkäaikaisiin suojelustrategisiin yhteistyösopimuksiin ja solmittiin mm kolme 
uutta monivuotista pääyhteistyökumppanuutta. Lisäksi tilikauden aikana ryhdyttiin 
kehittämään uusia yritysvarainhankinnallisia konsepteja. 

Suojelustrategisten yritysyhteistyösopimusten puitteissa kehitettiin muun muassa 
metsätalouden kestävyyttä, hankintojen vastuullisuutta, vihreää taloutta, energia-
tehokkuutta ja kierrätystä.  

Suojelustrategisia yritysyhteistyökumppaneita olivat tilikaudella Fazer Group / Fa-
zer Food Services, Finnprotein, If Vahinkovakuutusyhtiö, Kuusakoski, Metso, Metsä 
Group, Nokia, Outotec, Raisio, Schneider Electric, SOK, Stora Enso, Sponda ja UPM.

Kansainvälinen yhteistyösopimus jatkui tilikauden ajan Nokian kanssa ja sen puit-
teissa jatkettiin vesityötä ja järjestettiin ympäristöpäiviä eri puolilla maailmaa. Take 
back -kampanjat jatkuivat useilla toimipaikoilla. 

Lisenssi- ja royaltytuotteista merkittävin tulo saatiin yhteistyössä SEB -pankin ja Si-
joitusyhtiö Gyllenbergin kanssa tehdyn monivuotisen sopimuksen kautta. Uutta toi-
mintaa tällä saralla edustaa Acceptan kanssa avattu ympäristöystävällisten toimisto- 

MEILLLä OLI  
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tuotteiden verkkokauppa Paperpipe. Royalty-tuotteet ovat pääosin kes-
kittyneet Operaatio Merenneidon ympärille ja siten tukeneet WWF:n 
Itämeri-työtä. 

Lahjoitukset ovat myös tärkeä yritysyhteistyön muoto. Yritysten joulu-
lahjoituksia varten organisoitiin ensimmäistä kertaa kampanja, jossa ei 
kuitenkaan päästy asetettuihin tavoitteisiin, koska kilpailevana, yrityksiä 
houkuttelevampana kampanjana oli uusi lastensairaala. 

Mobiilipelit nousivat yritysyhteistyön uudeksi lahjoituskanavaksi sekä 
WWF:n tunnetuksi tekemisen muodoksi tilikauden aikana. Rovion uu-
dessa Rio 2 -pelissä julkaistiin toukokuussa 2014 WWF:n mainoksia yli  
7 miljoonaa kertaa ja ne toivat 173 000 vierailua WWF:n sivuille. WWF:n 
työtä on myös tuotu esille Nokian Modern Mayor -pelissä.

Green Office -ympäristöjärjestelmä

WWF	 Suomen	 kehittämä	Green	Office	 on	 toimistoille	 tarkoitettu	 käy-
tännönläheinen ympäristöjärjestelmä. Sen tavoitteena on toimistojen 
ekologisen jalanjäljen pienentäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vä-
hentäminen.

Green	Officen	liikevaihto	oli	674.725	euroa.	Suomen	Green	Office	-ver-
kostossa oli tilikauden päättyessä mukana 179 organisaatiota ja 515 toi-
mistoa, joissa työskentelee yhteensä noin 67 000 työntekijää. Ulkomailla 
olevien organisaatioiden määrä oli 59, joissa töissä 14 000 henkeä.

Green	Office	-ohjelma	laajentui	edelleen	menneen	tilikauden	aikana,	sil-
lä	WWF	Tanska	ja	WWF	Norja	aloittivat	Green	Office	-ohjelman	omissa	
toimistoissaan ja oman verkostonsa rakentamisen. Suomen ja Kiinan 
lisäksi	Green	Office	-toimistoja	on	jo	Sveitsissä,	Latviassa,	Pakistanissa,	
Romaniassa ja Turkissa.

Kevään	2014	raportoinnissa	Green	Office	-toimistot	tekivät	kasvihuone-
kaasujen kokonaispäästömäärän vähentämisessä ennätyksellisen hyvä 
tuloksen, 7 000 tonnia, muun muassa vähentämällä sähkönkulutusta.

Keväällä	 2014	 Green	 Office	 oli	 yksi	 maailmanlaajuisen	 Energy	 Globe	
Award	-kilpailun	finalisteista.

4.3 Julkishallinnollinen ja säätiöyhteistyö

Julkishallinnon tukea saatiin muun muassa ulkoministeriöltä, ympäris-
töministeriöltä, EU:lta ja Metsähallitukselta. Ulkoministeriö tuki ympä-
ristönsuojelu- ja kehitysyhteistyöhankkeitamme.

Julkishallinnon tuki oli kuluneena tilikautena yhteensä 1 879 305 euroa 
eli 26 prosenttia kokonaistuloista. Julkishallinnon tuloista ulkominis-
teriön osuus oli 1 637 104 euroa, EU:n osuus 70 348 euroa ja muiden  
171 852 euroa.

Säätiöiltä ja WWF-verkostolta saatu tuki oli puolestaan 184 166 euroa eli 
kaksi prosenttia kokonaistuloista.

gO-TOIMISTOT
VähEnSIVäT KASVIhUOnE-

KAASUjEn pääSTöjä 

7000
TOnnIA

CO2
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Kansainvälisen WWF:n ohjeiden mukaisesti laskettujen suojelukulu-
jen osuuden kokonaiskuluista tulee olla vähintään 70 % ja varainhan-
kintakulujen enintään 20 % ja hallintokulujen enintään 10 %. Toteu-
tamme hyvin tätä periaatetta, sillä WWF Suomen suojelukulut olivat 
noin 76 %, varainhankintakulut noin 18 % ja hallintokulut noin 6 %.

Konsernin tulot olivat yhteensä 8.007.708 euroa ja tulos oli 933.666 
euroa ylijäämäinen. Konsernin taseen oma pääoma oli 7,4 miljoonaa 
euroa tilikauden päättyessä. Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty 
säätiön 100 % omistama tytäryhtiö Oy Nooan Arkki Ab, jonka toimi-
alana	on	mm.	Green	Office	–toiminta,	tuotemyynti	sekä	konsultointi.	
Nooan Arkin tulos oli 263.938 euroa. 

TALOUS Taloutemme kehittyi tilikauden aikana ylittäen budjetoidun 
tuloksen. WWF Suomen bruttotulot olivat yhteensä  
7 490 030 euroa. Kirjanpidollinen ylijäämä oli oma- 
katteiseen rahastoon tehdyn siirron jälkeen 919 728 euroa. 
Kertyneellä ylijäämällä vahvistettiin tasetta. Säätiön taseen 
oma pääoma oli tilikauden päättyessä 6,6 miljoonaa euroa.

KULUjEn jAKAUTUMInEn Fy2014
Suojelu	ja	suojeluviestintä	 76%	
Varainhankinta	 18	%
Talous	ja	hallinto	 6	%

 

76	%

6	%

18 %
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Osallistumme myös johtamiseen WWF-verkoston tasolla. Tilikauden aikana pääsih-
teeri luopui Living Himalayas -ohjelman puheenjohtajuudesta toimittuaan tehtäväs-
sä neljä vuotta. Pääsihteeri jatkaa edelleen työskentelyä WWF:n Itämeri-ohjelman 
ohjausryhmässä ja aloitti työskentelyn kansainvälisen WWF:n Arktisen ohjelman 
ohjausryhmän jäsenenä. 

Pääsihteeri toimi kansainvälisen WWF:n viestintä- ja markkinointikomitean pu-
heenjohtajana kolmatta vuotta ja osallistui siten myös WWF:n johtoryhmän ko-
kouksiin. Suojelujohtajamme osallistui tilikauden aikana tiiviisti kansainvälisen 
WWF:n suojelustrategian päivittämiseen. Lisäksi ohjelmapäälliköt ja asiantuntijat 
toimivat tiiviissä yhteistyössä kollegojensa kanssa WWF-verkostossa ja osallistuivat 
näin WWF:n kansainvälisten linjausten muodostamiseen.

Jatkoimme neljä vuotta sitten aloitettua ”Meille Suomen paras työpaikka” kehit-
tämistyötä. Henkilökohtaisilla toimintasuunnitelmilla edistettiin hyviä esimies- ja 
alaistaitoja, työssä jaksamista, ajankäytön hallintaa ja henkilöstön sitoutumista 
koko organisaation kehittämiseen. Yleistä työhyvinvointia edistettiin esimerkiksi 
hankkimalla sähköisiä työpöydän jalkoja sekä kannustamalla taukojumppaan.

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

Koko henkilöstö osallistui tilikauden aikana laaditun uuden strategian tekemiseen. 
Tällä edistettiin henkilöstön sitoutumista uuden strategian tavoitteiden toteuttami-
seen. Strategian jalkauttaminen aloitettiin keväällä järjestetyillä toimintasuunnitte-
lun kehityspäivillä.

Henkilöstön hyvinvointia ja yhteishengen luomista edistimme järjestämällä pikku-
joulut, virkistyspäivän Vallisaaressa sekä naisten ja miesten iltapäivät. Pääpaino oli 
kuitenkin hyvän arjen ylläpitämisessä jokapäiväisessä toiminnassa. 

Tietotekniikan	toimivuutta	kehitimme	ottamalla	käyttöön	Microsoft	Office	365	-pal-
velun ja siirtymällä konesalipalveluiden käyttäjäksi.

Oman toimintamme kielteisiä ympäristövaikutuksia minimoitiin. Erityisesti kiinni-
timme	huomiota	toimiston	oman	Green	Office	-järjestelmän	toimivuuteen.	Lento-
matkustamisesta syntyneet päästöt kompensoitiin Myclimate-kompensaatiojärjes-
telmän kautta. Lentomatkustamisesta syntyneet päästöt nousivat noin 40 prosenttia 
edelliseen tilikauteen verrattuna.

 jOhTAMInEn  
jA hEnKILöSTö

Toimistossamme työskenteli tilikauden päättyessä 
jatkuvassa työsuhteessa 38 henkilöä ja pääsihteeri. 
Kansainvälinen kehitys -ohjelman päällikkö siirtyi 
meille tärkeän Living Himalayas -ohjelman vetäjäksi 
ja hänen tilalleen rekrytoitiin uusi ohjelmapäällikkö. 
Tilikauden aikana kolme määräaikaista työsuhdetta 

vakinaistettiin henkilöstösuunnitelman mukaisesti. Lisäksi toimistossa 
työskenteli määräaikaisia työntekijöitä, projektityöntekijöitä sekä  
harjoittelijoita. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 41 vuotta.  
Naisten osuus oli noin 70 % ja miesten osuus noin 30 %.
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hALLInTO WWF:ssä on nollatoleranssi korruptioon. Jokainen 
WWF Suomenkin työntekijä allekirjoitti tilikauden 
aikana korruption vastaisen asiakirjan. Lisäksi 

päivitettiin henkilöstösuunnitelma, tasa-arvosuunnitelma, työterveys-
suunnitelma, varhaisen tuen malli sekä työturvallisuussuunnitelma.

Taloushallintoa kehitettiin kuluneella tilikaudella ottamalla käyttöön sähköinen 
laskujen hyväksymisohjelma, sähköinen laskutus sekä sähköisten laskujen vastaan-
ottaminen. 

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 marraskuusta lähtien presidentti Tarja 
Halonen, sitä ennen kansanedustaja Pekka Haavisto. Kunniapuheenjohtajana toimi 
ministeri Pertti Salolainen. Hallintoneuvostossa oli puheenjohtajan lisäksi 25 jä-
sentä ja se piti sääntömääräisen syys- ja kevätkokouksen. Lisäksi hallintoneuvoston 
jäsenille järjestettiin WWF Suomen strategian kehittämiseksi työpaja.  

Hallintoneuvostoon kuuluivat: Solidiumin hallituksen puheenjohtaja Pekka Ala-
Pietilä, suurlähettiläs Pertti Anttinen, yliasiamies Antti Arjava, professori Erik 
Bonsdorff,	professori	Anne	Brunila,	 opiskelija	Pasi	Hario,	 kansanedustaja	Leena-
Kaisa Harkimo, professori Mikael Hildén (varapuheenjohtaja), kansanedustaja Pia 
Kauma, rehtori Ritva Laakso-Manninen, toimitusjohtaja Ismo Marttinen, professori 
Ilkka Niiniluoto (varapuheenjohtaja), myynti- ja markkinointijohtaja Pirjo Nur-
milaukas, toimittaja Kimmo Ohtonen, toimittaja Pirkka-Pekka Petelius, TkT Tuu-
la Pohjola, kansliapäällikkö Hannele Pokka, professori Helena Ranta, johtaja Leif 
Schulman, professori Pirjo Siiskonen, FM Carola Teir-Lehtinen, kansanedustaja 
Kimmo Tiilikainen, toimitusjohtaja Jussi Vanhanen, professori Jyrki Wallenius sekä 
kansleri Thomas Wilhelmsson.

Kuusihenkinen hallitus kokoontui puheenjohtajansa, professori Jari Niemelän joh-
dolla seitsemän kertaa. Varsinaisia jäseniä olivat oikeustieteen tohtori Heidi An-
dersson (varapuheenjohtaja), emeritusprofessori Tari Haahtela, professori Janne 
Hukkinen, johtaja Jukka Noponen sekä merikeskuksen johtaja Mari Walls. 

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

Alkava uusi strategiakausi tuo mukanaan 
kunnianhimoisia suojelutavoitteita, joiden 
toteuttamiseen tarvitaan entistä vahvempaa 
sidosryhmäyhteistyötä ja konkreettisia rat-
kaisuja. Kaikkien suojelutiimien yhteisenä 
ponnistuksena on Suomen uuteen hallitus-

ohjelmaan vaikuttaminen. Lisäksi keskeistä on vaikuttaa ilmasto-
neuvotteluihin sekä YK:n post 2015 -tavoitteisiin.

Tilikauden taloudelliset näkymät ovat suhteellisen positiiviset Suomen heikosta 
taloudellisesta tilanteesta huolimatta. Epävarmuutta yksityisvarainhankinnassa ai-
heuttaa kuitenkin edelleen jo päättynyt suoraveloitus. Yritysten heikentynyt talous-
tilanne aiheuttaa lisäksi epävarmuutta yritysyhteistyöpuolella. Julkisen rahoituksen 
osalta suurimpana ponnistuksena on ulkoministeriön kumppanuuden aloittaminen 
ja siihen liittyvän toiminnan käynnistäminen niin kumppanimaissa kuin myös Suo-
messa. Kumppanuus tuo pitkäjänteisyyttä ulkomaan toimintojen rahoitukseen.

Tilikaudella saatetaan päätökseen WWF:n kansainvälinen ”Truly Global” kehitys-
työ sekä kansainvälisen suojelustrategian päivittäminen. Näiden kehittämistöiden 
seurauksena WWF:n kehitysmaissa toimivat toimistot ovat entistä vahvempia ja 
suojelutyön vaikuttavuus kasvaa. Kehittämisprosesseihin osallistuvat tiiviisti sekä 
pääsihteeri että suojelujohtaja, ja tuloksilla on suora vaikutus myös meidän työmme 
vaikuttavuuteen. 
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•   TOIMINTAKERTOMUS   •   2014

WWF Suomi 
tavoitti tilikaudella 2013-2014

109 000 
Tukijaa ja vapaaehtoista67 000 

Green Office 
-organisaatioiden 
työntekijää

43 500
FaceBook 
-tykkääjää 5100

koululaista

Miksi meitä tarvitaan?

wwf.fi

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


