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WWF:n Earth Houria, maailman suurinta ilmastotapahtumaa, vietetään jälleen lauantaina 19. maaliskuuta kello 20.30–21.30. Sen aikana haluamme kiinnittää erityistä huomiota ruoan ilmastovaikutuksiin ja tarjoamme vinkkejä vastuullisiin ruokavalintoihin.
Osallistu kanssamme maailman suurimmalle kynttiläillalliselle ilmaston puolesta!
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Tykkää, seuraa, jaa ja vaikuta. Yhdessä muutamme maailmaa:
facebook.com/wwfsuomi

wwfsuomi

@WWFSuomi
@WWFGreenOffice
@LiisaRohweder

wwf.fi

wwf.fi/uutiskirje

wwf.fi/lehti
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PINNALLA
NYT
TYÖNTEKIJÄMME
KERTOVAT, MIKÄ ON
PARASTA JUURI NYT

Suomen Luonnonvalokuvaajat ”Facebook-ryhmän taian
omaiset kuvat lumoavat.
Joutsenia usvaisessa
maisemassa, auringon
leikkiä, upeita eläimiä –
olisinpa itse saanut olla MARI PASULA
läsnä näissä hetkissä!” tiedottaja

Muuttolinnut
”Kävelyretkillä kannattaa
suunnata rannoille ja
pellon laitaan. Auringon
sulattamissa pälvissä
ilahduttavat kevään ensimmäiset muuttolinnut,
kuten kiurut, töyhtö HANNA SEIMOLA
hyypät ja isokoskelot.” ympäristökasvatusvastaava

© HETA HAPPONEN / WWF

WWF:n somessa sanottua

Maailmaa voi muuttaa
köksäntunnillakin

Koulujen ympäristöryhmille
sähköinen kohtauspaikka

WWF on tuottanut kotitalousopettajille vastuullisesta syömisestä kertovan ”Voiko maailmaa muuttaa syömällä?” -materiaalin. Se
koostuu esityksestä, opettajalle tarkoitetuista muistiinpanoista, ilmastoystävällisistä
resepteistä, pelikorteista ja erilaisista harjoituksista. Opetusmateriaalin avulla halutaan
kannustaa yläkoululaisia pohtimaan ruuan
ympäristövaikutuksia.

WWF on avannut uuden nettisivuston, jossa
koulujen ympäristöryhmät voivat kohdata, kertoa tekemisistään ja oppia toisiltaan.
Sivustolta löytyy materiaaleja toimintaan.
Ryhmät voivat myös tuoda omaa toimintaansa esiin esimerkiksi Instagram-kuvilla
ja -videoilla tai sivuston YouTube-kanavalla.
Kaikille oppilaitosten ympäristötyöstä kiinnostuneille on perustettu myös WWF Opehuone -Facebook-ryhmä.

Lataa materiaalit:
wwf.fi/opetusmateriaalit

Käy katsomassa: wwf.fi/koulussa

KANSALLISPUISTO HOSSAAN

Pysy kärryillä
ympäristöuutisista
Salametsästäjiä on saatu kiinni, suomalaiseen luontoon liittyviä lakeja valmistellaan.
Kerromme näistä ja muista ajankohtaisista
aiheista päivittäin Facebookissa, Twitterissä
ja Instagramissa. Uutisten lisäksi jaamme tietoa työmme tuloksista, ilahdutamme upeilla
kuvilla sekä annamme vinkkejä siitä, miten
voit pienentää omaa ekologista jalanjälkeäsi.
Voit myös kysyä asiantuntijoiltamme sinua
askarruttavista aiheista.
Tervetuloa mukaan sosiaalisen median
kasvavaan käyttäjäjoukkoomme!
Facebook: WWF Suomi
Twitter: @WWFSuomi
Instagram: @wwfsuomi

© EERO VILMI / VASTAVALO

Elektroniikkaromut
kiertoon!

PORKKALA EDELLEEN TOIVEISSA. Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen esittää noin 11 000 hehtaarin kansallispuiston perustamista Suomussalmen Hossaan itsenäisyyden juhlavuoden 2017 kunniaksi. Ministeri
jätti tien auki myös Porkkalan kansallispuiston perustamiselle: alueen kehittämiseen varattiin 0,5 miljoonaa euroa.
”Kansallispuiston perustaminen Hossaan on hieno tunnustus sata vuotta täyttävälle Suomelle. Mutta Porkkalakin
on kansallispuiston arvoinen ja työmme sen eteen jatkuu”, kommentoi WWF:n suojelujohtaja Jari Luukkonen.
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Tee työpaikkasi tai kotitoimistosi kevätsiivous ja tilaa Kuusakoskelta vanhoille
SER-laitteille keräysastia ja nouto. Samalla
tuet WWF:n työtä Suomen luonnon hyväksi: Kuusakoski lahjoittaa jokaisen tilatun
SER-pikakierrätyspaketin hinnasta osan
WWF:n suojelutyön tukemiseen. Lisäksi
Kuusakoski kaksinkertaistaa jokaisen lahjoitussumman omalla lahjoituksellaan.
kuusakoskipikakierratys.com

Ravintohiiva ”Tämä oluen
valmistuksen sivutuote sisältää paljon proteiinia ja
ravintoaineita. Ekologista
ja maukasta, sopii juuston
korvikkeeksi. Ravintohiivaa myyvät ainakin
ekokaupat ja Punnitse KAARINA KOLLE
ja säästä -ketju.” ilmastoasiantuntija

Näpertäminen ”Käsillä tekeminen tuo hyvän mielen ja sillä on
tutkitusti rauhoittava
vaikutus. On hienoa
saada aikaan jotain
konkreettista. Netti on
pullollaan hyviä ohjeita MAIJU SIRVIÖ
vaikkapa virkkaajalle!” asiantuntija, yritysyhteistyö

© SAMI TUUNANEN

Yhteiset tavarat ”Harvemmin tarvittavaa tavaraa ei jokaisen kannata
omistaa itse. Lainaus
palvelut, esimerkiksi
kuinoma.fi, lainaa vaikkapa sukset kevään hangille
sekä muita urheilu- ja MATTI OVASKA
retkeilyvarusteita.” suojeluasiantuntija

Vaikutusta

VIDEOILLA
”Olen kiitollinen siitä, että minulla on mahdollisuus vaikuttaa”, toteaa videobloggaaja
Sonja ”Soikku” Hämäläinen, 24. Hänen
kanavaansa seuraa YouTubessa yli 150 000
ihmistä, ja kanavalla julkaistuja videoita on
katsottu yhteensä yli 20 miljoonaa kertaa.
Soikun tyypillinen seuraaja on noin
13-vuotias tyttö, ja osa katsojista kertoo
Soikun olevan heille kuin sisko. Katsojilta saatu luottamus tuntuu hyvältä, koska
Soikku on videoissa rehellisesti oma itsensä. Hän tietää olevansa monille seuraajilleen esikuva. Paras tapa vaikuttaa
nuoreen yleisöön onkin Soikun mukaan
näyttämällä positiivista esimerkkiä.

Luonto on ollut Soikulle tärkeä arvo
lapsuudesta asti. Erityisen lähellä videobloggaajan sydäntä ovat tiikerit ja
sademetsät, joiden suojelua hän tukee
WWF:n sademetsäkummina. Ympäristöystävällisyys näkyy myös arjen valinnoissa:
”En esimerkiksi syö punaista lihaa ja pyrin tekemään muutenkin mahdollisimman
kestäviä ruokavalintoja sekä ostamaan
kaupasta mahdollisimman vähän kaikkea
turhaa. Lenkkeillessäni päivittäin metsässä
muistan, miksi luontoa on tärkeää suojella.”
Soikun YouTube-kanava:
youtube.com/soikkuu

WWF • Lehti elävän maapallon puolesta
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WWF
VASTAA
Askarruttaako jokin?
WWF:n asiantuntijat
vastaavat.
Lähetä kysymyksesi
meille: info@wwf.fi

Miksei saimaannorpille tehdä apukinoksia samalla
tekniikalla kuin laskettelurinteitä lumetetaan?
Apukinoksen tekemisessä tärkeintä on saada tarpeeksi
lunta koottua kinokseksi, joka sopii saimaannorpan pesintään. Tähän Itä-Suomen yliopisto on kokeillut myös
lumitykin käyttämistä. Tykkilumi on rakenteeltaan hyvää
ja kestää sulamatta pitkään. Ongelmina olivat kaluston
painavuus, työn hitaus ja tykkilumen tekoon vaadittavat
pakkaslukemat. Kohtuullisissa lumioloissa pesäkinoksen pystyy toistaiseksi kasaamaan nopeammin käsin
kuin tykillä. Jos kalustoa saadaan kevennettyä merkittävästi, voidaan jatkossa ehkä käyttää myös konevoimaa.

JARI LUUKKONEN
suojelujohtaja,
WWF Suomi

© AKI-PEKKA SINIKOSKI / WWF

Miksi saimaannorppaa ei pelasteta istuttamalla norppia muuallekin kuin Saimaalle, pohjoisemmaksi?
Jääkauden jälkeen saimaannorppia on ollut myös muissa järvissämme, ainakin Päijänteessä. Jostain syystä

olosuhteet eivät olleet niissä otolliset ja norpat hävisivät vuosituhansien aikana. Saimaannorppa on
sopeutunut nimenomaan Saimaan olosuhteisiin
ravinnonhankinnan ja lisääntymisen kannalta.
Voi olla vaikea sopeutua toisenlaiseen ympäristöön, jossa esimerkiksi
pesintään kelpaavia luotoja ei olisi
sopivasti. On iso riski lähteä kokeilemaan siirtoja näin harvalukuisella alalajilla. Jos ilmastonmuutos
pahenee, tämäkin vaihtoehto
täytyy ehkä ottaa harkintaan.
Siirrot vaativat kuitenkin
paljon lisätutkimusta.

Kaksi pandaa yhdessä

Tilastot kertovat:
sarvikuono on edelleen uhattuna
Sarvikuonojen salametsästys on kääntynyt Etelä-Afrikassa laskuun. Viime vuonna
maassa salametsästettiin 1 175 sarvikuonoa, kun vuonna 2014 lukema oli ennätykselliset 1 215 yksilöä. Tulokset ovat rohkaisevia, sillä sarvikuonojen salametsästys on ollut maassa roimassa kasvussa usean vuoden ajan. Samalla kun tilanne
Etelä-Afrikassa on parantunut hieman, kuuluu Namibiasta ja Zimbabwesta huolestuttavia uutisia. Molemmissa maissa sarvikuonojen salametsästys on lähes kolminkertaistunut vuodesta 2014. Noin 95 prosenttia Afrikan sarvikuonoista elää
Etelä-Afrikassa, Namibiassa ja Zimbabwessa.

WWF:n panda ja elokuvista tuttu Kung Fu
Panda ovat yhdistäneet voimansa. Suomen elokuvateattereihin 18. maaliskuuta
tulevassa Kung Fu Panda 3 -elokuvassa
pandasankari taistelee pandojen kotikylän
puolesta. Sitä tekee myös WWF:n panda,
joka tukijoidensa avulla puolustaa kaikkien
luonnoneläinten elinympäristöjä tuholta.
Lue pandojen yhteistyöstä:
bit.ly/kungfupandaelokuva

Lue lisää: wwf.fi/uutiset

© 2016 DWA LLC.

Pandaa uusissa väreissä
Panda-college lämmittää läpi vuoden! Paita on valmistettu reilun kaupan puuvillasta
(80 prosenttia) sekä kierrätetystä polyesteristä (20 prosenttia).
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kauppa.wwf.fi/panda-college

Kurkkaa
kauppaan!
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Metsäpyhäkkö
löytyi läheltä
MIKA HONKALINNA ON VALOKUVAAJA JA KIRJAILIJA, JONKA MIELESTÄ METSISSÄ VAELTELU
ON RAVITSEVAA JA HYVÄN ELÄMÄN PERUSTA – JA KAIKEN LISÄKSI ILMAISTA.

Olen aina asunut paikoissa, joista pääsee suoraan kotiovelta kävelylle lähimetsään. Sisätyöpäivän jälkeen on vapauttavaa astua hetkeksi
pois rakennetun ympäristön keskeltä. Yhä useammat suomalaiset
asuvat nykyisin kaupungeissa ja tiiviiksi rakennetuissa taajamissa,
joissa hoidettuja puistoja laajempien luonnonympäristöjen tavoittaminen kävellen kotiportilta käsin ei ole enää itsestäänselvyys.

Metsässä kuljeskelu rentoutti ja kevensi ajatuksia. Jokin työpöydän
äärellä vaivannut pulmakin saattoi ratketa kuin itsestään suurten
puiden alla kuljeskellessa. Tunnelman muutos oli hämmästyttävä:
vain muutamia minuutteja kotoa lähdön jälkeen kaupungin äänet
vaimenivat lähes merkityksettömäksi taustahuminaksi täysimittaisen metsän keskellä.

Asuin aiemmin kahden vierekkäisen kaupunkikeskustan välisellä
pientaloalueella. Vieressä humisi keskustoja yhdistävä vilkasliikenteinen pääväylä. Tien toisella puolella välittömästi asutuksen
ja teollisuusalueen takaa nousi vanhan
kuusimetsän sakea muuri. Siitä alkoi mitä
hienoin reilun neliökilometrin laajuinen
taajamametsä. Ensimmäisiä kertoja metsässä kulkiessani hämmästelin säilynyttä
pyhäkköä: taivaisiin kurottavia ikikuusia,
pehmeäsammalisia korpipainanteita, pieniä rämelaikkuja ja jyrkänteitä. Iltaisin
istuskelin usein tuumailemassa aluetta
rajaavalla komealla länsijyrkänteellä kilpikaarnaisiin aihkimäntyihin nojaillen.

Kuljin metsässä myös kuvaamassa. Minua viehätti suuresti ajatus lähteä metsäkuvauksiin jalkaisin suoraan kotiovelta ilman
kymmenien tai satojen kilometrien autoilua. Metsässä asui pyitä,
pohjantikkoja, varpuspöllöjä, palokärkiä,
kettuja, mäyriä ja muuta metsänväkeä.
Ilveksestäkin oli havainto. Sinne asettui ilokseni ja hämmästyksekseni myös
korppi ja kanahaukka. Joinain vuosia rämeeltä sai poimia lakkoja, myöhemmin
syksyllä sammalikosta löytyivät kanttarellit ja suppilovahverot. Metsä oli liialta
puistomaiseksi hoitamiselta säästynyt
keidas, jossa villinä versova alkuperäisluonto kietoutui yhteen ihmistoiminnan
kanssa. Sellaisena se oli onneksi tarkoitus
säilyttääkin.

”Etelä-Suomen
hienoimmat metsäalat alkavat löytyä
kaupunkien ja
taajamien liepeiltä.”

Alueella oli pururata ja tiheä polkuverkosto. Metsää halkoi sähkölinja, oli taimikkoa
ja hieman avohakkuualaa, mutta ne eivät
onnistuneet pilaamaan kokonaisvaikutelmaa; ihmistoiminnan jäljet otti ikään kuin
asiaan kuuluvina näin lähellä kaupunkiasutusta. Ja, paradoksaalista
kyllä, kokemukseni mukaan Etelä-Suomen hienoimmat metsäalat
alkavat yhä useammin löytyä kaupunkien ja taajamien liepeiltä. Takamaiden tavanomaiseksi metsätalousmaaksi luokitelluilta alueilta
on enää hyvin vaikea tavoittaa yhtenäisen metsän kokemusta.

Tutkimuksin on todettu, miten luonnossa liikkuminen ja luonnonelementtien
katselu tekevät hyvää niin fysiikalle
kuin mielelle. Ei ole vaikea ennustaa, että lähiluonnon huomioimisesta tulee yhä tärkeämpi tekijä kaupunkisuunnittelun yhteydessä. Lähellä olevat luonnonympäristöt, pienialaisetkin, ovat
tärkeitä niin virkistymisen kuin luonnon ymmärtämisen kannalta. Eikä vähiten luonnon itsensä vuoksi.
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Kymmenen vuotta,

SATOJA SAAVUTUKSIA
Luonnon monimuotoisuuden hupeneminen on nopeampaa tropiikissa ja
kehittyvissä maissa kuin lauhkeiden vyöhykkeiden kehittyneissä maissa,
kuten Suomessa. Siksi WWF Suomi tukee suojelutyötä muun muassa
Borneolla, Itä-Afrikassa ja Himalajan alueella. Vaikka haasteet ovat
suuria, niin ovat suojelutyömme saavutuksetkin. Kymmenen vuoden ajan
olemme ulkoministeriön kehitysyhteistyövaroin sekä yritysten ja yksityisten
henkilöiden tuella ottaneet aimo askelia kumppaniemme kanssa.

© VICTOR FIDELIS SANTOSA

TEKSTI: MARI PASULA
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1. Indonesian Keski-Kalimantanilla, Borneon sydämessä, elää dayak-alkuperäiskansa – ja arviolta jopa
kuusi prosenttia kaikista maapallon eläinlajeista.
Borneolla on perustettu tuellamme jo 14 000 hehtaarin verran kylämetsiä eli hutan desoja. Niissä ei
saa kaataa puita, jolloin eläimet ja muu luonnon monimuotoisuus säilyvät. Sademetsät ovat dayakeille
tärkeä ruuan lähde ja lisäksi ne suodattavat makeaa
vettä turvaten näin vedensaannin Borneon saarella.
2. Itä-Usambaran metsät Tansanian koillisosassa
ovat luonnoltaan ainutlaatuisia vuoristometsiä. WWF
Suomi edisti metsien suojelua alueella 10 vuoden
ajan. Yhteistyön aikana perustettiin lukuisia kylämetsiä, kehitettiin kestäviä elinkeinoja, kuten perhosenkasvatusta, ja istutettiin puita, joilla onnistuttiin
luomaan metsäkäytävä kahden luonnonpuiston
välille. Metsäkatoa onnistuttiin vähentämään alueella
yli 88 prosenttia vuosina 2006–2012.

3

3. Nepalissa metsiä kaadetaan paljon polttopuuksi
ruuanlaittoon. Olemme edistäneet Nepalissa metsien
suojelua tukemalla muun muassa biokaasuyksiköiden rakentamista 7 500 kotitalouteen. Samalla puun
poltosta syntyvät kasvihuonepäästöt ja terveydelle
vaaralliset savuhaitat vähenevät eikä naisten aika
kulu polttopuun keräämiseen. Yksi biokaasulaitos voi
säästää lähes 4,5 tonnia polttopuuta ja 4,06 tonnia
hiilidioksidipäästöjä vuosittain.

WWF • Lehti elävän maapallon puolesta
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4. Side luontoon syntyy usein lapsuudessa ja siksi
WWF Suomi tukee ympäristökasvatusta ja ympäristöryhmiä Nepalissa, Bhutanissa ja Suomessa.
Bhutanissa Sephun koulussa lapset oppivat naapurissa työskenteleviltä metsänvartijoilta luonnosta
ja villieläimistä. Sephun kouluun on hankittu myös
aurinkopaneeleja, jotta lapset pääsevät talvisin lämpimään suihkuun. Nepalissa on kymmenen vuoden
aikana perustettu 592 kouluissa toimivaa ekokerhoa.
Näissä on mukana yhteensä 240 000 koululaista.
5. Salametsästyksen vastaisten toimenpiteiden
tuloksena sarvikuonojen määrä Nepalissa on kymmenessä vuodessa kasvanut 75 prosenttia. Lisäksi
jo kolmesti on saavutettu vuoden jakso, jonka aikana sarvikuonoja ei ole salametsästetty lainkaan.
Tämä on hyvin poikkeuksellista, koska meneillään
on maailmanlaajuinen salametsästyskriisi.
6. Uhanalainen tiikeri tarvitsee suojelijansa ja lisää
elintilaa. Nepalissa on tuellamme ennallistettu
32 000 hehtaaria suojelualueita yhdistäviä metsäkäytäviä. Lisäksi on perustettu yli 400 salametsästyksen vastaista kyläpartiota, joissa valtaosa
jäsenistä on maaseudun kylien nuorisoa. Näiden
ja monien muiden suojelutoimien tuloksena tiikereiden määrä Nepalissa on kasvanut 63 prosenttia
vuosien 2009–2013 aikana.

10
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Lue laajempi
juttu verkossa:
wwf.fi/lehti

© MEERI KOUTANIEMI / WWF

7. Kukaan ei tiedä tarkalleen, kuinka monta lumi
leopardia vaeltaa Himalajalla. Tutkimustietoa
lumileopardien elinalueista ja määrästä on lisättävä, jotta suojelutyötä voidaan kohdentaa oikein.
Olemme Nepalissa muun muassa onnistuneet
satelliittipanoittamaan kaksi lumileopardia ja Bhutanissa valmistaudutaan nyt ensimmäistä kertaa
pannoitukseen. Jopa kolmasosa lumileopardin
elinalueista on vaarassa hävitä ilmastonmuutoksen
seurauksena.
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Hyvää

SYNTYMÄPÄIVÄÄ!
”Tapahtuuko tämä tosiaan minulle? Onpa kummallinen syntymäpäivä”, Donna Simon kuiskaa itsekseen,
kun helikopteri lähtee lentoon.
TEKSTI LOT FOLGERING • KÄÄNNÖS ANNE BRAX

Donna Simon on työskennellyt WWF:lle Malesiaan
kuuluvassa Sabahin osavaltiossa Borneon saarella
vuodesta 2011. Hänen hento olemuksensa ja herttainen käytöksensä saattavat johtaa harhaan: tosiasiassa
tällä nuorella naisella on varsin rankka työ! Orankiohjelman työntekijänä hän on vastuussa orankien
kartoittamisesta kaikilla keskeisillä metsäalueilla
Sabahissa.
Kartoitustietoa käytetään orankien tärkeiden elin
ympäristöjen suojeluun. Tiedon pohjalta puutavarayhtiöiden kanssa neuvotellaan metsien vastuullisista
hakkuista ja hoitotoimista.
Sabahin arvioidaan olevan noin 11 000 orangin koti.
Luku on kymmenen vuoden takaa ja kaipaa päivittämistä. Tarkan luvun selville saaminen vaatii kuitenkin
aikaa, työtä ja useiden menetelmien käyttöä. Orankien
elinympäristöjen kartoittamisessa WWF käyttää helikoptereita ja korkealla puissa olevien pesien gps-paikantamista.
Lokakuun 20. päivä Simon on varannut helikopterin
kartoituslentoa varten. Hän on sopinut poimivansa
mukaan myös WWF:n sarvikuono- ja norsutiimien
työntekijät, jotka ovat odottaneet viidakkoleirissään
yli viikon. On myös hänen syntymäpäivänsä: hän täyttää tänään 29 vuotta.
Kun Simon avaa aamulla verhot, vastaan lyö harmaa,
metsäpalojen aiheuttama savusumu, joka on peittänyt

aiemmin sinisen taivaan. Orankien pesien kartoitus ei
onnistuisi tänään, mutta entä sarvikuono- ja norsutiimit? Työntekijöillä ei ole tarpeeksi ruokaa, jotta he
voisivat viipyä leirissään enää kauempaa.
Simonia epäilyttää, miten lento onnistuisi sakeassa
savusumussa, mutta hän on myös huolissaan kenttätyöntekijöistä. Onneksi työvuorossa on kokenut pilotti,
kapteeni Mahmood, joka on kuljettanut WWF:n väkeä
monilla kartoituslennoilla.
Neuvoteltuaan Simonin kanssa ja arvioituaan säätilan
kapteeni päättää, että kenttätiimit voidaan hakea Tekalasta. Helikopterin on lennettävä hyvin matalalla, jotta
se ei eksyisi toivottomasti sumupilvien sekaan.
Yhtäkkiä kuuluu valtava pamaus! Helikopteri on
törmännyt lintuun! Simon ei koskaan elämässään ole
pelännyt näin paljoa. Pilotin on tehtävä hätälasku keskelle palmuöljyviljelmää, mikä ihmetyttää ja huvittaa
viljelmän työntekijöitä. Tarkistuksen jälkeen helikopteri nousee kuitenkin jälleen ilmaan.
Koska helikopteriin mahtuu vain neljä ihmistä lisää,
ja kenttätiimeillä on mukanaan varusteita, Simon
päätyy tekemään useita lentoja päivän aikana. Kun
häneltä kysytään, mikä sai hänet lentämään toistuvasti
viidakkoon turvallisuudestaan piittaamatta, Simon
vastaa yllättyneenä: ”Täytyihän minun varmistaa, että
työntekijät olivat turvassa.”
Hyvää syntymäpäivää, Donna!

WWF • Lehti elävän maapallon puolesta

11

Vähemmän lihaa

LAUTASELLE
Hyvä ruoka jää kutittelemaan makuhermoja
pitkäksi aikaa. Mutta minkälaisia jälkiä
ruoantuotanto jättää ympäristöön?

© ALEPH STUDIO / SHUTTERSTOCK

TEKSTI KAISA RYYNÄNEN

Lihakarjan rehun tuottamiseen tarvitaan valtavat määrät
peltoalaa ja vettä. Lihantuotanto aiheuttaa enemmän
hiilidioksidipäästöjä, vesistöjen rehevöitymistä ja
luonnon monimuotoisuuden hupenemista kuin kasvintuotanto. Arkinen ympäristöteko on valita lihan tilalle
useammin kasviksia ja kestävästi pyydettyä kalaa.

12
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Ruoka aiheuttaa noin viidesosan ilmastonmuutosta kiihdyttävistä päästöistä – yhtä
paljon kuin liikenne. Siinä missä liikenteen
ja energiantuotannon haitallisten ilmastovaikutusten vähentämisessä on päästy vauhtiin, ruoantuotannon päästöjen vähentämisessä ei ole odotettavissa nopeaa edistystä.
WWF:n ohjelmapäällikkö Jussi Nikula
käyttää esimerkkinä juuston tuotannon ja
autoilun päästöjä. Juustokilon tuottamisesta aiheutuvat päästöt vastasivat 10 vuotta
sitten 60 kilometrin matkaa henkilöautolla –
nyt vastaavilla juuston tuotannon päästöillä
pystyy ajamaan autolla jo 90 kilometriä.
”Ruoantuotannossa ei ole ollut samanlaisia
teknologisia parannuksia kuin liikenteessä
ja energiantuotannossa. Ruoantuotannossa
myös päästöjen vähentämisen mahdollisuudet ovat rajallisemmat”, Nikula selvittää.
Syntyipä minkälaisia keksintöjä tahansa
lehmä pysyy lehmänä, ja se tarvitsee maata
laiduntaakseen.
Maatalousmaasta vähintään 70 prosenttia käytetään lihan ja muun eläinperäisen
ruoan tuotantoon. Eläinperäisillä tuotteilla
on suuri hiilijalanjälki, eli niiden tuotannosta aiheutuu paljon ilmastoa rasittavia
kasvihuonekaasuja. Kaiken ruoantuotannon
ilmastovaikutuksista valtaosa syntyy alku-

WWF selvitti:

Usean kaupungin
kouluruoassa liikaa lihaa

© NATUREPL.COM / EDWIN GIESBERS / WWF-CANON

WWF kysyi Suomen kymmeneltä suurimmalta kaupungilta punaisen lihan ja
lihatuotteiden määrästä niiden kouluruoassa. Viidessä kymmenestä kaupungista lihan määrä ylitti suositellun enimmäismäärän.
Vuonna 2014 julkaistuissa kansallisissa ravitsemussuosituksissa ympäristövaikutukset on huomioitu ensimmäistä
kertaa.
”Kouluruokailu on keskeinen osa suomalaisten lasten ja nuorten hyvinvointia,
ja olemme siitä syystäkin ylpeitä. Kouluruokailulla on suuri merkitys terveellisten
ja ympäristöystävällisten ruokailutottumusten kehittymiselle. Siksi olisi tärkeää, että kouluruoka noudattaa suomalaisia ravitsemussuosituksia myös lihan
määrän suhteen”, Jussi Nikula sanoo.
WWF toivoo, että selvitys kannustaa
kaupunkeja ja kuntia seuraamaan kouluruoassa tarjottavan punaisen lihan määrää samoin kuin ne jo nyt seuraavat suolan ja rasvan määrää ja laatua.
Tutustu selvitykseen:
bit.ly/lihakouluissa
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tuotannosta, eli rehun tuotannosta pelloilla
ja eläinten kasvatuksesta.
Maataloudella on vaikutuksensa myös
maailmanlaajuisesti niukkoihin vesivaroihin. Maatalous, eläintuotanto etunenässä,
kuluttaa peräti 70 prosenttia kaikesta ihmisen käyttöön ottamasta vedestä. Myös me
suomalaiset käytämme ulkomaisia vesivaroja, sillä noin puolet Suomen vesijalanjäljestä
syntyy ulkomailla.

Lihantuotanto uhkaa sademetsiä
Ruoantuotannon ympäristövaikutukset eivät rajoitu ilmastoon tai vesivaroihin. Suurimpia luonnon monimuotoisuuden uhkia
on luonnon elinympäristöjen häviäminen,
joka johtuu usein maataloudesta. Lisääntynyt lihan kulutus vaikuttaa siihen, miten
maata käytetään: esimerkiksi Amazonin
sademetsässä lihakarjan laidunmaiden ja
rehun viljelymaan leviäminen ovat merkittäviä syitä metsien häviämiseen.
”Viime vuosina tuhotuista sademetsäalueista jopa 80 prosenttia on laidunmaana ja loput pitkälti karjalle kasvatettavan
rehun viljelymaana. Usein rehuviljelmien
laajentuessa karjalaitumet siirtyvät edellä
yhä syvemmälle entiseen sademetsään”,
Nikula kertoo.

Rehuksi kasvatettavan soijan tieltä raivataan koskematonta luontoa muun muassa
Brasiliassa, Argentiinassa, Boliviassa ja Paraguayssa. Soijasta tehdään rehua esimerkiksi sioille ja siipikarjalle. Soija on myös
olennainen osa usean kasvissyöjän ruokavaliota. Eikö soijaa pitäisikään popsia?
”Valtaosa kaikesta soijasta käytetään
eläinten ravinnoksi, ja kasvavan lihantuotannon rehun tarve on tärkeimpiä tekijöitä
soijantuotannon lisääntymisessä. Kasvissyöjän lautaselta löytyvä soija ei ole soijan
kokonaistuotannossa merkittävä tekijä.
Toki kaiken soijan pitäisi olla vastuullisesti
tuotettua”, Nikula selventää.

Orankien elintila hupenee
Kaakkois-Aasiassa metsää uhkaavat hallitsemattomasti laajentuvat öljypalmuplantaasit. Palmuöljyä löytyy esimerkiksi
kekseistä ja jäätelöstä. Vastuuttomasti viljeltyjen öljypalmujen tieltä raivataan sademetsää, jossa elää valtava määrä eläinja kasvilajeja.
Kenties tunnetuin Indonesian ja Malesian sademetsien asukkaista on uhanalainen oranki, malajin kielellä ”metsän ihminen”. Se on maailman suurin puussa elävä
kädellinen, jota tavattiin aikoinaan lähes

Ruoka menee ihon alle
Mitä sinä voit
tehdä?
Kokeile ilmasto
ystävällisiä rese www. raisionkei ptejä:
ttokir
Löydät ne ”WW ja. fi.
F
suosittelee” -v
alikosta.

Harva ihminen suhtautuu ruokaan välinpitämättömästi. Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskuksen
tutkija, dosentti Mari Niva kertoo, miksi suhtaudumme
ruokaan jopa intohimoisesti.
”Ruoka tuottaa elämyksiä. Sen hankintaan, valmistamiseen, syömiseen ja jälkitöihin käytetään paljon aikaa. Syöminen myös rytmittää arjen kulkua. Tapaamme toisiamme ruoan äärellä, ja on vaikea kuvitella
vaikkapa juhlia, joissa ruokaa ei olisi.”
Ruoka kytkeytyy moniin yhteiskunnallisiin keskusteluihin. Lehtien palstoilla ja nettikeskusteluissa väitellään usein kiivassanaisestikin siitä, millaista on hyvä
ja terveellinen ruoka, onko ruoka kallista, miten huomioida ympäristöasiat syömisessä tai miten globaali
oikeudenmukaisuus toteutuu ruoantuotannossa.
”Ruoka on erottamaton osa identiteettiä, sen avulla
sekä erottaudutaan että luodaan yhteisöllisyyttä”, Niva
kuvailee.

”Ajatellaan, että ilman lihaa ei jaksa”

Vinkkejä
kestäviin ruokavalintoihin:
wwf.fi/ruokaopas

Öljypalmuviljelmien tieltä raivataan uhanalaisten
orankien elinalueita Indonesiassa ja Malesiassa.
Vastuullisesti tuotettu palmuöljy jättää tilaa myös
näille punaturkkisille ”metsien ihmisille”.

Lihaan kiteytyy monia merkityksiä. Liha on usein aterian keskus, jonka mukaan ruokalaji saa nimensä.
Perinteisesti lihan syönnillä on osoitettu vaurautta, ja
monissa kulttuureissa liha on ollut ja on edelleen voiman ja miehisyyden symboli.
Muutama vuosi sitten tehdyn tutkimuksen mukaan
neljä viidestä suomalaisesta piti lihaa tärkeänä osana
monipuolista ruokavaliota. Saman tutkimuksen mukaan vieraille tarjotaan mielellään lihaa, ja myös ravintolassa syödessä liharuoat ovat monille houkuttelevin
vaihtoehto. Papujen ja muiden kasviproteiinien ei vielä
ajatella yleisesti voivan korvata lihaa.
”Monille ihmisille liha on edelleen tärkeä osa kunnon ruokaa. Ajatellaan, että ilman lihaa ei jaksa.”

Pinnan alla kuplii
Nivan mielestä kulttuurimuutos on kuitenkin käynnissä: ravintoloissa on yleisesti tarjolla kasvisruokaa,
lehdissä on runsaasti kasvisruokareseptejä ja monet
kokit sekä ruokabloggaajat liputtavat lihansyönnin vähentämisen puolesta.
Kauppojen hyllyiltäkin löytyy nykyisin useita kasviproteiiniin perustuvia vaihtoehtoja lihan tilalle. Kaurasta, härkäpavusta ja herneestä valmistettu uutuustuote
nyhtökaura sai alkuvuodesta julkisuutta jo ennen kuin
se oli edes tullut myyntiin. Nivan mielestä kasvisruoka
on kuitenkin yhä alisteinen liharuoalle, ja se luokitellaan edelleen erityisruokavalioksi.
”Tämä näkyy esimerkiksi siinä, kuinka koulujen kasvisruokapäivät aiheuttavat kuohuntaa ja vastustusta valtuustosaleja myöden. Ravintoloiden ruokalistoilla kasvisruoka esitetään usein viimeisenä, ja vaihtoehtoja on
tyypillisesti paljon vähemmän kuin lihassa ja kalassa.”
Niva uskoo, että kestävämpi ruokakulttuuri tekee
tuloaan. Lihantuotannon ja -syönnin vähentäminen on
kuitenkin vain yksi osa ruoan kestävyyden lisääntymisessä. Todellisten muutosten aikaansaamiseksi tarvitaan koko ruokajärjestelmän läpäiseviä muutoksia
niin tuotannossa, kaupassa kuin kulutuksessa ja niitä
ohjaavassa politiikassa.
”Suomessa on merkkejä siitä, että lihan kokonaiskulutus ei enää kasva, mutta saa nähdä, onko ilmiö
pysyvä”, Niva pohtii.
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koko Kaakkois-Aasiassa. Nyt orankeja on jäljellä vain Borneossa ja Sumatran luoteisosassa. Orangit asuvat puissa ja laskeutuvat harvoin maahan – ne eivät pärjää ilman metsiä.
Elinalueiden tuhoutuminen ja pirstoutuminen ovat suurin syy orankien vähenemiseen.
Villejä borneonorankeja (Pongo pygmaeus)
arvioidaan olevan nykyisin noin 54 000 yksilöä. Laji on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi.
Sumatranoranki (Pongo abelii) on puolestaan
luokiteltu äärimmäisen uhanalaiseksi. Niitä
on jäljellä arviolta vain 6 600 yksilöä.

Suuria vaikutuksia pienillä teoilla
Ruoantuotantoon liittyvät ympäristöhaasteet ovat suuria, mutta niihin on yksinkertaisia ratkaisuja: kuka tahansa voi tehdä ym-

Earth Hour kutsuu
maailman suurimmalle
kynttiläillalliselle
Maailman suurin ilmastotapahtuma WWF:n Earth Hour järjestetään
lauantaina 19.3. kello 20.30–21.30.
Suomessa tapahtuman teemana on
maailman suurin kynttiläillallinen.
Tule mukaan sammuttamalla valot
ja järjestämällä oma ilmastoystävällinen illallisesi tai osallistu lähialueesi Earth Hour -tapahtumiin.

teja, joilla merkattuja tuotteita kannattaa valita. Myös Rainforest Alliance, UTZ ja Reilu
kauppa kertovat vastuullisesta tuotannosta,
jossa ympäristövaikutuksia on pienennetty.

Ruokaturvaa kehittyviin maihin
Maatalousmaa käy entistä niukemmaksi
väestönkasvun myötä, eikä maata voi loputtomasti raivata laitumiksi ilman vakavia
vaikutuksia luonnon monimuotoisuudelle.
Maailman väliluku kasvaa arvioiden mukaan seuraavan 35 vuoden aikana kahdella
miljardilla. Lihan kulutuksen olisi käännyttävä maltilliseen laskuun teollisuusmaissa,
jotta ravinnontarpeemme on mahdollista
täyttää kestävästi jokaisessa maailmankolkassa.
Nikulan mukaan nykyinen maatalousjärjestelmä ei kuitenkaan ole ympäristön säilyttämisen ja ihmisten ravitsemisen kannalta tehokas. Käytettävissä oleva viljelysmaa
pitäisi hyödyntää parhaalla mahdollisella
tavalla. Tähän on Nikulan mukaan kolme
keinoa.
”Kehittyvien maiden perheviljelijöiden alisuoriutuvien peltojen satoja pitää parantaa,
osa rehusta on käytettävä ihmisten ravinnoksi silloin kun se on siihen sopivaa ja ruokahukkaa on vähennettävä.”

Vinkkejä
kestäviin kala
valintoihin:
wwf.fi/kalaopas

© AKI-PEKKA SINIKOSKI / WWF

Ilmoittaudu mukaan: earthhour.fi

päristötekoja omalla lautasellaan. Ilmiselvin
ekoteko on pitää ruokajätteen määrä kurissa. Kun ruokaa heitetään pois, tuhlataan jo
kertaalleen käytetyt, arvokkaat resurssit.
Pakkausten ja kuljetusmatkojen ilmastovaikutuksia korostetaan usein, mutta niiden
merkitys on tosiasiassa vähäinen.
”Isoin ruokaan liittyvä ympäristöteko on
vaihtaa vähintään osa lihasta kasviksiin ja
kestävästi pyydettyyn tai kasvatettuun kalaan”, Nikula tiivistää.
Lihan kulutusta voi vähentää pikkuhiljaa
esimerkiksi pienentämällä liha-annosten kokoja ja suosimalla pihvien ja paistien sijaan
patoja ja keittoja, joissa lihan määrä on kohtuullinen. Oiva vaihtoehto on korvata lihaa
lähivesien kestävästi pyydetyllä kalalla, kuten muikulla, silakalla, hauella ja ahvenella.
Nikula vinkkaa helpon tavan vähentää
lihan määrää ruoassa ilman suurempia
muutoksia: ”Kun Pistää jauhelihapaketista
puolet pakkaseen ja korvaa sen ruoassa soijarouheella tai kotimaisella härkäpapurouheella, on tuloksena sama ruokalaji vähemmällä lihamäärällä.”
Apuna vastuullisissa valinnoissa ovat
myös erilaiset sertifikaatit. Palmuöljyn
RSPO, soijan RTRS sekä kalatuotteiden MSC
ja ASC ovat WWF:n suosittelemia sertifikaat-

”Ruoka on erottamaton osa identiteettiä, sen
avulla sekä erottaudutaan että luodaan yhteisöllisyyttä”, sanoo Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkija, dosentti Mari Niva.
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6 tapaa ryhtyä

YMPÄRISTÖSANKARIKSI
Tuukan syntymäpäivätoive:
”Että tiikereitä olisi vielä
silloin kun olen iso”

© NIINA HOSIONAHO

Viisivuotiaan Tuukan lempieläin on tiikeri. Tuukkaa on
kuitenkin jo jonkin aikaa huolestuttanut, että onko tiikereitä enää olemassa, kun hän kasvaa isoksi. Syntymäpäivänsä kunniaksi hän päätti perustaa oman keräyksen tiikereiden puolesta, mikä onkin hyvä, koska arvioidaan, että
viimeisen sadan vuoden aikana olemme menettäneet jopa
97 prosenttia maailman villeistä tiikereistä. Apu tulee todella tarpeeseen. Tavoitteena oli 50 euroa ja se jopa ylittyi.
Hyvä Tuukka!
Myös sinä voit perustaa oman keräyksesi itsellesi tärkeän
kohteen puolesta helposti osoitteessa oma.wwf.fi.
Tässä ideoita oman keräyksen perustamiseksi!

Norppaemojen päivä

Siivouspäivä järjestetään jälleen
28.5. Se on mahtava tilaisuus kerätä vanhat tavarat kaapeista ja
myydä ne. Tuotot voi lahjoittaa
WWF:n ympäristönsuojelutyöhön.

Äitienpäivänä voi muistaa myös
eläinmaailman
äitisankareita.
Perusta keräys saimaannorppien
hyväksi ja auta norppaemoa vaativassa tehtävässään.

Itämerijuoksu

Tiikerikakkubaari

Kevät ja kesä ovat juoksutapahtumien aikaa. Oma keräys onnistuu
myös porukalla – pistä siis keräys
pystyyn yksin tai yhdessä ja lähde
tukemaan luonnonsuojelua.

Pyöräytä ravintolapäivänä tiikerikakku ja myy sitä uhanalaisten tiikerin hyväksi. Ravintolapäivä järjestetään neljä kertaa vuodessa ja
siihen voi osallistua missä tahansa.

Luonnonystävän syntymäpäivä

Ilmastoillallinen

Täytätkö vuosia? Jos sinulla on jo
tarpeeksi tavaraa, pyydä lahjoitus luonnonsuojelulle pakettien
sijaan.

Earth Houria vietetään jälleen
19.3. Järjestä kotiisi ilmastoystävällinen illallinen ja pyydä vierailta
pieni lahjoitus ilmastonsuojeluun.

© PETER CASTLETON / FLICKR

Pandasiivous

Helppoa!
Keräyksen voi pe
rustaa
osoitteessa
Voit valita koht oma.wwf.fi.
ee
lajin tai kohdis ksi uhanalaisen
ta
vaikkapa suomal a lahjoituksen
ai
suojeluun. Saa sen luonnon
t mää
keräyksen kest ritellä
on ja
tavoitteen itse.
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Yhdessä se on

MAHDOLLISTA
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© MATS WESTERBOM / WWF

© WWF / JAMES MORGAN

© CHRISTIAN FIDERER / FLICKR

Kiitos tuestasi. Nämä saavutukset eivät olisi
mahdollisia ilman uskollisia tukijoitamme.
WWF toimii kaikilla mantereilla
ja yli 100 maassa.

2 700

500 000

2020

Ilveksellä menee aiempaa paremmin!
Suomen ympäristökeskus tiedotti tammikuussa nisäkkäiden uusista uhanalaisuusluokituksista. Ilveksen lisäksi
muun muassa karhu luokitellaan jatkossa uhanalaisen sijaan silmälläpidettäväksi lajiksi. Jatkamme suomalaisten
metsien monimuotoisuuden suojelua.
Suomessa arvioidaan olevan noin
2 700 ilvestä.

Konnien kotia ei muuteta kaatopaikaksi! Australiassa sijaitsevan maailman
suurimman koralliriutan, Ison valliriutan, alueelle ei saa enää dumpata
haitallista ruoppausjätettä. Alue on
korvaamattoman arvokas ja rikas elinympäristö. Yli puoli miljoonaa ihmistä
ympäri maailmaa – mukana myös iso
joukko suomalaisia – allekirjoitti vetoomuksemme riutan puolesta.

Olimme mukana Itämeren tilan parantamiseksi laaditun merenhoidon
toimenpideohjelman valmistelun asiantuntijaryhmässä. Toimenpiteet tähtäävät Itämeren rehevöitymisen vähentämiseen, kestävämpiin kalakantoihin,
vedenalaisluonnon parempaan tuntemiseen sekä mereisten suojelualueiden laadun parantamiseen. Tavoitteena on Itämeren hyvä tila vuoteen 2020
mennessä.
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Pariisissa tehtiin historiaa!
WWF:n ilmastoasiantuntijat ovat jo pitkään vaikuttaneet
uuden kansainvälisen ilmastosopimuksen aikaansaamiseksi.
Joulukuussa oli syytä juhlaan, kun ilmastosopimus solmittiin Pariisissa. Kiitos tuestanne, ilmasto- ja yleiskummit!

© WWF NEPAL

© MARTIN HARVEY / WWF

© KAISA RYYNÄNEN / WWF

• YK:n 195 jäsenvaltiota pääsi yhteisymmärrykseen siitä, että maapallon keskilämpötilan nousu on rajattava 2 tai 1,5 asteeseen. Olemme edistäneet jälkimmäistä
lämpötilatavoitetta.
• Olemme ajaneet energiaratkaisuja, jotka turvaavat kehittyvien maiden energiansaannin ympäristöystävällisillä tavoilla. Kokouksen aikana yksityissektorin toimijat julkistivat
lukuisia tähän tähtääviä aloitteita: esimerkiksi hankkeen, jonka tarkoituksena on luoda
300 GW:n edestä uusiutuvaa energiaa Afrikassa vuoteen 2030 mennessä.
• WWF arvioitiin kokouksen aikana kansainvälisesti yhdeksi vaikuttavimmaksi ilmastoasioista viestiväksi tahoksi sosiaalisessa mediassa.
• Uusi sopimus astuu voimaan vuonna 2020. Pariisissa sovittiin myös jo ennen sitä
tehtävistä ilmastotoimista, jotta päästöt saataisiin laskuun nopeasti. Tämä on ollut
yksi keskeisimpiä ajamiamme asioita.

30 000

46

100

Kampanjointimme tuotti suuren voiton.
Maailman suurin norsunluun myyjä,
Hongkong, ilmoitti vuoden alussa, että
se aikoo kieltää norsunluukaupan ja
koventaa uhanalaisten lajien salakuljetuksesta ja laittomasta kaupasta
määrättäviä rangaistuksia. Vuosittain
Afrikassa on salametsästetty noin
30 000 norsua pelkästään syöksyhampaiden vuoksi.

Kesällä 2013 toimme Helsingin energiaratkaisua koskevaan keskusteluun
oman mallimme, joka perustuu hajautettuun, uusiutuvaan energiaan ja
energiatehokkuuteen. Kaukolämmön
tarvetta on mahdollista vähentää nykytasosta 46 % vuoteen 2050 mennessä
energiatehokkuutta lisäävillä toimilla.
Joulukuussa 2015 Helsingin kaupunginvaltuuston päättämä tulevaisuuden
energiaratkaisu on keskeisiltä osiltaan
esittämämme vaihtoehdon mukainen.

100 liekkiä Nepaliin! Keräsimme joukkorahoituksella (oma.wwf.fi/liekki) sata
biokaasuyksikköä nepalilaisiin koteihin. Polttopuun korvaava kaasuliesi
helpottaa huomattavasti ihmisten elämää ja säästää metsiä. Maanjäristyksen jälkeinen apumme on ollut elintärkeää. Olemme olleet varmistamassa
myös sitä, että valtion jälleenrakennusohjeistus huomioi luonnonvarojen
kestävän käytön.

WWF • Lehti elävän maapallon puolesta
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Kestämättömän
liiketoiminnan lähtö
laskenta on alkanut
YK:N YLEISKOKOUS PÄÄTTI VIIME SYYSKUUSSA KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTEISTA, JOTKA KOSKEVAT KAIKKIA JÄSENMAITA. TAVOITTEIDEN TARKOITUKSENA ON SÄILYTTÄÄ MAAILMA ELINKELPOISENA KAIKILLE, KERTOO WWF:N OHJELMAPÄÄLLIKKÖ JUSSI NIKULA. TEKSTI:
KAISA RYYNÄNEN.

Mitä kestävän kehityksen tavoitteet ovat?
Tavoitteet sisältyvät niin sanottuun Agenda 2030 -toimintaohjelmaan. Ohjelmassa on 17 päätavoitetta ja peräti 169 alatavoitetta.
Tavoitteet koskevat kaikkia, sekä kehittyneitä että kehittyviä, YK:n
jäsenvaltioita. Tämä on historiallista, sillä näitä tavoitteita edeltäneet vuosituhattavoitteet koskivat ainoastaan kehittyviä maita.
Mitä tavoitteissa sanotaan ympäristöstä?
Tavoitteissa on kunnianhimoisia ympäristöön liittyviä alatavoitteita, kuten luonnonvarojen kestävä käyttö, monimuotoisuuden
heikkenemisen pysäyttäminen, metsäkadon pysäyttäminen, vesiekosysteemien suojelu ja resurssitehokkuuden merkittävä parantaminen.
Miksi Agenda 2030
-tavoitteita tarvitaan?
Ihmiskunta kuluttaa vuodessa keskimäärin 1,5 maapallon verran luonnonvaroja,
ja suomalaisten kulutustahdilla maapalloja tarvittaisiin peräti 3. Luonnon monimuotoisuus ja ekosysteemien toimintakyky ovat samalla vakavasti heikentyneet.
Tarvitaan siis ripeitä uudistavia ja radikaalejakin toimenpiteitä, jotta maapallo
säilyisi elinkelpoisena.
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Ovatko tavoitteet vain sanahelinää?
Valtioilla ja yrityksillä on tavoitteiden toteuttamisessa yhteinen
intressi. Tavoitteet eivät kuitenkaan konkretisoidu ennen kuin
valtiot tekevät omat toimintasuunnitelmansa niiden toteuttamiseksi. Jos maat pitävät
kiinni vain lyhyen aikavälin eduistaan, eikä
poliitikoilla ole rohkeutta tehdä pidemmän
aikavälin kannalta olennaisia kestävän kehityksen ratkaisuja, tavoitteet jäävät vain
sanahelinäksi. Maailmassa riittää rahaa ja
toimijoita, joiden tärkein prioriteetti on voiton tuottaminen tänään ja ehkä huomenna,
mutta ylihuomisella ei ole niin väliä. Nyt
punnitaan, löytyykö meiltä kanttia uudistaa
tuotantojärjestelmiämme, muokata kulutustottumuksiamme sekä ohjata yksityiset ja
julkiset rahavirrat ympäristölle haitallisesta
toiminnasta kestäviin ratkaisuihin. Lähtölaskenta kestämättömälle liiketoiminnalle
ja kulutustottumuksille on alkanut – tilalle
tulee hyvinvointia kestävästi parantavia ratkaisuja syömisessä,
liikkumisessa ja asumisessa.

”Nyt punnitaan,
löytyykö
meiltä kanttia
uudistaa tuotantojärjestelmiämme.”

Kuka tavoitteista hyötyy?
Tavoitteiden on tarkoitus tehdä maailmasta parempi paikka kaikille. Valtioilla
on vastuu niiden toteutumisesta. Yrityksille tavoitteet ovat selvä viesti sidosryhmien odotuksista, ja niiden puitteissa yritysten
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tulisipystyä toteuttamaan kannattavaa liiketoimintaa. Tämä luo
parhaimmillaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Lisäksi pelikenttä tasoittuu: ympäristösääntelyä ja parhaita käytäntöjä välttelevät ja hintoja polkevat heikoimmat toimijat joutuvat ahtaalle,
jolloin edelläkävijäyritykset saavat vastuullisista toimenpiteistään
palkinnon. Ympäristöjärjestönä WWF:lle on luonnollisesti tärkeää
Agenda 2030:n ympäristötavoitteiden mahdollisimman kunnianhimoinen toteutuminen.

Kuuteille kolattiin

KINOKSIA
Yli sata vapaaehtoista auttoi tammi-helmikuun taitteessa
saimaannorpan poikasia selviytymään kolaamalla niille pesäkinoksia. Niin sanottujen apukinosten tekemiseen päädyttiin,
koska lunta ei ollut Saimaan kaikilla alueilla tarpeeksi.
TEKSTI JA KUVA JOONAS FRITZE

Erittäin uhanalainen saimaannorppa
synnyttää poikasensa rantakinokseen
kaivamaansa luolamaiseen pesään. Jos
norppa joutuisi synnyttämään paljaalle
jäälle, poikasten eli kuuttien selviytymismahdollisuudet laskisivat selvästi.
”Kylmyys ja pedot olisivat tänä talvena
uhanneet jäälle syntyneitä poikasia, jos
vapaaehtoiset eivät olisi tarttuneet lumikoliin. Tänä vuonna kinoksista tehtiin
isoja, jotta ne kestäisivät myös pidemmän lauhan jakson”, WWF:n ohjelmapäällikkö Petteri Tolvanen sanoo.
Kinoksia kolattiin yhteensä noin 200
kappaletta ja niiden tekemiseen osallistui yli 140 ihmistä. Kinoksia tehtiin Metsähallituksen johdolla, ja WWF vastasi
työstä eteläisellä Saimaalla.

Apukinoksia kolattiin ensimmäisen
kerran runsaasti vuonna 2014, jolloin
norpat ottivat ne hyvin vastaan: arvioiden mukaan kuuteista yli 90 prosenttia
syntyi apukinoksiin.
Talvien lämpeneminen ilmastonmuutoksen myötä on yhä kasvava uhka saimaannorpan tulevaisuudelle.
”Pesäkinosten kolaaminen auttaa
norppia sopeutumaan ilmastonmuutokseen ja on luonnonsuojelua konkreettisimmillaan. Samalla tulisi kuitenkin
muistaa, ettei norppien auttaminen
edellytä kolaan tarttumista. Ihminen voi
käytöksellään vaikuttaa merkittävästi
norpan selviytymiseen muun muassa
verkkokalastusta ja pesimäaikaista häirintää välttämällä”, Tolvanen sanoo.

WWF • Lehti elävän maapallon puolesta
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Matkalla kohti

HIILETÖNTÄ HELSINKIÄ
Helsingin kaupunginvaltuusto päätti joulukuun alussa
Hanasaaren hiilivoimalan sulkemisesta. Kaupunginvaltuuston
päätös avaa tien kohti hiiletöntä Helsinkiä. Päätös oli upea
voitto WWF:lle ja koko suomalaiselle ilmastoliikkeelle.
TEKSTI ANNE BRAX • KUVITUS ALEXANDRA ANTELL

Kivihiilen poltosta luopumista olivat vaatineet useat ympäristöjärjestöt, poliitikot
ja valtava joukko yksityisiä ihmisiä muun
muassa Hiilivapaa Helsinki -kansalaisliikkeessä. Helsingin energiamurroksen edistämiseksi oli teetetty tutkimuksia ja selvityksiä, kerätty vetoomuksia ja osoitettu mieltä.
WWF oli vahvasti mukana sekä tuottamassa tietoa että vaikuttamassa päättäjiin.
Järjestö teki 2013 Kaupunkienergia-raportin, jossa Helsingille luotiin realistinen, hajautettuun energiantuotantoon ja energiatehokkuuteen perustuva kivihiiletön malli.
Nyt näyttää siltä, että mallin on mahdollista toteutua.
”Olen ylpeä siitä, että WWF loi jo keskustelun alkuvaiheessa Helsingin energiaratkaisulle vision, jota ei ole aiemmin vastaavalla tavalla esitetty”, sanoo WWF Suomen
ohjelmapäällikkö Jussi Nikula.
Keväällä 2013 WWF haastoi myös kaikki
muut Suomen kaupungit sekä yliopistot ja
avainyritykset investoimaan tuuli- ja aurinkoenergiaan osana WWF:n maailmanlaajuista Näytä voimasi -energiakampanjaa.
Kampanjaa varten rekrytoitiin nuorista
vapaaehtoisista koostuva tiimi, koska yksi
kampanjan tärkeä kohderyhmä oli nuoret.
Tiimin jäsenet luovuttivat loppuvuodesta
2014 pääministeri Alexander Stubbille
keräämänsä yli 22 000 allekirjoituksen vetoomuksen aurinkoenergian edistämiseksi.
Samalla WWF esitteli 19 organisaation yhteisen ehdotuksen siitä, miten aurinkoenergiapolitiikkaa pitäisi Suomessa korjata.

Jäykkä koneisto kääntyi
Kun katsoo tapahtumien kulkua taaksepäin, Helsingin kaupunginvaltuuston joulukuinen päätös oli varsin yllättävä. Vielä
maaliskuussa 2015 esillä oli vain kaksi
vaihtoehtoa: toista miljardia maksavan uuden monipolttoainevoimalan rakentaminen
Vuosaareen tai nykyisten Hanasaaren ja
Salmisaaren voimaloiden remontti.
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Pinnan alla kupli. Kaupunginjohtaja Jussi
Pajunen asetti huhtikuun alussa 2015 työryhmän, jonka tehtävänä oli selvittää syksyyn
mennessä mahdollisuudet hajautetun energiantuotannon edistämiselle Helsingissä.
Helsingin energiayhtiön Helenin hallitus
linjasi 17. kesäkuuta, että Helsingin olisikin
järkevintä panostaa yhden suuren voimalainvestoinnin sijaan hajautettuun energiatuotantoon. Tämä tarkoitti Helenin mukaan
muun muassa aurinkoenergian, maalämmön sekä muun uusiutuvan energian käytön
lisäämistä kaupungin energiatuotannossa.
Samalla Helenin hallitus esitti uuden pellettivoimalaitoksen rakentamista Salmisaareen sekä uuden, pienemmän kokoluokan
biolämpölaitoksen rakentamista Vuosaaren
voimala-alueelle.
WWF otti lokakuussa Helsingin kolmeen
energiavaihtoehtoon kantaa teettämänsä
uuden selvityksen ja taloudellisten laskelmien pohjalta. WWF:n mukaan Helenin
kannattama hajautettu energiantuotannon
malli on Helsingin päätettävänä olevista
energiavaihtoehdoista selvästi paras.

Vaihtoehto löytyi viime hetkellä
Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi
joulukuussa 2015 hajautettuun energiantuotantoon perustuvan mallin selkeällä
äänten enemmistöllä. Hanasaaren voimala
päätettiin sulkea viimeistään vuoden 2024
loppuun mennessä. Päätöstä täydentämään
valtuusto hyväksyi joukon ponsia, jotka
tähtäävät fossiilisista polttoaineista luopumiseen, hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen, energiatehokkuuden parantamiseen
ja energiansäästöön.
”Koko energia-ala on isojen muutosten
kourissa. Pitkään kuitenkin näytti siltä, että
Helsingin energiapäätös tehdään vanhan
maailman oletusten perusteella. Hajautettuun, uusiutuvaan energiantuotantoon perustuva vaihtoehto löytyi
viime hetkillä”, sanoo Nikula.

2008
Helsinki asettaa
energiantuotantonsa
tavoitteeksi nostaa
uusiutuvan energian
osuus 20 prosenttiin
2020 mennessä
ja siirtyä hiilineutraaliin
energiantuotantoon 2050
mennessä.
2012
WWF päättää ilmastotyössään painottaa
kaupunkien ja yksityisten
toimijoiden toimien
parantamista. WWF
aloittaa Kaupunkienergiaraportin laatimisen,
Helsinki esimerkkikaupunkina.

”Tähän vaikuttivat varmasti monet
asiat: energian hinnan muutokset, ilmastopolitiikan aseman vakiintuminen ja – ei
kaikkein vähiten – järjestöjen, kansalaisten
ja sidosryhmien ankara vaikuttamistyö”,
hän toteaa.

Loppu hyvin, kaikki hyvin?
Helsingin matka hiilettömyyteen on vasta
alussa.

”Hajautetussa vaihtoehdossa riskinä on
ajautuminen ilmaston ja metsäluonnon
kannalta vaarallisen korkeaan puun polton
tasoon, jos lämmönkulutusta ei leikata nostamalla rakennusten energiatehokkuutta
järjestelmällisesti”, sanoo WWF:n projektityöntekijä Jere Lehtomaa.
WWF:n teettämän tuoreen selvityksen
mukaan Helsingissä on onneksi mahdollista vähentää kaukolämmön tarvetta nykyta-

sosta 46 prosenttia vuoteen 2050 mennessä
energiatehokuutta lisäävillä toimilla.
”Tehostamisen mahdollisuuksia on runsaasti erityisesti Helsingin vanhoissa kerrostaloissa. Kun lämmön tarve on saatu
nykyosaamisen mahdollistamalle tasolle, voidaan loputkin fossiiliset korvata uusiutuvilla
vaihtoehdoilla. Seuraavana lakkautettavien
listalla onkin Salmisaaren voimala ja lopulta
maakaasu Vuosaaressa”, sanoo Lehtomaa.

ETAPPEJA MATKALLA

2013
Kansalaisten ja
ympäristöjärjestöjen
(mm. Greenpeace ja
Maan ystävät) Hiilivapaa
Helsinki -kampanja alkaa.
WWF haastaa suomalaiskaupunkeja siirtymään
fossiilista polttoaineista
tuuli- ja aurinkoenergiaan. WWF luovuttaa
Kaupunkienergiaraportin
Helsingin Energialle.

28.11.2014
WWF luovuttaa pääministerille yli 22 000 allekirjoitusta
sisältävän vetoomuksen
aurinkoenergian edistämiseksi. WWF esittää 19
organisaation yhteisen
ehdotuksen siitä, miten
Suomen aurinkoenergiapolitiikkaa pitäisi korjata.

1.4.2015
Kaupunginjohtaja
nimittää työryhmän
selvittämään mahdollisuuksia hajautetun
energiantuotannon
edistämiseen Helsingissä.

23. - 24.5.2015
Sadat ihmiset antavat Maailma kylässä -festivaaleilla
kasvonsa kuvattavaksi
WWF:n installaatioon hiilettömän Helsingin puolesta.

17.6.2015
Helsingin energiayhtiö
julkistaa uuden, hajautettuun energiantuotantoon
perustuvan mallinsa.

10.9.2015
WWF ja Schneider
Electric julkistavat
raportin, jonka mukaan
kuntien energiatehokkuusparannukset
voidaan rahoittaa kokonaan tehostamisesta
syntyvien säästöjen
avulla.

8.10.2015
WWF ottaa kantaa konsulttiyhtiö Gaialta tilaamansa
selvityksen pohjalta Helsingin hajautetun energiantuotannon mallin puolesta.

2.12.2015
Helsingin kaupunginvaltuusto
päättää Hanasaaren hiilivoimalan
sulkemisesta.

13.10.2015
Greenpeacen teettämän
mielipidetiedustelun
mukaan kolme neljästä
helsinkiläisestä haluaa, että
Helsingissä siirrytään täysin
uusiutuvaan energiaan.

Marraskuu 2015
Hiilivapaa Helsinki -liike
luovuttaa kaupunginvaltuustolle 14 037 nimen
vetoomuksen kivihiilestä
luopumisen puolesta.
4.11.2015
WWF vie Helsingin
kaupunginvaltuuston kokouspaikalle
installaation, jossa
vastustetaan kivihiiltä
Helsingin energiaratkaisuna.
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Uusien Norppa-arpojen
myynti on alkanut!
Norppa voittaa joka arvalla ja sinäkin keskimäärin joka viidennellä. Jaossa on yli
80 000 upeaa palkintoa. Päävoittona vähä
päästöinen Toyota Yaris -hybridiauto tai
K-raudan muhkea lahjakortti vaikkapa kodin
energiaremonttiin.
Norppa-arpajaiset on helppo ja mukava
tapa tukea luonnonsuojelutyötämme Suomessa. Jos et lähiviikkoina saa arpalähetystä kotiisi, mutta haluat niitä jatkossa, ole
hyvä ja ilmoita siitä tukijapalveluumme. Arpojen myyntiaika: 16.3. – 15.9.2016.
Voit halutessasi pelata nettiarpoja tai
hankkia lisää paperiarpoja netissä osoitteessa: onlinearpa.net/wwf

Kummimaksut
automaattisesti

Tukijapalvelu

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

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

PÄÄVOITTO

ARVO 22 800 €!
TAI
VOITTAJAN VALINNAN MUKAAN

TOYOTA YARIS
-HYBRIDIAUTO

K-RAUDAN
LAHJAKORTTI

Kummietuna
Lumo-lehti erikoishintaan
Lumo tarjoaa tuhdisti elämyksiä ja tietoa
kaikille luonnosta ja luontokuvauksesta
kiinnostuneille. Se on vahvasti pohjoisen
havumetsävyöhykkeen luonnosta ammentava julkaisu, joka samalla käsittelee monipuolisesti koko maailman luontokuvauksen kirjoa veden alta viidakkoon ja vuorten
huipuilta aavikoille. Tartu nyt myös muihin
Lumon WWF-kummeille tarjoamiin etuihin
osoitteessa: wwf.fi/kummiedut

Kummin kannattaa
antaa sähköpostiosoite meille
Muuten jäät ilman kerran kuukaudessa ilmestyvää WWF:n
uutiskirjettä ja muuta tukijaviestintää! Saat uutiskirjeen automaattisesti, jos olet liittyessäsi antanut sähköpostiosoitteesi. Siinä on mielenkiintoista ja ajankohtaista asiaa luonnon ympäriltä
ja siitä, mitä tuellasi olemme saaneet aikaiseksi. Ilmoita myös
sähköpostiosoitteesi muutoksesta tukijapalveluumme: tukija@
wwf.fi. Kerrothan nimesi lisäksi postiosoitteesi sekaannusten
välttämiseksi.
Anna sähköpostiosoitteesi meille: tukija@wwf.fi
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Tule mukaan

NORPPARETKELLE!
WWF:n kummeilla on nyt mahdollisuus päästä
Juha ”Norppa” Taskisen matkassa toukokuun ainoalle
norpparetkelle Saimaan upeaan saaristoon.

niin saaren poukamaan. Halukkaat pääsevät veneen saunaan ja uimaan. Nautimme
voissa tirisevistä muikkuloista, luonnon
äänistä ja valoisasta yöstä. Unten maille
meidät kiikuttaa oma punkka turvallisen
vakaassa aluksessa. Aamupalan jälkeen
jatkamme taas leppoisaa norpparisteilyä.
Rantaudumme takaisin Savonlinnaan sunnuntaina iltapäivällä.
Lisätietoa ja ilmoittautumiset 22.4. mennessä tukijapalveluun puh. 040 192 3112
(ark. klo 9–16).
Tarkemman ohjelman ja ajo-ohjeet sekä kuvakertomuksen viime vuoden retkestä löydät
kummisivuiltamme: wwf.fi/kummipalvelu.

Mukaan
mahtuu
ensimmäiset
12 henkilöä!

© JUJA TASKINEN / WWF

Juhaa parempaa opasta tuskin voi löytää.
Hän tietää viiksekkäiden ystäviemme parhaat köllimiskivet ja rakkaimmat rannat.
Juha on tarkkaillut ja kuvannut norppien
elämää jo 37 vuotta. Aloitamme retken Juhan kotitilalta, missä hän perehdyttää retkikuntamme norppien elämään kiehtovien
tarinoiden ja kuvien kautta.
Sen jälkeen nousemme Kaesa-alukselle
Savonlinnasta ja risteilemme hissukseen
Pihlajavedelle. Juuri toukokuussa norpan
voi nähdä rantakivellä rapsuttelemassa pois
talviturkkiaan. Kiikaroimme ja kuvaamme
häiritsemättä norppia kevätpuuhissaan.
Illan tullen rantaudumme luonnonkau-

Ajankohta:
la–su, 14.–15.5.201
Hinta: 3 10 €/he 6
nk
Sisältää opastu ilö.
ksen,
venekuljetukset
yöpymisen venees ja
sä
sekä ruokailut.
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© MIIKA JYLKKÄ

© KARI VALJAKKA

Muusikko petolintujen

ASIALLA

WWF:n Varsinais-Suomen merikotkatyö
ryhmän vapaaehtoistoiminnassa mukana
oleva Teemu Honkanen nauttii metsässä
kulkemisesta, Saaristomerellä liikkumisesta
ja petolintujen suojelemisesta.

Mitä
sinä voit tehdä:
Liity kummiksi
osoitteessa
wwf.fi/kummik
si

TEKSTI LILLI PUKKA

Turussa asuvasta muusikko, kapellimestari ja kuoron
johtaja Teemu Honkasesta tuli lintuharrastaja vuosi
tuhanteen vaihteessa. Muusikkoystävä houkutteli
hänet mukaansa staijaamaan, eli seuraamaan lintujen
kevätmuuttoa – ja uusi intohimo oli tämän reissun
myötä sinetöity.
”Äimistyin, miten ystäväni tunnisti jo kaukaa mustat
pisteet horisontissa aivan lajilleen. Ajattelin heti, että
olisi hienoa kehittyä joskus yhtä hyväksi määrittäjäksi”, Honkanen kuvailee ensikosketustaan lintuharrastukseen.
Harrastus laajeni pian tavallisesta linturetkeilystä
pönttöjen ripustamiseen pöllöille. Ensimmäisen petolintunsa Honkanen rengasti kymmenen vuotta sitten.
Kahdeksan vuoden ajan hän on ollut mukana WWF:n
Varsinais-Suomen merikotkatyöryhmässä vapaaehtoisena rengastajana, eli niin kutsuttuna kiipijänä.
WWF aloitti lähes sukupuuttoon ajautuneen merikotkan suojelutyön vuonna 1973 perustamalla merikotkatyöryhmän. Nyt kanta on jo elinvoimaisempi, ja
viime vuonna havaittiin muun muassa Pirkanmaalla
maakunnan ensimmäiset kaksi pesintää.
”Merikotkan pelastaminen sukupuuton partaalta
on tietysti upea suomalaisen luonnonsuojelutyön
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menestystarina. Vaikka kanta on 40 vuodessa elpynyt
elinvoimaiseksi, merikotkissa riittää vielä tutkittavaa
ja suojelutyötä tulee yhä jatkaa”, Honkanen toteaa.
Lintuharrastajana Honkanen kuvailee itseään ”myöhäisheränneenä”, mutta kiinnostus luontoa ja etenkin
vanhoja metsiä kohtaan on aina ollut vahva. Myös
taiteilijana hän kokee suomalaisen luonnon todella
läheiseksi ja tärkeäksi.
”Miltei jokaisella tuntemallani suomalaisella muusikolla on läheinen suhde luontoon. Se on meille sekä
suuri innoituksen että virkistyksen lähde.”
Honkasen lintuharrastus ei suinkaan ole vielä tullut
päätepisteeseensä. Vapaaehtoistyö Saaristomerellä
petolintujen parissa jatkuu. Merikotkan rinnalla toinen
tärkeä suojelun kohde Honkaselle on huuhkaja, jonka
tulevaisuudesta mies on huolissaan.
”Suomen huuhkajakanta on taantunut tällä vuosituhannella hälyttävästi. Olisi tärkeää saada suojeltua
huuhkajien pesäpaikkoja ennen kuin on liian myöhäistä”, Honkanen tuumaa.
”Minulla riittää vielä sammuttamista omassa tiedon
janossanikin sen ohessa, että teen petolintujen suojelutyötä ja kerään aineistoa ammattitutkijoiden käyttöön”,
hän päättää hymyillen.

Mustapapu-kvinoapihvillä ryyditetty

BATAATTIBURGERI

8 PIHVIÄ | RESEPTI: EMMI-LIIA SJÖHOLM: KOKO PERHEEN KATTAUS (ATENA, 2015)

1 dl
2 dl
2 tl
4 dl
1 tl

kvinoaa
vettä
kasvisfondia
mustia tölkkipapuja
kuivattua timjamia
öljyä paistamiseen

Lisäksi:
bataattia
salaatinlehtiä
tomaattia
ketsuppia

Huuhtele kvinoa hyvin tiheässä siivilässä. Voit
käyttää vauvaharsoa apuna, jotta pikkuruiset
jyvät eivät valu viemäriin. Kaada kvinoa kattilaan ja mittaa mukaan vesi ja kasvisfondi. Kiehauta vesi ja anna kvinoan hautua kannen alla
miedolla lämmöllä 15 minuuttia. Huuhdo mustapavut lävikössä ja muussaa ne kulhossa haarukalla. Lisää valmis kvinoa, mausta timjamilla
ja sekoita hyvin. Muotoile taikinasta pihvejä ja
paista ne kuumalla pannulla rapeiksi.
Paista pulleasta bataatista kiekkoja 225-asteisessa uunissa 15 minuuttia. Sujauta pihvi
bataattiburgerin väliin. Täytä salaatinlehdillä,
tomaatilla ja ketsupilla.

© EMMI-LIIA SJÖHOLM
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VINKKI!
Kynttiläillallinen
ystävien seurassa 19.3.
Radio Helsingissä klo 20–23.

Osallistu ilmaston puolesta

MAHDOLLISTA
TYÖMME!

Kiitos, että
välität!

EARTH HOUR 2016

19. MAALISKUUTA 20.30–21.30

EARTHHOUR.FI

wwf.fi

Tue ilmastotyötämme
ja lähetä 10 € hintainen
tekstiviesti EH
numeroon 16155.

www.radiohelsinki.fi,
pääkaupunkiseudulla
98,5 MHz.
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