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KATSE 
ITÄMERENNORPPAAN
Saimaannorppa Pullervo on sinulle varmasti tuttu. Pullervo on köllötellyt itsensä sy-
dämiimme jo kahtena keväänä WWF:n Norppalivessä.

Itämerennorppa, Pullervon lähisukulainen, on sen sijaan lähes unohdettu. Itäme-
rennorppia on nykyään noin 20 000, kymmenesosa vuosisadan alun lukemista. Tästä 
esimerkiksi Saaristomeren kanta on 200–300 yksilöä; vähemmän kuin niiden kuului-
sia ja erittäin uhanalaisia serkkuja Saimaalla. 

Itämerennorppaa ja saimaannorppaa uhkaa vakavasti sama asia: ilmastonmuutos.  
Missään päin maailmaa norppa ei ole selviytynyt alueella, joka ei jäädy. Lisäksi itäme-
rennorppia uhkaavat muun muassa lisääntyvä laivaliikenne, öljypäästöt ja hukkumi-
nen kalanpyydyksiin. Uhista huolimatta maa- ja metsätalousministeriö haluaa nostaa 
itämerennorpan metsästyskiintiötä 50 prosentilla viimevuotisesta, kolmeensataan 
yksilöön. WWF vastustaa tätä. Mielestämme eteläisille itämerennorppakannoille on 
lisäksi kiireellisesti laadittava oma suojelu- ja tutkimusohjelmansa.

Lue mukaansatempaava reportaasi Saaristomeren itämerennorpista sivuilta 12–17 
ja hieno kuva kertomus lumileopardista sivuilta 8–10. Lue myös kirjailija, ohjaaja Juha 
Hurmeen ajatuksia herättävä kolumni sivulta 7. Hurmeen kolumnia mukaillen: olem-
me kaikki samaa maailmankokonaisuutta, sinä, minä, lumileopardi ja norppa.

Energistä syksyä!

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

facebook.com/wwfsuomi

@WWFSuomi
@WWFGreenOffi ce
@LiisaRohweder

wwf.fi /uutiskirje

wwfsuomi

wwf.fi 

wwf.fi /lehti
Itämerennorppa (Phoca hispida 

botnica) on maailman pienin hyljelaji.
© Mervi Kunnasranta / WWF

KANNEN KUVA:
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MIKKO KUIRI
Green Offi ce 
-asiantuntija

Stoppi muovi-
roskalle. Haasta 
itsesi vähentä-
mään muovin 
käyttöä. Liity 
Muoviton syyskuu 
-kampanjaan 
ja jatka vielä 
pidemmälle. 
bit.ly/2v4lIet

ALEXANDRA 
ANTELL

Art Director

Omenat kiertoon! 
Tunnetko hukkuvasi 
satoon vai kaipaatko 
punaposkia pöytää-
si? Netistä löytyy 
useita paikallisia 
omenapörssi-sivuja, 
joiden kautta kysyntä 
ja tarjonta kohtaavat 
kätevästi.

KAISA 
RYYNÄNEN

Tiedottaja

Palapelit. Kaiva 
vanhat kunnon 
palapelit vintiltä tai 
osta parilla eurolla 
kirpparilta. Yksin-
kertainen mielen-
puhdistusharjoi-
tus. Toimii säässä 
kuin säässä, yksin 
tai seurassa.
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Panda-kassi 
olalle ja menoksi!

Kurkkaa
kauppaan!

WWF on aloittanut K-ryhmän kanssa moni-
vuotisen yhteistyön Suomen uhanalaisten 
vaelluskalakantojen elvyttämiseksi ja pa-
lauttamiseksi. Tavoitteena on auttaa vael-
luskaloja konkreettisesti poistamalla niiden 
kutuesteitä talkoovoimin yhdessä maan-
omistajien, paikallisten K-kauppiaiden ja 
vapaaehtoisten kanssa. Hankkeessa halu-
taan myös lisätä tietoisuutta ja herättää 
keskustelua uhanalaisista vaelluskaloista.

Luonnontilaisia virtavesiä on jäljellä hy-
vin vähän, ja kalojen ulottumattomissa on 
tuhansia kilometrejä jokiosuuksia. Muun 
muassa tämän seurauksena kaikki vaellus-
kalakantamme ovat uhanalaisia; Saimaan 
järvilohi ja nieriä sekä meritaimen jopa 

äärimmäisen uhanalaisia, vain yhden aske-
leen sukupuutosta. 

Suomessa on tuhansia kutuesteitä, jotka 
estävät vaelluskalojen pääsyn otollisille 
kutupaikoille jokiin ja puroihin. Kalojen 
nousun voi pienimmillään pysäyttää esi-
merkiksi tie- tai siltarumpu tai vanha myl-
lypato. Rumpu saattaa vaikkapa olla sijoi-
tettu niin korkealle, etteivät kalat pääse 
ylittämään sitä.

Kun kutueste poistetaan ja kalapolku ava-
taan, kalakantojen elpyminen voi tapahtua 
hyvinkin nopeasti. Yhdenkin esteen purka-
minen voi avata kaloille useita kilometrejä 
lisääntymis- ja elinympäristöä. Muutos hyö-
dyttää koko jokiekosysteemiä, sillä kutues-

teistä kärsivät myös ravut, hyönteiset ja jopa 
vesikasvillisuus.

”Pienten vaellusesteiden avaaminen on 
helppoa. Motivoituneiden vapaaehtoisten 
ja muutaman kivikuorman avulla voidaan 
luoda kilometrikaupalla uutta elinympä-
ristöä uhanalaiselle lajille”, kertoo WWF:n 
virtavesiasiantuntija Elina Erkkilä.

WWF:n ja K-ryhmän yhteistyön alku-
vaiheessa keskitytään eri puolilla maata 
olevien kutuesteiden kartoittamiseen ja 
toimintamallin pilotointiin. Talkootoiminta 
esteiden purkamiseksi alkaa vuonna 2018.

Lue: http://kesko.fi /kalapolut
 wwf.fi /virtavedet 

WWF ja K-ryhmä kääntävät katseet pinnan alle

Suosi kasvipohjaista soija-
juomaa! Alpro lahjoittaa 
nyt jokaisesta pandalogol-
la merkitystä soijajuoma-
purkista 0,10 euroa met-
siensuojeluun. Kerätyillä 
varoilla tuetaan WWF:n 
metsätyötä Itä-Afrikassa, 
jossa tavoitteena on edis-
tää kestävää metsänhoi-
toa kylissä sekä vähentää 
laittomia hakkuita. Kam-
panja päättyy lokakuun 
lopussa.

Soijajuomasta tukea 
metsiensuojeluun

kauppa.wwf.fi /wwf-kangaskassi

Suomi toisena 40 maan 
cleantech-vertailussa
Suomi sijoittui kakkoseksi cleantech- eli 
puhtaan teknologian alan kasvuyritysten 
toimintaympäristöä ja kasvumahdollisuuk-
sia mittaavassa selvityksessä. Kärkeen kiilasi 
Tanska, kolmannen sijan vei Ruotsi.

WWF:n ja Cleantech Groupin selvi-
tyksessä kartoitettiin cleantech-yritysten 
mahdollisuuksia 40 maassa. Tänä vuonna 
selvityksessä painotettiin erityisesti energia-
tehokkuutta ja liikennesektoria. Sen lisäksi 
pisteitä sai esimerkiksi uusiutuvan energian 
mahdollisuuksista sekä yritysten verkostoi-
tumis- ja rahoitusmahdollisuuksista.

Lue lisää: bit.ly/GCII2017
© AINO SIRKESALO / WWF
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Klassinen WWF
-kestokassi kul-
kee mukanasi 
koko vuoden! 
Kierrätyspuu-
villainen kaveri 
kantaa niin 
ruokaostokset, 
koulukirjat 
kuin matka-
tavarat.
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KAARINA 
KOLLE

Ilmastoasiantuntija

Vedenpitävät kengät. 
Syksyllä sää on epä-
vakaa, mutta älä huoli, 
vaan tee kengistäsi 
vedenkestäviä kotikons-
tein! Mehiläisvahalla ja 
hiustenkuivaajalla saat 
tehtyä kangaskengistäsi 
vettä hylkivät. Katso oh-
jeet täältä: bit.ly/2ipVuxq

ANNE BRAX
Viestintäjohtaja

Seilin saari Nau-
vossa. Kauniilla ja 
monipuolisella Seilin 
saarella voi talvikau-
dellakin majoittua. 
Mukaan Katja Kallion 
kirja Yön kantaja, 
joka valottaa saaren 
mielisairaala-ajanjak-
soa. Visitseili.fi 

Suunnittelija ottaa   

KANTAA KUOSILLA
Kaukaa se näyttää ihanalta kukalta, mut-
ta tarkemmin katsoessa kuva yllättää. 
Finlaysonin suunnittelija Anu Kanervo 
kätki uuteen Smycke-kuosiin Itämeren 
roskia: kertakäyttöaterimia, muovipus-
seja ja tupakantumppeja. 

”Toimitusjohtajamme Jukka Kurttila 
heitti ilmaan idean kukkakuosista, joka 
olisikin jotain muuta yllättävää. Kek-
sin yhteyden Itämeren saastumiseen ja 
aloin pohtia, miltä roskat visuaalisesti 
näyttävät ja voisiko ne piirtää kukan 
muotoon”, Kanervo kertoo.

Kankaan lisäksi Smycke-tuoteperhee-
seen kuuluu pöytäliina, tyynynpäällinen 
ja kangaskassi. 

Kanervo ammentaa kuoseihinsa ideoi-
ta luonnosta. Kasvit ja eläimet ovat kiin-

nostaneet häntä aina. 
”Asun itse Itämeren rannalla Helsin-

gin Lauttasaaressa ja ulkoilemme päi-
vittäin perheen kanssa, tutkittavaa ja 
nähtävää riittää. Myös lapsuuteni mar-
jastus- ja sienestysretket ovat perinne, 
jota haluan jatkaa.”

Smycke-kuosia suunnitellessaan Ka-
nervo innostui lukemaan tutkimuksia Itä-
merestä. Niistä hän oppi esimerkiksi, että 
vain osa roskista ajautuu rantaan ja loput 
painuvat meren pohjalle. Kuosin nimi 
Smycke merkitsee aarretta tai korua.

”Siinä on käänteinen ajatus, että Itäme-
ren pohjassa lojuvat roskat ovat ikään kuin 
aarrearkku, jossa onkin jotain muuta kuin 
aarre. Vähän niin kuin siinä koko kuosissa 
– se on kaukaa jotain muuta kuin läheltä.” 

Finlayson 
 lahjoittaa 10 % 

jokaisen myydyn 
Smycke-tuotteen 
hinnasta WWF:lle 

Itämeren suojelutyöhön. 

fi nlayson.fi 

PETTERI 
TOLVANEN

Ohjelmapäällikkö

Oulun eläinmuseo. 
Vetoomuksista huolimatta 
Oulun yliopiston eläinmu-
seo sulkeutuu tammikuu-
hun mennessä. Joten nyt 
kannattaa vielä nähdä 
heidän hieno näyttelynsä, 
joka painottuu etenkin 
Suomelle tyypilliseen 
eläinlajistoon. 
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WWF 
VASTAA

Askarruttaako jokin? 
WWF:n asiantuntijat 

vastaavat.

Lähetä kysymyksesi 
meille: info@wwf.fi 

WWF kehottaa kitkemään haitalliset vieraslajit, joista esimerkkinä vaikkapa 
lupiini. Mitä haittaa tästä tienpenkkoja kaunistavasta kukasta voi olla?

Lupiini (komealupiini) on alun perin kotoisin Pohjois-Amerikasta, ja Suomen luontoon se 
karkasi koristeistutuksista 1800-luvun lopulla. Onhan lupiini kaunis, mutta se häätää tiel-
tään muita myös kauniita, kotimaisia kasveja. Lupiinin muodostamat tiheät kasvus-
tot peittävät alleen kokonaisia arvokkaita elinympäristöjä, kuten niittyjä, ketoja ja 
pientareita. Lisäksi lupiini muuttaa maaperää rehevöittämällä kasvupaikkaansa. 
Tämän seurauksena maaperä ei enää sovellu karumpiin olosuhteisiin so-
peutuneille niitty- ja ketokasveille, kuten kissankellolle ja päivänkakkaral-
le. Lupiini myös vähentää päiväperhosia, sillä se ei kelpaa 
ravintokasviksi perhosen toukille eikä aikuisille perhosille. PANU KUNTTU,

Suojeluasiantuntija

Suomalaiset eläkeyhtiöt eurooppalaista 
kärkeä ilmastonmuutoksen torjunnassa
WWF:n heinäkuussa julkaisemassa raportissa selvitettiin ensim-
mäistä kertaa, miten paljon eurooppalaisilla eläkeyhtiöillä on 
sijoituksia uusiutuvaan energiaan ja kivihiileen joko energian-
tuotannossa tai kaivostoiminnassa. Raportti osoittaa, että pohjois-
maalaiset ja hollantilaiset huomioivat osakesijoituksissaan euroop-
palaisista parhaiten Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet.

Suomesta mukana tutkimuksessa oli viisi suurinta eläkevakuutus-
yhtiötä: Keva, Varma, Ilmarinen, Elo ja Valtion Eläkerahasto. Niistä 
Elolla, Valtion Eläkerahastolla ja Varmalla ei ole salkuissaan lain-
kaan kivihiiltä ja ne nousivat aivan vertailun korkeimpaan kärkeen. 

Suomalaisten eläkeyhtiöiden sijoitussalkkujen varallisuus on ar-
voltaan 3–4 kertaa Suomen valtion vuosibudjetin suuruinen.

Lue lisää: bit.ly/2uqQFEY

Green Office -vinkki 

Räknääjät    © Tiina Paju / WWF

Yhteistä hyvää 
Pölyttyykö varastossasi porakone, sukset tai lasten matkasän-
ky, jota käytetään kerran vuodessa?

Harvoin käytettäviä esineitä ei välttämättä kannata ostaa 
omaksi – lainaamalla kaverilta saa tarpeelliset tavarat käyt-
töönsä edullisesti ja säästää samalla luonnonvaroja. Erilaisten 
palveluiden kautta saa nykyään vuokrattua autoja, siivousväli-
neitä, varastotilaa, juhlavaatteita, astioita ja paljon muuta.

Tutustu alueesi kierrätysryhmiin sosiaalisessa mediassa ja 
kirjastojen lainauspalveluihin. Myös taloyhtiöillä saattaa olla 
yhteiskäytössä esimerkiksi työkaluja. Voisiko teille perustaa 
työpaikan yhteisen tavararingin? 

Suojelua vailla 
olevat arvoalueet 
kerättiin kartalle
Suomen  luonnonsuojeluliitto, Green-
peace, WWF, Luonto-Liitto ja Bird-
Life Suomi ovat vuosien ajan kerän-
neet tietoa Suomen arvokkaista, 
mutta suojelemattomista metsistä ja 
soista sekä kartoittaneet uhanalais-
ten lajien elinalueita ja ehdottaneet 
luontoalueita suojeltavaksi kartoi-
tusten perusteella. Nyt näiden luon-
toalueiden tiedot on kerätty yhteen 
paikkaan. Karttakokonaisuuden 
tarkoitus on lisätä tietoa kiireellis-
tä suojelua ja tutkimusta vaativista 
alueista.

Tutustu: www.metsakartat.fi  

Vesistömysteeriä ratkaisemaan
Tuhansien järvien maassa useimmilla kouluilla on lähellään jokin 
vesistö – jos ei järveä niin joki, lampi, puro tai meri. WWF:n uu-
sien mobiilioppimateriaalien avulla niiden tutkiminen on entistäkin 
mielenkiintoisempaa. 3–6-luokkalaisille suunnattu Suuri rantaseik-
kailu ja 7–9-luokkalaisille sopiva Vesistömysteeri ohjaavat paitsi ha-
vainnoimaan rannan eliöitä ja itse vesistöä, myös pohtimaan ihmi-
sen vaikutusta tutkittavaan rantaan ja sen asukkaisiin. 

Lataa oppimateriaalit maksutta käyttöösi: bit.ly/2wE1NTc
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tuu lukuisista olemassa olevista ja lukemattomista jo hävinneistä 
välivaiheista. Mikään ei pysy. Pysyvyyden vaikutelmamme ovat 
harhoja, jotka johtuvat ihmisyksilön ja tietoisen ihmislajin iän pik-
kurippuisuudesta suhteessa evoluutiomuutosten tarvitsemiin vuo-
similjooniin ja -miljardeihin.

Planeettamme kantaa tietenkin merkkejä evoluutiokehityksestä, 
mutta kuten jo Charles Darwin sanoi, se on tässä suhteessa kuin kel-
vottomasti hoidettu luonnontieteellinen museo, jossa uudet kerrok-
set ja mullistukset hautaavat menneitä vaiheita piittaamattomasti 
alleen. Paljon on kuitenkin pystytty selvittämään vähistäkin jäljistä.

Täydellisen tiedon harmillisimpana esteenä on kykenemättö-
myytemme havaita kaiken ehdoton yhteenkuuluvuus: mikään ei 
ole irrallaan maailmankokonaisuudesta. Tämän kokonaisuuden 
hi� aaminen on the thing. Ihmeitä ei ole. Mikä näyttää ihmeeltä, 
johtuu vain siitä, ettemme me taulapäät pässit ymmärrä vielä to-
dellisuutta kokonaisuutena. On vain yksi ääretön substanssi, joka 
on oman itsensä syy mutta jolla on äärettömän monia olomuotoja. 
Voimme kutsua sitä jumalaksi, jos hotsittaa. Voimme myös kutsua 

sitä luonnoksi tai maailmaksi.

Todellinen, tiedollinen luonnonystävä 
näkee ruohonkorressa sisarensa ja ki-
venmurikassa pikkuserkkunsa. Toisessa 
ihmisessä hän näkee itsensä.

Luonnon rakastaminen on rakkauden 
valtavin muoto, kosmoksen suuruinen, 
suurimman riemun tuottava ja väsymät-
tömiin ponnistuksiin kannustava voima. 
Koska se on suurin voima, sitä on pidem-
mällä tähtäimellä täysin mahdotonta 
vastustaa.

Jos ajattelemme, että luonto löytyy luonnonpuistosta, ajattelemme 
perustavalla tavalla väärin ja kutistetusti.

Voimme hyvin perustein kutsua koko avaruutta luonnoksi. Kos-
moksessa ei ole rajoja, on vain vuorovaikutusta. Elämä on ava-
ruuden ominaisuus, ilmeisesti hyvin harvinainen ominaisuus. Me 
olemme siitä todiste ja sen todistajia.

Kun avaruuden aine hyppeli taipumuksensa mukaisesti ja al-
kuräjähdysenergian siivittämänä monimutkaisuuden portaita 
ylöspäin, eloton muuttui luonnonlakien määräyksestä elolliseksi 
eräällä hetkellä, kun aika-avaruus oli tähän muutokseen kypsä. 
Kun elämä jatkoi matkaansa samaan suuntaan samoilla rapuilla, 
tietoisuuden lamppu syttyi eräässä aika-avaruuden lähihistorian 
vaiheessa tuikuttamaan.

Ihminen on evoluution tuote, satunnaisen vaihtelun ja luonnonva-
linnan tulos. Ihmisen historia ulottuu kaikkiin eläviin olentoihin. 
Planeettamme kaiken elävän yksisoluinen isoäiti syntyi alkumeres-
sä noin neljä miljardia vuotta sitten. Kaikki elämä maapallolla pa-
lautuu tähän yhteiseen kantamuotoon.

Yksisoluinen isoäiti jälkeläisineen sai siis 
paiskia 4 000 miljoonaa vuotta duunia 
saadakseen pyramidit rakennetuksi ja 
Kalevalan runoilluksi. Luonnonjärjestel-
mämme, jonka aikaansaannoksia pyra-
midit ja runouskin ovat, kokonaisuudes-
sa on kysymys jatkuvasta muutoksesta.

Kaikki toisistaan erottuvilta näyttävät 
lajit ovat näennäisyyksiä, välimuotoja 
matkalla uusiin muotoihin. Tämä neljän 
miljardin vuoden elämän systeemi koos-

Suurin voima
JUHA HURME ON KIRJAILIJA JA OHJAAJA, JONKA MIELESTÄ SHAKESPEAREN KOOTUT NÄYTELMÄT ALKUKIELISINÄ ON OLENNAINEN VARUSTE 
TUNTURIVAELLUKSELLA.

”Luonnon 
rakastaminen on 

rakkauden valtavin 
muoto.”
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Tehtävä

VUORILLA
On viileä maaliskuinen keskiviikko Himalajalla. 
Nepalin vuoristoisella Kangchenjungan luonnon-

suojelualueella on käynnissä vaikea operaatio: 
Ison retki kunnan tehtävänä on löytää vuorilta lumi-

leopardi, nukuttaa se ja asettaa seurantapanta 
sen kaulaan ennen eläimen heräämistä. 

TEKSTI NOORA LAAKSONEN • KUVAT SANJONG RAI

Tehtävästä tekee erittäin vaikean se, että 
lumileopardi on yksi maailman arimmista 
nisäkkäistä, ja pannoitus tapahtuu lähes 
5 000 metrin korkeudessa.

Lumileopardeja pannoitetaan, jotta niitä 
voidaan suojella paremmin. Panta antaa ar-
vokasta tietoa lumileopardin elinalueesta, 
reiteistä ja tavoista. Nepalin viranomaiset 
antoivat WWF:lle luvan varustaa seuran-
tapannalla neljä lumileopardia Himalajan 
itäisellä lumileopardien suojelualueella. 
Ensimmäinen lumileopardi pannoitettiin 
vuonna 2013, ja nyt retkikunta tavoittelee 
viimeistä, neljättä yksilöä. 

Jylhiä vuoren rinteitä tarkkailee kaik-
kiaan 24 miestä. Mukana on suojeluasian-

tuntijoita, tutkijoita, eläinlääkäreitä ja 
avustajia. Viimein puoli kahdeltatoista aa-
mupäivällä yksi miehistä havaitsee lumi-
leopardin. Silloin on toimittava nopeasti. 
Lumileopardiin ammutaan ensin nukutus-
nuoli. Sitten se mitataan ja sen kunto tarkis-
tetaan. Retkikunta on saanut kiinni kaksi-
vuotiaan naaraan. 

Panta ei haittaa eläintä
Miehet asettavat lumileopardin kaulaan 
satelliittipannan. Se ei satuta eläintä eikä 
vaikeuta sen kulkemista.  Tietyn ajan, taval-
lisesti noin vuoden, kuluttua panta tipahtaa 
itsestään pois ja tutkijat käyvät hakemassa 
sen pois signaalin perusteella.
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Pannoituksen jälkeen lumileopardi saa 
herättävää ainetta ja tutkijat jäävät tarkkai-
lemaan sen heräämistä hyvän matkan pää-
hän. He nimeävät lumileopardin Yalungiksi 
paikallisen alueen mukaan.  Alueelle on 
suunniteltu myös pienimuotoista ja  ekolo-
gisesti kestävää turismia, joka toisi paikal-
lisille tuloja. 

Herättyään lumileopardinaaras Yalung 
näyttää tokkuraiselta, mutta piristyy no-
peasti ja katoaa takaisin vuorille panta 
kaulassaan noin 4 800 metrin korkeudessa. 
Retkikunnan tehtävä on onnistunut. Nyt 
pannoitettuna on kaksi uros- ja kaksi naa-
raslumileopardia. 

Lumileopardien elinalue ulottuu yli maiden rajojen
Lumileopardien suojelutyön tavoitteena 
on taata 100 lisääntymiskykyistä lumileo-
pardia Nepalissa vuoteen 2020 mennessä. 
Jo nyt pannat ovat antaneet paljon tärkeää 
tietoa WWF:lle, tutkijoille ja viranomai-
sille lumileopardien liikkeistä, elinalueis-
ta ja reiteistä, mikä auttaa suojelualueen 
suunnittelussa. Tähän mennessä on saatu 
näyttöä siitä, että lumileopardit liikkuvat 
lupaavasti Nepalin, Kiinan ja Intian välillä 
ja yksi yksilö on käynyt jopa 5 858 metrin 
korkeudessa. 

”Olemassa olevan teknologian ja tiedon 
hyödyntäminen on välttämätöntä yhtenäi-
selle lumileopardien suojelutyölle”, kertoo 
WWF Nepalin edustaja Anil Manandhar. 

Pannoitusoperaatioissa on ollut mukana 
Nepalin hallituksen viranomaisia, WWF 
Nepalin biologeja, pakallisia tutkijoita sekä 
edustajia Kansallisesta luonnonsuojelu sää-
tiöstä ja Kangchenjungan luonnonsuoje-
lualueen neuvostosta. WWF on rahoittanut 
pannat ja pannoituksen.
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”Osallistuin heinäkuussa Metsähallituksen ja WWF:n 
järjestämään koulutukseen, jossa meitä vapaaeh-
toisia opetettiin etsimään ja tutkimaan naalin pesiä. 
Koulutus vastasi odotuksiani: kävimme läpi teoriaa ja 
käytäntöä, ja pari päivää kestäneen kurssin kohokohta 
oli vanhojen pesäluolastojen näkeminen ja tutkiminen 
Käsivarren komeissa tunturimaisemissa.

Naali on pesinyt Suomessa edellisen kerran tiettävästi 
yli 20 vuotta sitten. Viime vuosina toivo sen paluusta on 
kuitenkin herännyt. Naali suosii pesinnässään esi-isien-
sä kaivamia vanhoja luolia. Näitä pesiä on löydetty Suo-
mesta satoja, mutta viranomaiset eivät ehdi tarkistaa 
kaikkia vuosittain. Onneksi me vapaaehtoiset voimme 
auttaa pesäpaikkojen koluamisessa. On tärkeää, että 
mahdollinen pesintä havaitaan, koska tällöin poikasia 
voidaan auttaa esimerkiksi lisäruokinnalla.

Naalin vanhat pesäluolastot on helppo erottaa 
karusta tunturimaastosta, sillä vuosisatojen ajan jat-
kuneen lannoituksen seurauksena pesä kasvaa heinää. 
Pesä on iso, jopa parin aarin kokoinen, ja siinä voi olla 
kymmeniä suuaukkoja.

Pesiä inventoidessamme kiikaroimme tilannetta 
aluksi kaukaa, jotta emme häiritsisi mahdollisia asuk-
keja. Jos liikettä ei näy, käymme tutkimassa pesän vielä 
lähietäisyydeltä karvojen ja muiden jälkien varalta.

Odotan jo innolla pesien inventointia, jonka aloitan 
muiden koulutukseen osallistuneiden vapaaehtoisten 
tavoin ensi vuonna. Olen liikkunut viime vuosina yhä 
enemmän Lapissa, joten näissä vapaaehtoishommissa 
pystyn yhdistämään saumatta harrastukseni ja tärkeän 
luonnonsuojelutyön. 

Täydellinen inventointireissu pitäisi sisällään tieten-
kin paljon havaintoja aktiivisista pesistä, mutta odotan 
muutenkin pääseväni tutustumaan vielä paremmin 
pohjoisimman Suomen luontoon. Jos kohtaan naalin, 
toivon sen tapahtuvan riittävän etäisyyden päästä niin, 
etten häiritse sen elämää. Toivon kuitenkin, että saisin 
tarkkailla sitä hyvän tovin ja vaikuttua harvinaisen 
nisäkkään kohtaamisesta.

Opiskelen Ruotsissa tunturioppaaksi, ja arktinen 
luonto karuudessaan ja herkkyydessään on tehnyt 
minuun suuren vaikutuksen. Samalla kiinnostukseni 
pohjoista luontoa ja sen suojelua kohtaan on kasvanut. 
Erityisen huolissani olen ilmastonmuutoksen vaiku-
tuksista pohjoisen talviin ja lumitilanteeseen. Naali on 
pohjoisen luonnon symboli, ja olen iloinen voidessani 
osallistua sen suojeluun. Pohjoista luontoa voi suojella 
myös ihan arkipäiväisillä kulutusvalinnoilla. Itse yritän 
liikkua useammin pyörällä kuin autolla ja syödä har-
vakseltaan lihaa.”

Vapaaehtoisena naalin 

VASTAANOTTOKOMITEASSA
Naali katosi Suomesta 1990-luvulla, mutta viime 
vuosina toivo sen paluusta on virinnyt. Heidi Siira 
koluaa naalin pesiä, jotta mahdolliset poikasuutiset 
eivät jäisi huomaamatta.

TEKSTI JOONAS FRITZE
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Itämeren unohdettu

UHANALAINEN
Harva suomalainen on kuullut itämerennorpasta, 

joka oli vielä 1900-luvun alussa Itämeren 
runsaslukuisin hylje. 

TEKSTI JOONAS FRITZE • KUVAT PETTERI TOLVANEN JA JOONAS FRITZE
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Sankka sumu on ottanut selkävoiton aamuksi ennustetusta aurin-
gosta. Veneen keula halkoo tyyntä vedenpintaa Kasnäsin edustal-
la, ja merikotka liitää ohitsemme. 

Harmaan halaama maisema on utuisen kaunis, mutta heikko 
näkyvyys huolettaa, sillä harvinaisten itämerennorppien havaitse-
minen voi olla muutenkin haastavaa.

Olemme matkalla kohti Saaristomeren ulkoluotoja, joilla 
norppien tiedetään keväisin makoilevan. Tavoitteenamme on 
löytää ja laskea näitä ujoja viiksiniekkoja, joiden elämästä tiede-
tään kovin vähän.

Veneen kannella seisoo kolme miestä kiikaroimassa: WWF:n 
ohjelmapäällikkö Petteri Tolvanen, hyljetutkija Markus Ahola ja 
Metsähallituksen luontopalvelujen erikoissuunnittelija Jouko Hög-
mander. Laiva on siis lastattu norppatietämyksellä, mutta sehän ei 
kohtalostamme päättävää luontoäitiä hetkauta himpun vertaa. Täy-
tyy vain toivoa parasta, edes viiksikarvan vilahdusta.

Bonusnorppa
Itämerennorppakanta hupeni 1900-luvulla 200 000 yksilöstä ar-
violta 5 000 yksilöön metsästyksen ja ympäristömyrkkyjen takia. 
Tällä hetkellä norppia on noin 20 000, ja Itämeren suojelukomis-
sio HELCOM on luokitellut itämerennorpan vaarantuneeksi.

Täällä Saaristomerellä elää vain 200–300 itämerennorppaa. Se 
on vähemmän kuin niiden kuuluisia ja erittäin uhanalaisia serk-
kuja Saimaalla. Neula ja heinäsuova, voisi niitä etsivän mahdolli-
suuksista ajatella.

Ei välttämättä.
”Sano kipparille, että pysähdytään. Tuolla on hylje”, Petteri Tol-

vanen toteaa rauhallisesti ja viittoilee kohti etelää.
Hylje makaa rantakivellä noin 1,5 kilometrin päässä, ja sen ha-

vaitseminen vaatii paitsi kiikareita myös luontoharrastuksen har-
joittamaa silmää.
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Tallinkin keräyksellä 
tukea itämerennorpan 
tutkimukselle 
TEKSTI ANNE BRAX

WWF Suomen ja Tallinkin lahjoituskam-
panja itämerennorpan hyväksi päättyi 
kesäkuun lopussa. Kampanja-aikana 
saatiin kerättyä reilut 10 000 euroa. Lah-
joittaneiden nimistä muodostui Tallinkin 
Megastar-laivalle digitaalinen teos, joka 
on esillä laivalla vuoden loppuun asti. 

Keräyksen tuotoilla rahoitetaan tutki-
musprojekteja, joiden avulla paranne-
taan norppakannan kokoarvion luotet-
tavuutta ja tehostetaan norpan suojelua.

WWF edistää yhdessä Metsähalli-
tuksen kanssa hanketta, jolla pyritään 
itämerennorppien tunnistamiseen va-
lokuvista. Itämerennorpan, kuten myös 
saimaannorpan, turkin kuviot ovat yksi-
löllisiä ja niitä voidaan käyttää sormenjäl-
kien tapaan yksilöiden tunnistamiseen. 

Valokuvatunnistuksella saatua tietoa 
voidaan hyödyntää esimerkiksi norppa-
kannan koon arvioinnissa ja yksilöiden 
elämänkaaren ja liikkuvuuden selvittä-
misessä. Itä-Suomen yliopiston tutkijat 
ovat jo tunnistaneet joitakin yksilöitä 
valokuvista. 

Tunnistamiseen käytetään myös riis-
takameroita, ja WWF käyttää Tallinkin 
kampanjaan osallistuneilta saamiaan 
varoja myös riistakameroiden hankin-
taan ja asentamiseen maastoon. Tavoit-
teena on selvittää, onko itämerennorpan 
erittäin harvalukuinen Saaristomeren 
kanta yhteydessä muihin Itämeren run-
saslukuisempiin norppakantoihin.

Tukijoiden varoin saatiin tänä kevää-
nä valmiiksi WWF:n tieteellinen raportti, 
joka kokoaa yhteen kaikki eteläisten itä-
merennorppakantojen tiedot.

Lue raportti ”The Baltic Ringed Seal 
– An Arctic Seal in European Waters” 

täältä: wwf.fi /mediabank/9825.pdf

Kolme kiikaria osoittaa kaukaisuuteen, ja 
pian on saatu varmuus: kyse on tosiaan itä-
merennorpasta eikä runsaslukuisemmasta 
ja isokokoisemmasta harmaahylkeestä.

”Ajetaan kohti tuota karia”, Jouko Hög-
mander ohjeistaa ja viittilöi vinosti norpan 
ohi.

”Jos mennään suoraan kohti, se sukeltaa. 
Sen verran arkoja norpat ovat.”

Etäisyyttä on vaikka ja kuin, mutta pian 
norppa saa meistä vainun ja hytkyttää tuh-
din ruhonsa muutamalla keinautuksella 
Ahdin turvalliseen kainaloon. Kohtaaminen 
kuitenkin sähköistää tunnelman, sillä tällä 
alueella ei pitänyt vielä norppia nähdä. 

Bonusnorppa, joku toteaa.

Ilmastonmuutos iso uhka
Valtaosa itämerennorpista elää Perämerel-
lä. Siellä ne ovat ainakin vielä hetken aikaa 
turvassa ilmastonmuutoksen pahimmilta 
vaikutuksilta. Sen sijaan pienemmät osa-
kannat Saaristomerellä, itäisellä Suomen-
lahdella ja Viron länsirannikolla ovat jo nyt 
vakavasti uhattuina. 

”Missään päin maailmaa ei ole pysyvää 
norppakantaa alueella, joka ei jäädy”, Pet-
teri Tolvanen sanoo.

”Itämeren eteläisillä alueilla jäätalven kes-
to vähenee todennäköisesti tällä vuosisadalla 
perinteisestä useasta kuukaudesta keskimää-
rin muutamaan viikkoon. On suuri kysymys, 
mitä tapahtuu, kun jää lähtee pysyvästi.”

Ilmastonmuutoksen lisäksi itämeren-
norppia uhkaavat muun muassa lisäänty-
vä laivaliikenne, öljypäästöt, hukkuminen 

kalanpyydyksiin ja se, että myös norppia 
ammutaan harmaahylkeen metsästyksen 
yhteydessä. WWF:n keväällä julkaisemas-
sa ”The Baltic Ringed Seal – An Arctic Seal 
in European Waters” -raportissa esiteltiin 
ensimmäistä kertaa löydös Saaristomeren 
norppien aiemmin tuntemattomasta ne-
näinfektiosta. Oireen syytä, yleisyyttä tai 
merkitystä norppakannalle ei vielä pystytä 
arvioimaan.

Yhtäkkiä näiden synkkien tulevaisuuden-
näkymien tuumailun katkaisee kohon lailla 
pinnalle pulpahtava tumma ja sileä pää. 
Itämerennorppa, edellistä kohtaamaamme 
yksilöä huomattavasti rohkeampi, tuijottaa 
uteliaana 30 metrin päästä.

Pidämme veneen moottorin käynnissä, 
sillä norppa saattaisi säikähtää koneiden 
yllättävää hiljenemistä.

Pää katoaa, ilmestyy lähempänä. Katoaa, 
ja ilmestyy taas lähempänä. Norppa ui ve-
neen ympärillä ja sukeltelee puolelta toiselle.

”Tämän lähempää ei kyllä voi toivoa 
norppaa näkevänsä”, Jouko Högmander 
toteaa.

Parempaa on kuitenkin vielä luvassa.

Norppia kuin kiviä
Luotsaamme veneen suojaisaan lahteen, 
jota reunustavilta kallioilta on hyvä kiika-
roida läheisiä luotoja ja niiden rantakivillä 
mahdollisesti karvaansa vaihtavia norppia.

Etelästä puhaltava tuuli on lempeä, ja 
laineet liplattavat saaren kallioista rantaa 
vasten. Sumu hälvenee auringon tunkiessa 
esiin. Haahkanaaras istuu pienellä kivellä 
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parinkymmenen koiraan soidintaessa ja 
haukkuessa kilpaa sen ympärillä.

Markus Ahola ja Petteri Tolvanen aset-
tavat kaukoputket kukkulan päälle ja ryh-
tyvät tähystämään. Viimeistään nyt käy 
selväksi, että jännitimme suotta norppien 
löytymistä.

”Tuolla on enemmän norppia kuin kiviä”, 
Tolvanen sanoo.

Tolvanen merkitsee havaintoja pieneen 
mustakantiseen muistikirjaan: Pian on nähty 
jo 10 norppaa. 20. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 
100. Ennen pääasiassa lintuhavaintoja sisäl-
tänyt vihko täyttyy nyt norppamerkinnöistä.

”Näen juuri tällä hetkellä enemmän itä-
merennorppia kuin koko elämäni aikana 
aikaisemmin”, Tolvanen hämmästelee.

”On kuitenkin erittäin tärkeä muistaa, 
että tässä on iso osa kaikista Saaristomeren 
norpista. Ne kokoontuvat näin keväällä yh-
teen vaihtamaan karvansa.”

Jouko Högmander tarkkailee hänkin norp-
pia aikansa, kunnes kääntyy lähteäkseen.

”Ei tämä nyt enää tämän paremmaksi voi 
mennä. Taidan mennä kahville”, hän päivit-
telee ja suuntaa veneen luo evästauolle.

Paremmaksi meni
”En ole noin uteliasta norppaa tavannut ai-
kaisemmin”, Markus Ahola sanoo.

Olemme liittyneet Högmanderin seuraan 
kahville – ja niin on liittynyt itämerennorp-
pakin. Se seuraa evästaukoamme ankkuris-
sa olevan veneen vierestä. Norppa tuijottaa 

silmät mantelimaisina ja aistit terävinä 
suuntaamme, kunnes sen uteliaisuus tulee 
lopulta tyydytettyä. 

Ikimuistoisen kohtaamisen jälkeen on 
oiva aika esittää Petteri Tolvaselle tärkeä 
kysymys: kun itämerennoppia kuitenkin 
on Perämerellä tuhansittain, minkä takia 
norpan Saaristomerellä, itäisellä Suomen-
lahdella ja Viron länsirannikolla elävien 
osakantojen suojelu on tärkeää?

”Kukaan ei tiedä, ovatko paikalliset kan-
nat eriytyneet toisistaan. Jos esimerkiksi 
Saaristomeren populaatio on jo geeneiltään 
eriytynyt muista, sillä saattaa olla ominai-
suuksia, jotka ovat ainutlaatuisia”, Tolva-
nen aloittaa.

”Lisäksi EU:n luontodirektiivi vaatii, ettei 
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SULAA 
HULLUUTTA
KOULUSSA!

lajien levinneisyysalue saa pienentyä. Nor-
pan esiintymisalue pienenee huomattavas-
ti, jos se häviää Saaristomereltä tai vaikka-
pa itäiseltä Suomenlahdelta”, hän jatkaa.

”Itämerennorppa kuuluu myös tämän 
alueen ekosysteemiin. Yhden lajin katoami-
sella saattaa olla hyvinkin monimutkaisia ja 
dramaattisia vaikutuksia. Näin voisi olla myös 
norpan tapauksessa, vaikka kanta ei esimer-
kiksi täällä Saaristomerellä iso olekaan.”

Jos Saaristomeren, Suomenlahden ja 
Riianlahden norppien puolesta ei toimita 
mahdollisimman pian, ne voivat vähitellen 
hävitä näiltä alueilta. Norppien auttaminen 
tarkoittaa ennen kaikkea ilmastonmuutok-
sen hillitsemistä, sillä norpan poikaset ovat 
riippuvaisia lumesta ja jäästä. Jos jäätä ei 
synny, voidaan kuutteja mahdollisesti aut-
taa keinotekoisin pesäkatoksin. Tärkeää 
olisi myös saada itämerennorpan suojelu 
vahvemmin viranomaisten asialistalle.

”Eteläisille itämerennorppakannoille 
on kiireellisesti laadittava Suomessa oma 
suojelu- ja tutkimusohjelmansa, kuten sai-
maannorpallekin on laadittu”, Petteri Tol-
vanen sanoo.

”Norppia on ollut Itämerellä jo yli 10 000 
vuotta, ja lajin säilyttäminen kaikilla sen 
nykyisillä esiintymisalueilla on ihmisen 
vastuulla.”

Katso video evästaukoa seuraavasta itämerennorpasta osoitteessa: 
bit.ly/itamerennorppa
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Itämerennorppa 
(Pusa hispida botnica) 

PÄIVÄTYÖKERÄYS

2017-2018

Sulaa hulluutta -kampanjamme rantautuu myös 
kou luihin. Arktiset merialueet ja Itämeri sekä niiden 
jäästä ja lumesta riippuvaiset lajit tarvitsevat nyt kii-
reesti meidän kaikkien apua. Innosta sinunkin koulusi 
mukaan WWF:n Päivätyökeräykseen eli taksvärkkiin!

Infoa ja ilmoittautumiset: 
wwf.fi/paivatyokerays
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Yhdessä se on 

MAHDOLLISTA
Kiitos tuestasi. Nämä saavutukset 

eivät olisi mahdollisia ilman uskollisia 
tukijoitamme. WWF toimii kaikilla 

mantereilla ja yli 100 maassa.

82
Saimaannorpille syntyi tänä kevättalve-
na arvioiden mukaan 82 kuuttia. Niistä 
90 prosenttia syntyi vapaaehtoisten ko-
laamiin apukinoksiin, joiden avulla kuu-
teilla on huomattavasti paremmat mah-
dollisuudet selvitä ilmastonmuutoksen 
aiheuttamista vähälumisista talvista. 
Menneenä talvena apukinoksia kolattiin 
lähes 280. Se on tuloksellista luonnon-
suojelutyötä konkreettisimmillaan.
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121 
Keväällä Oulun seudulla lepäili ennä-
tysmäärä äärimmäisen uhanalaisia kil-
juhanhia. WWF:n kiljuhanhityöryhmä 
laski Siikajoella ainakin 121 yksilöä 
jokakeväisessä tehotarkkailussa. Poh-
jolan villin kiljuhanhikannan kooksi ar-
vioidaan noin kolmekymmentä pesivää 
paria. Viime vuosina kanta on kuitenkin 
ollut pitkään jatkuneen taantumisen jäl-
keen ilahduttavassa nousussa.
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35
Oulun Energian Toppilan voimalaitok-
sessa kesäkuussa sattuneen öljyvuo-
don puhdistustöihin osallistui kolmen 
päivän aikana yhteensä 35 WWF:n 
vapaaehtoisten öljyntorjuntajoukkojen 
jäsentä. Vahinko aiheutui öljysäiliön pet-
täessä, jolloin öljyä valui voimalan jääh-
dytysveteen ja Toppilansalmeen. Ranto-
jen puhdistamiseen osallistui nopealla 
varoitusajalla öljyntorjunnan konkareita 
ja ensikertalaisia. 
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494
Merikotkatyöryhmämme löysi tänä ke-
sänä 494 merikotkan poikasta, mikä on 
45 poikasta enemmän kuin vuoden 2014 
ennätys. Tänä vuonna pesintä varmistui 
ensimmäistä kertaa myös Keski-Suo-
messa ja Pohjanmaan sisämaassa. Me-
rikotkatyöryhmämme perustamisvuonna 
1973 poikasia kuoriutui vain viisi. Lajin 
pelastaminen sukupuuton partaalta on 
uskomaton menestystarina, jota ei olisi 
ilman tukijoitamme.

107
Viimeisimpien GPS-monitorointien mu-
kaan Argentiinassa sijaitsevan Upper 
Parana Atlantic -metsän jaguaaripo-
pulaatio on kasvanut 71–107 yksilöön. 
Vuonna 2005 määrä oli dramaattisen 
alhainen, noin viisikymmentä yksilöä. 
WWF:n tukeman Fundación Vida Sil-
vestren 15 vuoden työ on tuottanut tu-
losta. Tavoitteena on saavuttaa alueella 
250 jaguaarin pysyvä populaatio.
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3 183
Kanadan ja Grönlannin arktisten meri-
alueiden jääkarhupopulaatiot ovat to-
dennäköisesti hieman kasvaneet. WWF 
on rahoittanut tutkimusta, jonka mukaan 
jääkarhuja on nykyään Baffi ninlahdella 
2 826 (aikaisemmin 2 074) ja Kanen al-
taalla 357 (aikaisemmin 164), yhteensä 
3 183 karhua. Ilmastonmuutoksen ai-
heuttama jääpeitteen hupeneminen vai-
keuttaa jääkarhujen ravinnonhankintaa 
ja poikasten selviämistä.
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Mitä sinä voit tehdä:
WWF:n kummina tuet työtämme.
wwf.fi/kummiksi
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Luonto tuli  

LUOKKAAN
Peruskoulupäivään saa kivaa ja hyödyllistä 

vaihtelua kutsumalla vierailevan asiantuntijan. 
WWF on kiertänyt Suomen kouluja vuodesta 
2009 eri teemoilla. Tänä vuonna sukelletaan 

suomalaiseen metsään.

TEKSTI NOORA LAAKSONEN • KUVA HENRIK KETTUNEN

”Lapinpöllö”, ”helmipöllö”, ”lumipöllö”, 
lapset yrittävät arvailla diakuvan pöllölajia. 
Meneillään on WWF:n oppitunti Syrjälän 
koulun 3B-luokalle Klaukkalassa. 

”Viirupöllö!” Lopulta joku muistaa, kun 
WWF:n vihreäpaitainen koululähettiläs 
Touko Heikkinen on antanut vinkin pöllön 
viiruista. Tämä on jo päivän kolmas kerta, 
kun Heikkinen vetää materiaalin läpi, mut-
ta energiaa riittää. 

”Edellinen kuudes luokka oli mahtavan 
avoimia ja iloisia, ja tämäkin luokka oli tosi 
kiva. Luontoasioista kertominen lapsille ja 
nuorille on todella innostavaa”, Heikkinen 
kertoo päivän päätteeksi. 

Koulu kuuli WWF:n koulukiertueesta Heik-
kiseltä, joka sattumalta valmentaa myös osaa 
koulun oppilaista ringetessä. Lopulta kaikki 
koulun 12 luokkaa tilasi itsellensä Heikkisen 
vierailun. Niistä 10 oli huhtikuussa. Kolman-
nen luokan opettaja Kaarina Pajula kiittelee 
hyvällä tavalla toteutetusta tunnista. 

”Lapset jaksoivat seurata, ja tämä herätti 
varmasti paljon ajatuksia.” 

Heikkinen veti keväällä yhteensä noin 
40 kouluvierailua. Kaiken kaikkiaan WWF 
teki kevätlukukaudella yli 1 000 oppituntia 
ympäri Suomea Turusta Enontekiöön 41 
koululähettilään voimin. Koulukiertue on 
osa Suomi 100 -ohjelmaa ja sitä on tukenut 
Koneen Säätiö. 

Lahopuun matkassa
Tämänvuotisen koulukiertueen nimi on 
”Vuosisata metsässä – lahopuun salatut elä-
mät” ja aiheena on luonnon monimuotoi-
suus ja etenkin lahopuun merkitys. 

”Olin kyllä kuullut sen sanan joskus 
aiemmin, mutta en ihan tiennyt, että mikä 

se on”, 3B-luokan Emilia Vehkaoja sanoo 
lahopuusta. Samaa nyökyttelevät luokka-
kaverit vierellä.

Syrjälän koulun kolmasluokkalaiset tie-
tävät jo paljon lajeja. Kun Heikkinen kysyy, 
kuinka moni käy kuukausittain metsässä, 
kaikki nousevat seisomaan. Osa lapsista 
kulkee päivittäin metsässä, mutta kuolleen 
puun merkitys tulee monelle uutena asiana.  

”Mä en tiennyt, että esimerkiksi kepistä 
(maahan tippuneesta oksasta) saa jollekin 
eläimelle uuden kodin”, sanoo Vehkaoja 
tunnin jälkeen. Hän aikoo kertoa siitä myös 
kotona. 

Hertta Katajisto puolestaan epäilee, 
ettei edes isä ja äiti tiedä, että palokärkiti-
kan pesäkolot käyvät kodeiksi myös muille 
lajeille. Martti Rekolan mielestä kiinnosta-
vinta oli yhdistää eri eliölajeja eri-ikäisten 
haapojen kuviin. Tunnin tärkeä oppi on, 
että haapa on todella monen lajin koti, vielä 
maassa lahonakin. 

Opettaja Pajula miettii, että luokan kans-
sa voisi tämän jälkeen tehdä metsäretken 
ja käydä katsomassa, mitä siellä näkyy opi-
tuista asioista.

Paljon on jo opittu. 23 oppilasta viittaa 
ahkerasti jokaisen dian jälkeen. Osa haluaa 
vastata Heikkisen kysymykseen tai kysyä 
lisää: ”Oletko nähnyt liito-oravan?” Osa 
kertoo oman tarinan, kuten ”meidän multa-
säkissä on ollut linnunpesä”. 

Heikkisen mielestä juuri lasten omat 
muistot ovat parhaita. Usein niissä toistuvat 
majan rakentaminen sekä isovanhempien 
kanssa tehdyt metsäretket. 

”Parhaiten oppii kuuntelemalla lapsia. 
Oppii, mikä on ihmisyydessä tärkeää”, 
Heikkinen sanoo. 
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Hiki virtasi 

 VIERASLAJITALKOISSA
Jättipalsami on kiitollinen kitkettävä: kasvi irtoaa maasta 

kevyesti nykäisemällä eikä suoja varusteita tarvita.

Ihmisen korkuisiksi kasvavia tiheitä pöheikköjä saa 
kuitenkin kotvan kiskoa ennen kuin työn jälki tyy-
dyttää. Hikihän siinä tulee.

Onneksi Itä-Helsingin Mustapurolle saapuneil-
ta talkoolaisilta ei puutu motivaatiota. Alueella 20 
vuotta asunut Anna Brummer on palannut kesä-
reissulta päivää suunniteltua aikaisemmin.

”Haluan asukkaana kantaa vastuuni ja viestittää 
muillekin, että asia on tärkeä”, hän kertoo sulloes-
saan jättipalsamia jätesäkkiin.

Jättipalsami on haitallinen vieraslaji, joka on 
saapunut Suomeen kaukaa Himalajalta. Haital-
lisen siitä tekee se, että tiheänä leviävä kasvusto 
tukahduttaa tieltään alkuperäisiä kasvilajejamme. 
Samalla katoavat kasveista riippuvaiset perhoset, 
kovakuoriaiset ja pistiäiset.

TEKSTI JA KUVA PAULA KALLIO

Jättipalsami on kiitollinen kitkettävä: kasvi irtoaa maasta 

TEKSTI JA KUVA PAULA KALLIO

Vieraslajit ovat maailmanlaajuisesti toiseksi 
merkittävin uhka luonnon monimuotoisuudelle. 
Suomessa ongelma voidaan vielä selättää. Työs-
kentelemme vieraskasvilajien torjumiseksi yh-
dessä Allergia-, Iho- ja Astmaliiton kanssa. Mus-
tapuron talkoot ovat yksi lukuisista kesän aikana 
järjestetyistä torjuntatalkoista.

Mutta miksi mukana on terveysjärjestö?
Rikas luonto ja sille altistuminen ehkäisevät 

muun muassa allergioita, diabetesta ja ylipainoa. 
Luonnossa oleskelu myös vähentää stressiä ja pa-
rantaa mielialaa.

Terveyshyödyt edellyttävät monimuotoista luon-
toa. Siksi haitallisten vieraslajien kitkeminen on 
tärkeää luonnonsuojelutyötä – ja porukalla työ ei 
tunnu raskaalta. Samaa mieltä on Anna Brummer.
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muutoskamppailussa. Tämän lisäksi leikkauksien kohteeksi on 
joutunut yhdysvaltalainen ilmastotiede, jonka varassa myös kan-
sainvälinen tiedeyhteisö on.

Onko USA lopettanut kaikki ilmastotoimensa?
Ei. Trumpin ilmastovastainen linja osoitti, että amerikkalainen yh-
teiskunta on yhä voimakkaasti Pariisin ilmastosopimuksen puolella. 
Heti Trumpin vetäytymisilmoituksen jälkeen ennennäkemättömän 
suuri joukko yksityissektorin edustajia, yliopistoja, kaupunkeja 
ja osavaltioita ilmoitti olevansa edelleen mukana sopimuksessa. 

Onkin oletettavaa, että Yhdysvalloissa 
ilmastonmuutoksen vastainen taistelu 
siirtyy muiden kuin valtiollisten toimi-
joiden harteille ainakin Trumpin valta-
kauden ajaksi.

Kuka voisi ottaa 
johtajan roolin ilmastotyössä?
Jotta ilmaston lämpeneminen pysty-
tään pitämään alle kahdessa asteessa, 
tarvitaan Kansainvälisen energiajär-
jestö IEA:n arvioiden mukaan jopa 75 
tuhatta miljardia Yhdysvaltain dollaria 
muun muassa uusiutuvaan energiaan 
ja energiatehokkuuteen. Tämä vastaa 
koko maailman terveydenhuoltoon 
käyttämää budjettia yli 11 vuoden 
ajan. Siksi katse suuntautuu tahoihin, 

jotka hallitsevat suuria rahavirtoja. Institutionaaliset sijoittajat eli 
eläke-, vakuutus- ja sijoitusyhtiöt sekä pankit voivat tahtoessaan 
olla tämän tarinan sankareita. He voivat vaikuttaa siihen, että ra-
halla ratkaistaan ilmastonmuutosta, ei kiihdytetä sitä.

Missä mennään ilmastonmuutoksen torjunnan suhteen?
Olemme nyt erittäin lähellä yhdessä sovitun korkeimman lämpöti-
lannousun rajaa. YK:n ympäristöjärjestö UNEP arvioi, että Pariisin 
ilmastosopimuksessa sovittu 1,5 asteen rajapyykki ylitetään jo kol-
men vuoden päästä.

Miten tämä voidaan estää?
Jokaisen korkeapäästöisen sektorin energiantuotannosta ja raskaas-
ta teollisuudesta lähtien on nopeasti saatava tuotantonsa hiilettö-
mäksi. Esimerkiksi yhtään uutta fossiiliseen energiaan pohjaavaa 
laitosta ei saisi enää rakentaa ja nykyi-
setkin täytyy poistaa käytöstä etuajassa.

Mitä tapahtuu, jos näin ei tehdä?
Mikäli emme onnistu kääntämään pääs-
töjä laskuun etunojassa, vuoteen 2020 
mennessä, joudumme tilanteeseen, jos-
sa meillä ei ole enää pehmeää laskua. 
Päästöjen pitäisi yhtäkkiä loppua kuin 
seinään, kun 1,5 asteen raja on ylitetty. 
Ajoitus on siis kriittinen osa tätä tarinaa.

Mikä vaikutus Yhdysvaltojen vetäy-
tymisellä ilmastosopimuksesta on?
Pariisin ilmastosopimus on onneksi 
suurempi kuin yksittäinen valtio tai 
hallitus. Voimme vieläkin saavuttaa 
paljon. Yhdysvaltojen vetäytymi-
nen on kuitenkin vakava isku ilmastotyölle, sillä USA vaikuttaa 
ilmastoon muillakin tavoin kuin omilla kasvihuonekaasupääs-
töillään. USA on jo vetänyt pois taloudellisen tukensa vihreältä 
ilmastorahastolta, jonka tehtävä on tukea kehitysmaita ilmaston-

Onko 
ilmastolla toivoa?

YHDYSVALTAIN PRESIDENTTI DONALD TRUMP ILMOITTI KEVÄÄLLÄ, ETTÄ USA VETÄYTYY ILMASTOSOPIMUKSESTA. MIKÄ VAIKUTUS PÄÄTÖK-
SELLÄ ON OLLUT JA MISSÄ JAMASSA ILMASTONMUUTOKSEN TORJUNTA ON TÄLLÄ HETKELLÄ? ILMASTOASIANTUNTIJAMME KAARINA KOLLE 
VASTAA. TEKSTI: KAISA RYYNÄNEN.

”Amerikkalainen 
yhteiskunta on yhä 

voimakkaasti Pariisin 
ilmastosopimuksen 

puolella.”
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WWF
kummit

Olethan kertonut 
sähköpostisi?
Kummina sinun kannattaa varmistaa, että 
tukijapalvelullamme on tiedossa nykyinen 
sähköpostiosoitteesi. Näin pysyt mielen-
kiintoisista asioista ajan tasalla. Saat kerran 
kuussa ilmestyvän uutiskirjeemme, kuulu-
misia kummikohteestasi ja kutsuja tukijata-
pahtumiin. Sähköpostiosoitteesi voit ilmoit-
taa osoitteeseen tukija@wwf.fi . 

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

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

Tervetuloa testamentti-iltaan!
Järjestimme viime keväänä ensimmäistä kertaa testamentti-illan toimistotalomme auditoriossa, 
Helsingin Sörnäisissä. Tilaisuus oli täynnä ja jälkikäteen tekemämme kyselyn perusteella kaike-
nikäiset osallistujat kokivat sen hyödylliseksi. Niinpä järjestämme tilaisuuden uudestaan mar-
raskuussa. WWF Suomi on Vastuullinen Lahjoittaminen ry:n jäsenenä mukana Hyvä testament-
ti -kampanjassa. Testamentit ovat tärkeä osa yleishyödyllisten yhteisöjen toiminnan rahoitusta.

Kampanjan lakimies Piia Jeremeje�  käy läpi lainsäädäntöä, perintösuunnittelua ja kertoo 
eläviä esimerkkejä hyvistä ja huonoista käytännöistä. Kaikenlaiset mieltä askarruttavat perin-
töasioihin ja testamentin tekemiseen liittyvät kysymykset ovat tässä tilaisuudessa tervetulleita.

WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder puolestaan kertoo pitkäjänteisyyttä vaativasta 
työstämme ja korostaa sitä, että pienikin testamenttilahjoitus WWF:lle on arvokas lahja luon-
nolle ja tuleville sukupolville.  

WWF:n testamentti-ilta
Aika: torstai 23.11. klo 17.00-19.00

Paikka: Lintulahdenkatu 10, 
00500 Helsinki

Ilmoittautuminen: 
netissä osoitteessa bit.ly/testamentti-ilta 
tai soittamalla tukijapalveluumme puh. 
040 192 3112. Kerrothan ilmoittautues-

sasi tuletko yksin vai kaksin. 
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WWF
kummit

Testaa

TIETOSI 
Mitkä 

näistä suomalaisten 
metsien lajeista ovat 

uhanalaisia?
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Tieto lisää halua suojella metsäluontoa!
Suomalaisella metsäluonnolla ei mene 
niin hyvin kuin yleisesti uskotaan. 
Metsissämme elää 814 uhanalaista la-
jia – ja määrä kasvaa, jos metsienkäsit-
telyssä ei tapahdu muutosta.

Vastaukset: uhanalaisia lajeja ovat num
erot 1,3,4,6,7, 8, 9,10 ja 11

1. Hömötiainen 2. Orava 3. Valkoselkätikka

4. Nukkajuurekas 5. Paatsamasinisiipi 6. Hämeenkylmänkukka

7. Neidonkenkä 8. Punahärö 9. Kuhankeittäjä

10. Töyhtötiainen 11. Pitkäsarvisieni 12. Kyykäärme
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Näin voit auttaa suomalaisia metsiä:
1. Metsänomistajana turvaat metsäluontosi monimuotoisuuden vaatimalla 

metsänhoitoa sinun ja luonnon ehdoilla. Metsäammattilaisten kanssa 
asioidessasi ota käyttöön WWF:n Hoitotahto. wwf.fi /hoitotahto  

2. Voit osallistua Lahja metsälle -kampanjaamme tukemalla työtämme. 
wwf.fi /lahjametsalle 

3. Voit auttaa jakamalla viestejämme sosiaalisessa mediassa ja muualla. 
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Ilmastotieteen  

PUOLUSTAJA
WWF Suomi tavoittaa viikoittain kymmeniä 
tuhansia ihmisiä sosiaalisessa mediassa. Opiskelija, 
WWF:n kummi, Oula Palttala on jo muutaman 
vuoden ajan osallistunut ilmastonmuutos-
keskusteluun WWF:n Facebook-sivuilla.

”Olen erittäin huolissani ilmastonmuutoksesta. Kun 
näen Facebookissa siihen liittyvän virheellisen väit-
teen, haluan vastata kommenttiin”, Palttala kertoo.

WWF:n viestien jakaminen ja osallistuminen keskus-
teluun ovat tärkeitä tukemisen muotoja. Palttala haluaa 
kirjoittaa asiallisesti tieteeseen pohjautuvia kommentteja 
ilmastonmuutoksen riskeistä niitä epäileville ja etenkin 
niistä tietämättömille. Siitä on ollut paljon apua myös 
WWF Suomen viestintätyölle sosiaalisessa mediassa.

”En usko, että saan käännytettyä Facebookissa kom-
mentoivaa ilmastoskeptikkoa mutta ehkä vakuutettua 
jonkun hiljaisen sivustaseuraajan, joka ei tiedä, mihin 
uskoa”, Palttala jatkaa. 

Palttalalla on ollut aina läheinen suhde luontoon, 
mutta varsinainen havahtuminen ilmastonmuutoksen 
vakavuuteen tapahtui yliopistossa. Hän sai monesta 
suunnasta tietoa asiasta ja katsoi muutaman doku-
menttielokuvan päälle. Erityisesti mieleen on jäänyt 
dokumentti Chasing Ice. Hän on myös ollut vuosia 
Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan ympäristöva-
liokunnassa, nykyisin puheenjohtajana. 

Myös sosiaalinen media on ajanut Palttalan hake-
maan lisää tietoa, koska hän ei usko asiattoman kom-
mentoinnin vievän keskustelua eteenpäin.

”Haluan kertoa, mitä tutkijat ja tiede sanovat 

aiheesta. Siinä oppii paljon itsekin, kun lukee ja arvioi 
lähteitä ja etsii perusteluita.” 

Tällä hetkellä Palttala tekee pro gradu -työtään siitä, 
miten yksi turvetuotantoalue saatiin suljettua Keuruun 
Pihlajavedellä. Turvetuotantoa Palttala kuvaa kivihiil-
täkin pahemmaksi ympäristöongelmaksi. Ulkomailta 
hän puolestaan seuraa kiinnostuneena sarvikuonojen 
suojelutyötä.

Palttala on kokenut vaeltaja, jota huolestuttavat 
myös ylimitoitetut metsähakkuut. 

”On pysäyttävää nähdä vanha metsä kaadettuna, 
etenkin kun näkee sen vertailukohdan kansallispuis-
toissa”, Palttala sanoo.

Kaikkein huolestunein hän on kuitenkin ilmaston-
muutoksesta, koska se vaikuttaa kaikkeen. Palttala 
toivoo, etteivät suomalaiset vähättelisi mahdollisuuk-
siaan vaikuttaa ilmastonmuutokseen. 

”Jokainen voi lähteä liikkeelle omien kulutustot-
tumustensa tarkkailusta. Ei tarvitse olla täydellinen. 
Pienistä puroista tulee yhdessä jokia.”

Niille, jotka eivät usko ihmisen aiheuttamaan 
ilmastonmuutokseen, Palttala haluaa lainata netistä 
lukemaansa kommenttia:

”Jos 99 ihmistä sanoo, että talo palaa ja yksi, että ei 
pala, niin jäätkö taloon?” 

TEKSTI NOORA LAAKSONEN  •  KUVA HANNA-KAISA HÄMÄLÄINENTEKSTI NOORA LAAKSONEN  •  KUVA HANNA-KAISA HÄMÄLÄINEN

Seuraa 

meitä somessa:

facebook.com/wwfsuomi

@WWFSuomi

©
 H

A
N

N
A

-K
A

IS
A H

Ä
M

Ä
LÄ

IN
E

N

26 WWF • Lehti elävän maapallon puolesta



Grillattu lahna  

AASIA-
LAISITTAIN 

RESEPTI JA KUVA: SABRINA BQAIN

Ainekset:
kokonainen perattu lahna
suolaa (maun mukaan)

Kastike
2 limetin mehu
2 valkosipulinkynttä
1 tuore chili
2 tl raastettua inkivääriä
1-2 rkl kalakastiketta
4 rkl soijakastiketta
reilusti tuoretta korianteria
ripaus suolaa
mustapippuria

Sekoita kastike ja jätä maustumaan. 
Sivele kalan pintaan öljyä. Paista lah-
naa suolapedillä miedolla lämmöllä 
muurinpohjapannulla, kunnes kala on 
sisältä kauniin valkoista. Valele lopuksi 
kastikkeella.

Särkikalat, 
kuten lahna ja särki, 

ovat ekologinen valinta 
ruokapöytään. Niihin ei ole 
kohdistunut merkittävää 
pyyntipainetta ja monin 
paikoin kannat ovat 

jopa liian tiheitä.
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      wwf.fi

SULAA 
HULLUUTTA…

together possible TM

Vaikutamme Arktisen neuvoston työhön ainoana tarkkailijajäsenen roolin saaneena ympäristö -
alan kansalaisjärjestönä. Suomi on neuvoston puheenjohtajamaa vuosina 2017–2019.

…että jää sulaa ja ihan pimeetä, kun ei ole lunta. 
Jäästä ja lumesta riippuvaisten eläinten tulevai-
suus on ilmaston lämpenemisen myötä vakavasti 
uhattuna myös Suomessa.

Mutta onneksi ihmisten toiminnasta voi seurata 
jotakin hyvääkin. Yhdessä pystymme auttamaan 
arktista luontoa. Nyt on kiire toimia!

Liity nyt: wwf.fi/lumikummiksi (alk. 8 €/kk)


