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2010
SYKSY

EKSYKSiSSä 
ruoKaKaupan 
mErKKiviidaKoSSa

KouKuSSa 
Kovaan 
tYöhön

ESittElYSSä miKKo Kuiri     KEStävän tulEvaiSuudEn raKEntamiSEn taito     tuulEn armoilla     marS mEtSään

Itämeren
YhdiStämät



itämErEn 
joKaiSElla 

rannalla

planEEtalta
Friantin meritähti (Nardoa frianti) on riippuvainen 
korallista. Sitä uhkaa korallien haalistuminen ja kuolema, 
mikä johtuu muun muassa ilmastonmuutoksesta.       
Kaakkois-Aasian Korallikolmio on maailman monimuotoisin 
merielinympäristö, josta yli sata miljoonaa ihmistä saa 
elantonsa. Se on yksi WWF:n tärkeimmistä kansainvälisistä 
suojelualueista.

©
 J

ü
r

g
e

N
 F

r
e

U
N

D
 / 

W
W

F
-C

A
N

O
N



PANDAN POLKU 3

täSSä numEroSSahuom.itämErEn 
joKaiSElla 

rannalla

planeetalta  2

lyhyet  4

Eksyksissä ruokakaupan merkkiviidakossa  8
Onko ympäristömerkitty aina se paras 
vaihtoehto?

itämeren yhdistämät  10
WWF:n verkosto työskentelee meren     
hyväksi yli valtioiden rajojen.

Koukussa kovaan työhön 16
Talkooleirillä hiki virtaa ja mieli lepää.

Kasvot  19
Esittelyssä Green Office -asiantuntija    
Mikko Kuiri

mars metsään  20
Metsässä viihtyy, kun osaa pukeutua oikein.

lehtolainen  21
Leena Lehtolainen tuulen armoilla

painavaa asiaa  22
Opetussuunnitelmaan tarvitaan kestävän 
tulevaisuuden rakentamisen taito.

på svenska  23
Den hotade östersjövikaren lovligt jaktbyte

Olen asunut koko ikäni Itäme-
ren rannalla, valunut Pohjan-
maalta länsirannikon kautta 
Helsinkiin. Välissä kipaisin het-
keksi Atlantin puolelle. En osaa 
kuvitella, millaista olisi asua 
muualla kuin ison veden äärellä. 
Rannikolla tuulee aina, ja meri 
tuoksuu.

Lapsena Itämeri oli läsnä, kun 
pulikoin rantahuvilalla kirkkais-

sa vesissä tai juoksentelin ympäri ruotsinlaivan kantta Uumajan-ris-
teilyllä. Pari vuotta sitten näkökulma oli toinen, kun pääsin työni ta-

pS   Pandan polkukaan ei ole entisensä. Tuttu lehti täyttää tänä 
vuonna 20 vuotta ja päätti samalla uusia nahkansa. Samalla pai-
nopaperi vaihdettiin kierrätettyyn ja visuaalinen ilme uudistettiin 
WWF:n tuoreen brändin mukaiseksi. 

Mukana on nyt entistä monipuolisemmin näkökulmia ja tarinoita 
suojelutyön tuoksinasta ja ympäristöasioista. Voit aloittaa vaikkapa 
sukeltamalla dekkarikirjailija Leena Lehtolaisen purjehdusreissun 
pohdintoihin (sivu 21), tai ihmettelemällä, mitä WWF:n työntekijä 
tekee muiden paperinkeräysastioissa (sivu 19).
 
Mukavia lukuhetkiä!

KErro SE mEillE

onko uusi pandan polku mielestäsi hieno juttu vai harmittaako? 
lähetä palautetta lehdestä osoitteeseen mira.hannuksela@wwf.fi 
tai alta löytyvään WWF:n postiosoitteeseen!

SiirrY SähKöiSEEn! voit luKEa pandan polKua mYöS vErKoSSa oSoittEESSa WWW.WWF.Fi/pandanpolKu. joS Et halua Enää papErilEhtEä, ilmoita Siitä WWF:llE: tuKija@WWF.Fi tai puh. (09) 7740 1058.

Pandan Polku 
ON Lehti WWF:N 
tUKiJOiLLe SUOmeSSA
20. vUOSiKertA

Y-tunnus
0215186-5

lahjoitustili
NOrDeA 157230-11189

keräYsluvat
OKh377A (KOKO mAA 
AhveNANmAAtA LUKUUN 
OttAmAttA)
102 K14 (AhveNANmAAN 
mAAKUNtA)

osoitteenmuutokset 
ja tukija-asiat
PUh. (09) 7740 1058
tUKiJA@WWF.Fi

toimitus
PäätOimittAJA: 
ANNe BrAx 
tOimitUSSihteeri: 
mirA hANNUKSeLA

taitto
ANSSi mUUrimäKi
DeSigNer heLSiNKi

Paino
PAiNOtALO miKtOr
iSSN 1458-5308

PainoPaPeri 
CyCLUS PriNt 115 g 

julkaisija 
WWF
LiNtULAhDeNKAtU 10
00500 heLSiNKi
PUh. (09) 774 0100
etUNimi.SUKUNimi@WWF.Fi
WWW.WWF.Fi
WWW.PANDA.Org
WWF = mAAiLmAN LUONNON 
Säätiö (WWF) SUOmeN rAhAStO

kannen kuva
mAUri rAUtKAri / 
WWF-CANON

SeUrAAvA Lehti 
iLmeStyy 
mArrASKUUSSA 2010

kia mukaan bongailemaan 
uhanalaista merikotkaa 
Kustavissa. 

Me kaikki tiedämme, 
että Itämeri ei ole enää 
entisensä. Suurin osa me-
ren ongelmista on ihmisen 
toiminnan aiheuttamia. 
Ihmisellä on myös valta ja 
keinot korjata virheensä. 

WWF:n kansainvälinen 
suojeluverkosto ulottuu 
Itämeren jokaiselle ran-
nalle. Näkyvät kampanjat 
ja hiljainen puurtaminen 
tuovat tuloksia – lue sivul-
ta 10, minkälaisia.

Mira Hannuksela
toimitussihteeri
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Lyhyet

rEhEvöitYminEn

töiSSäKin voi 
piEnEntää 
jalanjälKEä
nekaasupäästöjä säästettiin Green Office -toimistoissa 
vuoden 2009 aikana. Eniten säästettiin sähköä ja paperia 
sekä vähennettiin auto- ja lentomatkoja. 

Kulutuksen pienentäminen on helppoa, ja se on huo-
mattu myös työpaikoilla. Green Office -verkostossa on 
mukana noin 190 suomalaista yritystä ja yhteisöä. Esi-
merkiksi paperia nämä toimistot säästivät viime vuonna 
yhteensä 22 miljoona arkkia. Niistä voisi rakentaa kah-
den kilometrin korkuisen pinon, joka painaisi sata tonnia 
ja maksaisi 152 000 euroa.

WWF:n Green Office -ohjelma auttaa vähentämään 
työpaikan ympäristökuormitusta ja pienentämään sen 
ekologista jalanjälkeä. Kulutuksen pienentyessä säästyy 
myös roima kasa rahaa. 

www.wwf.fi/greenoffice

Arvaatko, kuinka paljon yksi 
henkilöauto tuottaisi päästö-
jä, jos se kurvaisi 260 kertaa 
maapallon ympäri päivänta-
saajaa pitkin? 

2230 tonnia. Se on paljon. 
Saman verran kasvihuo-
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KoSmopoliitit 
mEriKotKat
aikana kotkat ovat oleskelleet Suomen, Ruotsin, Norjan ja 
Venäjän alueilla. 

Neljän nuoren merikotkan liikkeitä on voitu seurata 
yksityiskohtaisesti Suomen rannikkoalueilla Ahvenan-
maalta ja Saaristomereltä aina Pohjanlahden perukoihin 
ja Atlantin rannikoille saakka. Junnu ja Meri viettivät tal-
vensa Ruotsissa, Tuuli ja Iivar Ahvenanmaan saaristossa. 
Kesäksi kaikki lensivät Lappiin, josta ne palasivat ennen 
syksyn tuloa Merenkurkkuun.

Tutkijat ovat yllättyneet etenkin merikotkien liikkeiden 
laajuudesta. 

– On mielenkiintoista, miksi kotkat viettivät kesänsä 
Lapissa. Ehkäpä ne siirtyivät sinne parempien kalansaa-
liiden toivossa, pohtii Ismo Nuuja, WWF Suomen meri-
kotkatyöryhmän sihteeri.

Myös muutama uusi merikotka sai syksyllä kannetta-
vakseen aurinkovoimalla toimivan satelliittilähettimen. 
Kotkien liikkumisesta saatavaa tietoa voidaan muun 
muassa hyödyntää tuulivoimapuistojen sijoittamisen 
suunnittelussa. 

WWF Suomi ja Luonnontieteellinen keskusmuseo 
käynnistivät merikotkien satelliittiseurannan kevättalvel-
la 2009. 

Seuraa merikotkien liikkeitä blogissa: 
www.wwf.fi/villiplaneetta/tag/merikotka

Satelliittiseurannassa ole-
vat merikotkat Meri, Tuu-
li, Iivar  ja Junnu  ovat 
osoittautuneet kansainväli-
siksi seikkailijoiksi. Vuoden 

enemmän ravinteita käyttöönsä. ravinteita eli 
fosforia ja typpeä leviää luontoon muun muassa 
jätevesien ja pelloilta valuvien lannoitteiden 
mukana. ravinteita laskeutuu vesiin myös ilmasta, 
koska esimerkiksi moottoriliikenne puksuttaa 
ilmaan typpeä. 

Kuivalla maalla rehevöityminen muun muassa 
kiihdyttää metsien kasvua. vesistöjä rehevöity-
minen samentaa, mikä johtuu planktonlevien 
kasvun lisääntymisestä. rehevöitymisen takia 
myös myrkylliset sinilevälautat yleistyvät ja happi 
voi loppua vedestä levien ja vesikasvien kiihtyneen 
kasvun takia talvisen jääkannen alla. Kalalajisto 
saattaa muuttua siksi, että jotkin kalalajit selviävät 
paremmin rehevöityneissä vesissä kuin toiset.

ihmiset kokevat etenkin vesistöjen rehevöitymisen 
yleensä ongelmaksi. WWF on jo vuosia tehnyt 
työtä vesistöjen, erityisesti itämeren, rehevöity-
misen ehkäisemiseksi.

termiitti PUreSKeLee 
vAiKeAt KäSitteet 

heLPOmmiN SULAvAAN 
mUOtOON.

rehevöityminen tarkoittaa 
kasvien kiihtynyttä 
kasvua, joka johtuu 
siitä että ne jostain 
syystä saavat normaalia 
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iloiSia 
pErhEuutiSia 
Kiljuhanhilta

polKEmalla 
apua norpallE

Aurinko siivitti Mikkelin 
ammatt ikorkeakoulun 
opiskelijoiden pitkää pyö-
rämatkaa elokuussa. Opis-
kelijat polkivat kampus-
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WWF Suomi löytyy 
nyt verkkoyhteisö 
Facebookista. Yh-
teisössä voit lukea 
tuoreimpia WWF-

pEKKa 
haaviStoSta 
puhEEnjohtaja
puheenjohtajana vuodesta 2006 lähtien toiminutta kan-
sanedustaja Pertti Salolaista.

– Ympäristöasiat ovat tulleet pysyvästi kansainväliselle 
agendalle. Ne eivät enää ole marginaalisia, vaan vaikut-

uhanalaisen kiljuhanhikannan suurin poikasmäärä 
sitten vuoden 2002.

Todennäköinen syy hyvään pesintätulokseen on kilju-
hanhien pesimäalueella Norjassa toteutettava kettujen 
tehopyynti, joka käynnistettiin vuonna 2007 WWF:n 
vetämän hankkeen aloitteesta. EU valitsi viime vuonna 
päättyneen kiljuhanhi-LIFE -hankkeen yhdeksi vuoden 
2009 Best LIFE-Nature projects -palkinnon saajaksi.

jopoilla Hangosta Saimaalle ja keräsivät reissullaan 
rahaa saimaannorpan suojeluun. Matkaa kertyi noin 400 
kilometriä. Tempauksessa hyvin palvelleet jopot ovat nyt 
lainattavina kampuksella kannustaen ekologiseen liikku-
miseen.

Kansanedustaja Pekka 
Haavisto on valittu WWF 
Suomen hallintoneuvoston 
puheenjohtajaksi. Haas-
tavissa kansainvälisissä 
tehtävissä toiminut Haa-
visto seuraa tehtävässään 

Pohjois-Norjassa Por-
sanginvuonolla laskettiin 
elokuun lopussa ilah-
duttavat 58 kiljuhanhea. 
Niistä jopa 35 oli tämän 
kesän poikasia. Tämä on 
Pohjolan äärimmäisen 

uutisia ja kommentoida luonto- ja ympäristöaiheisia 
juttuja. Käy tykkäämässä!

www.facebook.com/wwfsuomi

tYKKää WWF:Stä 
FacEbooKiSSa

tavat koko ihmiskunnan 
kehitykseen. WWF on kan-
sainvälisenä ympäristöjär-
jestönä noussut yhä tär-
keämmäksi vaikuttajaksi, 
Haavisto sanoo.

WWF:n hallintoneuvos-
to muun muassa vahvis-
taa WWF:n tilinpäätöksen, 
hyväksyy WWF:n toimin-
tasuunnitelman sekä valit-
see WWF:n hallituksen.

vapauden tunnetta sekä luonnon tuomaa vaihtelua 
arkeen. Viis syyssateista, kunnon ulkoiluvaatteet päälle 
ja mars, metsään! 

Lähde: Metla

luonto 
liEvittää 
StrESSiä

KurKKaa 
itämErEn 
SuojElu-
tYöhön
leirillä. Kurkkaa, mitä tapahtuu öljytorjuntahar-
joituksissa ja katso, olisiko sinulla kanttia laskea 
merikotkan poikasia puun latvassa! Videoiden musii-
kin on säveltänyt Redrama.

www.wwf.fi/itamerenpuolesta

Millä keinoin pelastamme Itäme-
ren? Nyt voit tutustua WWF:n 
suojelutyöhön Itämeren puo-
lesta -kampanjasivustolla 
videoiden avulla. Muuta-
man minuutin mittaiset 
filmit kastavat varpaasi 
kosteikkoihin ja nosta-
vat hien pintaan talkoo-

Jo viiden minuutin oleskelu luon-
nossa rentouttaa stressaantu-
nutta ihmistä. Tutkimusten mu-
kaan luonnolla on selvä vaikutus 
ihmisten kokemaan terveyteen.  
Ihmiset arvostavat luonnossa eri-
tyisesti sen rauhaa ja hiljaisuutta, 

PANDAN POLKU 5
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Vii5i

panda Suojaa 
SYKSYn 
pimEYdEltä 
ja SatEElta

rulla ja klipsillä. Heijastimen hinta on 4,30 euroa.
Sateelta suojaa tyylikäs valkoinen pandasateenvarjo. Ko-

koon taitettuna sateenvarjon pituus on noin 30 cm ja aukais-
tuna halkaisija noin 90 cm. Sateenvarjon hinta on 15,50 euroa.

Sateenvarjon, heijastimen ja muut pandatuotteet löy-
dät WWF:n verkkokaupasta: www.wwf.fi/osta

hElppo ja 
hauSKa tapa 
lahjoittaa 
vErKoSSa
tuttaa hyväntekeväisyysjärjestöjen, 
esimerkiksi WWF:n, saamia lahjoi-
tuksia. Mitä useampia mainostajien 
viestejä palveluun kirjautunut käyt-
täjä vastaanottaa, sitä enemmän varoja 
järjestöt saavat toimintaansa. Käyttäjä ei 
maksa palvelusta mitään, vaan varat tulevat 
yhteisössä mainostavilta yrityksiltä. Käyttäjä saa itse 
päättää, mille järjestölle avustusrahat kohdennetaan.

www.sharewood.org

vaKuutuKSElla 
hYväntEKEväiSYYttä

dollisuus tukea WWF:ää ja varautua samalla tapaturmiin. 
Luonnonystävän lisäturvalla voi vakuuttaa itsensä tai 
koko perheen tapaturman aiheuttamalta pysyvältä haital-
ta ja luunmurtumilta. 

Luonnonystävän lisäturvan on kehittänyt WWF:lle 
ACE European Group -vakuutusyhtiö. Osa vakuutus-
maksuista lahjoitetaan kuukausittain WWF:lle, ja ACE 
lahjoittaa lisäksi yhden kuukauden vakuutusmaksut ko-
konaan WWF:n työhön. ACE vastaa kaikista kampanjan 
kustannuksista, eikä WWF:lle koidu mitään kuluja.

www.wwf.fi/vakuutus

314   Suomen merikotkat saivat WWF:n 
merikotkatyöryhmän laskentojen mukaan tänä 
vuonna 314 poikasta. tulos on koko suojeluhis-
torian toiseksi paras.

7 850   WWF:n asiantuntijat, ympäristökas-
vattajat ja WWF-lähettiläät ovat tänä vuonna 
tavanneet kasvotusten jo 7 850 lasta, nuorta ja 
aikuista erilaisissa ympäristökasvatus- ja koulu-
tustilaisuuksissa.

158   WWF Suomen järjestämille talkoo-
leireille osallistui kesän aikana yhteensä 158       
vapaaehtoista. Leireillä ennallistetaan ja hoi-
detaan uhanalaisia perinneympäristöjä, kuten 
niittyjä, ketoja ja hakamaita.

1 060   vuoden aikana WWF:n Nepal-hank-
keessa on rakennettu 1 060 uutta biokaasulai-
tosta, joihin on liitetty myös käymälä. Laitoksiin 
yhdistetyt tulisijat ovat auttaneet vähentämään 
polttopuun käyttöä yli 105 000 tonnia.

350 000   WWF:n projektialueelle Borne-
on saarella muodostettiin yli 350 000 hehtaarin 
kokoinen, suojeluun keskittyvä hoitoalue, jolle 
WWF loi hoitosuunnitelman.

heijastin kiinnittyy turvalli-
sesti joustavalla kierrena-

Hanki veikeä 
pandaheijas-
tin turvaa-

maan syksyn 
pimeneviä il-
toja. Pehmeä 
WWF-panda-

Eikö olisi hienoa, jos voisit 
lahjoittaa WWF:lle rahaa jon-
kun muun kukkarosta? Nyt 
voit, Sharewood.orgissa.

Sharewood.org on uusi, suo-
malainen verkko-
yhteisö, johon 
l i i t tymäl lä 
v o i  k a r -

Luonnonystä-
vän l isäturva 
-tapaturmava-
kuutus on uu-
denlainen mah-

lämpöä harakoille?

mitä WWF SAA AiKAAN SiNUN LAhJOitUKSeSi 
AvULLA? täLLä PALStALLA eSiteLLääN viiSi 
tUOrettA SAAvUtUStA.

Syksyn tullen kotona napsautetaan lämpö 
päälle. väännä patterit pienemmälle ja laske 
lämpötilaa yhdellä asteella, niin säästät 
energiaa ja lämmityskuluja. Kylmällä kelillä 
ikkunan eteen vedetyt verhot auttavat pitämään 
lämmön sisällä ja pakkasen pihalla. 

Pidä patterin edusta vapaana huonekaluista 
ja tuuleta nopeasti ristivedolla. muista myös 
villasukat, viltit, kynttilät ja kuumat juomat!

lisää vinkkejä: www.wwf.fi/ekovinkit

6 PANDAN POLKU
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pandapalKinto 2010
WWF Suomi julistaa 12. kertaa haettavaksi 
Pandapalkinnon, jonka tarkoituksena on 
edistää aktiivisia luonnon- ja ympäristön-
suojeluhankkeita. 

Palkintoja voidaan antaa yksi tai useampia, 
summaltaan yhteensä 20 000 euroa. 
WWF jakaa palkinnon joka vuosi erillisen 
Anderssonin rahaston tuotoista.

Hakuaika päättyy 15.10.2010. 

Vapaamuotoiset hakemukset osoitteeseen 
info@wwf.fi tai WWF, Pandapalkinto, 
Lintulahdenkatu 10, 00500 Helsinki.

Lisätietoja: www.wwf.fi/pandapalkinto tai 
suojelujohtaja Jari Luukkonen, 040 585 0020

WWF Suomi ja Fundraising Aid FRA hakevat

varainhanKKIJoita hElSinKiin
Etsimme iloisia ja ahkeria feissareita eli varainkerääjiä 
WWF:n tukijahankkijoiksi Helsinkiin. Feissarit 
hankkivat WWF:lle uusia kuukausilahjoittajia ja tekevät 
WWF:n tärkeää työtä näkyvämmäksi. Kuukausitukijat 
mahdollistavat pitkäjänteisen luonnonsuojelutyön.

Tarjoamme koulutuksen, mahdollisuuden vaikuttaa omiin 
työaikoihin, hyvän työporukan, haastavan ja motivoivan 
työn sekä kilpailukykyisen palkkauksen.

Sovit feissariksi, mikäli olet myönteinen ja innostunut, 
työskentelet mielelläsi ulkoilmassa ja tulet toimeen 
erilaisten ihmisten kanssa.

Kiinnostuitko?

Lue koko ilmoitus osoitteessa www.wwf.fi/tyopaikat

KoululaiStEn 
apu on 
tärKEää

Nepalissa, Bhutanissa ja Tansaniassa. Keräystuotoista 
kertyy tärkeä tuki suojelutyöhön.

Ympäristöhaasteet ovat tänä päivänä globaaleja: ilmas-
tonmuutos, metsäkato ja luonnon monimuotoisuuden 
hupeneminen eivät noudata valtioiden rajoja. Ongelmat 
koettelevat pahimmin kehittyviä maita, mutta meillä teol-
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WWF järjestää lukuvuonna 
2010–2011 koulujen päivä-
työkeräyksen, jonka tuotto 
käytetään kehitysyhteistyö-
hön. Tekemällä päivätyöke-
räyksen suomalaiset yläkou-
lut ja lukiot voivat olla muka-
na WWF:n työssä Borneossa, 

lisuusmaiden asukkailla on osamme 
niin ongelmien synnyssä kuin niiden 
ratkaisuissakin. Globaali kumppanuus 
on avain oikeudenmukaisempaan maa-
ilmaan.

WWF:n kehitysyhteistyöhankkeissa 
parempaa tulevaisuutta rakennetaan 
perinteisen luonnonsuojelun, kestävien 
elinkeinojen ja elintason parantamisen 
keinoin. Ensiarvoisen tärkeää on myös 
ympäristökasvatus: kehitysmaiden 
nuoret oppivat ymmärtämään oman 
elinympäristönsä rikkautta ja haavoit-
tuvuutta ja saavat välineitä sen säilyt-
tämiseen ja kestävään 
hyödyntämiseen.

WWF on myös jul-
kaissut kouluille tarinakokoelman Tari-
noita muuttuvalta planeetalta, joukon 
kertomuksia ympäristöstä, kestävästä 
kehityksestä, uhanalaisista lajeista ja 
ihmisistä eri maissa. Tarinakokoelma 
sopii koulujen aamunavausmateriaalik-
si tai vaikkapa lasten ja nuorten arvo-
keskustelujen pohjaksi. Osa tarinoista 
on vantaalaisen Vaskivuoren lukion 
oppilaiden kirjoittamia ja kuvittamia.

WWF:n verkkosivulla voi ilmoittautua päivätyö-
keräykseen, ladata tarinakokoelman ja siihen liittyvän 
tehtäväpaketin sekä kuunnella osan tarinoista äänitie-
dostoina: www.wwf.fi/ymparistokasvatus

Lyhyet
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EKSYKSiSSä 
ruoKaKaupan 

mErKKiviidaKoSSa

Kuvittelepa hetki, että kestävien 
valintojen tekeminen olisi ruo-
kakaupassa helppoa. Tarjolla 
olisi vain kestävästi tuotettua 
ruokaa, ja kauppa ohjaisi kulut-
tajien valintoja aina parempaan 
suuntaan.

silakka sukeltaa uuniin

Silakkaa pitäisi syödä enemmän, sillä sitä on 
itämeressä runsaasti ja sen kalastaminen 
vähentää rehevöitymistä. Silakan makua 
pehmentävät sinappi ja ruokakerma.

300 g silakkafileitä
3 luomutomaattia
2 dl luomuruokakermaa
2 tl sinappia
1 dl luomukorppujauhoja
suolaa, pippuria

Sivele silakkafileiden päälle ohuesti sinappia. 
Kierrä fileet korppujauhossa ja asettele 
uunivuokaan. Leikkaa tomaatit ohuiksi 
viipaleiksi ja asettele silakkafileiden päälle. 
Kaada päälle ruokakerma ja paista uunissa 
200°:ssa noin 30 min. tarjoile keitettyjen 
luomuperunoiden ja tuoreen salaatin kanssa.

Tällä hetkellä tilanne ei ole aivan näin yk-
sinkertainen. Itse asiassa vastuullisen ruoan 
ostajan pitäisi ruokakauppaan mennessään 
aseistautua aikamoisella arsenaalilla tietoa 
ja valistusta. Kaupan hyllyllä on vastassa 
melkoinen sekamelska merkkejä ja väittä-
miä. 

Itse luulen olevani hyvin varustautunut 
mittelöön. Ison perheen äitinä käyn kaupas-
sa usein ja ostan kerralla paljon. Ajattelen 
lapsiani ja heidän tulevaisuuttaan maapal-
lolla. Yritän pysyä kärryillä siitä, mikä on 
vastuullinen valinta sekä ympäristön että 
sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kannal-
ta. Silti ahdistun siitä, miten paljon pitäisi 
tietää, jotta voisi olla puhdas omatunto.

lautaselle kausipainotteista 
lähikasvisruokaa
Ympäristö- ja erilaisten vastuullisuusmerk-
kien alkuperäinen tarkoitus on ollut auttaa 

paan suuntaan.
Esimerkiksi Elin-

tarvikeviraston yllä-
pitämä Luomumerkki 
kertoo siitä, että tuote 
on kasvatettu lannoit-
tamalla luonnonmu-
kaisesti ja torjumal-
la tuholaiset ilman 
kemial l i s ia  myrk-
kyjä. Reilun kaupan 
tuotteiden ostaja voi 
luottaa siihen, että al-
kuperäinen tuottaja 
saa reilun korvauk-
sen työstään ja että 
kehitysmaissa sijait-
sevia tuottajia ja yh-

kuluttajia jokapäiväiseen elämään liittyvissä kulutus- ja 
ostopäätöksissä ja muuttaa kulutustottumuksia parem-

teKSti: LAUrA rAhKA
KUvAt: mArJO yLiKOSKi / WWF
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Kestävien ostosvalintojen lisäksi on hyvä muistaa, että ruokaa ei 
kannata heittää pois.

teiskuntia tuetaan eri tavoin. MSC-merkki kalatuotteissa 
puolestaan varmistaa, että kala on pyydetty kestävästi, 
kansainvälisen Marine Stewardship Councilin kriteerien 
mukaisesti.

– Tärkeämpää kuin yksittäiset merkit olisi valita ruo-
kansa sillä perusteella, onko se lähellä tuotettua ja kausi-

tiSKiSSä vain 
vaStuulliSta 
Kalaa
tuneita, WWF:n kalaoppaan punaisella listalla tai 
kuluttajille kalasuosituksia antavassa Fishonline-
verkkopalvelussa statuksella 5. S-ryhmä ei myöskään 
hyväksy ympäristölle haitallisten kalastustapojen, 
kuten dynamiitin tai myrkyllisten aineiden käyttöä 
kalojen pyynnissä. 

 Tavoitteena on, että kaikki päivittäistavarakau-
poissa myytävät kalat on pyydetty kestävillä mene-
telmillä, kestävistä kalakannoista ja laillisista kiinti-
öistä.

Paikallisella tasolla, S-market Kivenlahdentiellä 
suurin muutos on se, että tuoretta tonnikalaa ei enää 

S-ryhmän kalavalikoima 
on vuoden 2010 alusta 
päivitetty kestävämpään 
suuntaan. Valikoimis-
ta poistetut lajit ovat 
IUCN:n luokituksessa 
uhanalaisia tai vaaran-

saa kalatiskiltä. Kalatiskin päällä seisovasta paperis-
ta asiakkaat voivat ihmetellä uutta linjausta. Palve-
lutiskivastaava Arto Glad kertoo, että palaute on 
ollut myönteistä, mutta asiakkaat eivät vielä tunne 
vastuullisen kalanpyynnin merkkiä. Silti marketin 
MSC-tonnikalahylly on tyhjä.

painotteista sekä mielellään myös kasvisruokaa, 
linjaa WWF Suomen Kestävä tuotanto ja kulutus 
-ohjelman vastaava Sampsa Kiianmaa.

WWF edistää vastuullista tuotantoa tuotekoh-
taisilla standardeilla, joita on laadittu yhdessä 
eri toimijoiden kanssa. MSC on hyvä esimerkki 
Suomessakin onnistuneesta standardin käyttöön-
otosta.

– Tällä hetkellä tärkeimpiä tuoteryhmiä ovat 
kala-, soija- ja palmuöljytuotteet, koska ne tule-
vat sellaisilta alueilta maailmassa, joissa luonto 
on kaikkein haavoittuvaisin ja uhattu, Kiianmaa 
kertoo.

voisiko ruoan ostaminen olla helpompaa?
Huolimatta merkkien hyvästä alkuperäisestä tar-
koituksesta ohjata valintoja kestävämpään suun-
taan, tavallinen kuluttaja on kaupan valikoiman 
edessä monesti hämmentynyt. Olisiko helpom-
paa, jos kaupassa ei tarvitsisi miettiä kuin sitä, 
että sieltä voi ostaa hyvää ruokaa?

– Tottakai. Paras tilanne olisi, jos vastuullinen 
tuotanto olisi valtavirtaa. Silloin pitäisi ihmetellä, 

jos joku tuote ei ole vastuullisesti tuotettua. Tulevaisuu-
dessa olisi hienoa, jos kaupat tekisivät päätöksen, että ne 
myisivät vain vastuullisesti valmistettuja ja pyydettyjä 
tuotteita, Kiianmaa visioi. 



itämErEn YhdiStämät
Itämeri huuhtoo yhdeksän valtion rantoja. Niiltä kiirii meren 
yli toiveikkaita ja tarmokkaita viestejä, merensuojelun menes-
tystarinoita. WWF tekee kaikissa Itämeren maissa töitä terveen 
meren puolesta. Annamme nyt suunvuoron neljälle asiansa 
osaajalle, jotka puolustavat merta kukin omalla rannallaan. 

teKSti: LAUrA tAhKOKALLiO
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”Minua hirvitti. Olin käy-
nyt tutustumassa tunnet-
tuihin öljyonnettomuuk-
siin verrattuna mitättö-
män pieneen öljyvuotoon 
Lahdessa ja mietin, mil-
laista tuhoa tankkerion-
nettomuus saisikaan ai-

hirvittävä 
hEtKi
kaan Suomenlahdella. WWF:n vapaaehtoiset öljyntorju-
jat ovat onneksi innokkaita osallistumaan koulutuksiin, 
ja kansalliset ja kansainväliset toimijat ovat sitoutuneet 

caSE: Suomi

pienentämään öljyonnet-
tomuuksien riskejä sekä 
parantamaan öljyntorjun-
tavalmiutta. Se rauhoitti 
mieleni.

WWF:n öljyntorjujat toi-
mivat viranomaisten alai-
suudessa, moitteettomasti 
ja hyvässä yhteistyössä. 
Öljyä kerätään rannoilta 
esimerkiksi lapioilla ja äys-
käreillä. Tämä käsityö on 
sekä fyysisesti että henki-
sesti raskasta. 

WWF Suomen öljyntor-
juntajoukkoihin kuuluu yli 
5600 vapaaehtoista. Suu-
rin osa porukastamme on 
nuoria naisia pääkaupun-
kiseudulta, mutta joukkoon kuuluu kaikenikäisiä henki-
löitä koko Suomesta. Heitä yhdistävät halu auttaa ja huoli 
kauniista luonnostamme.”

– Vanessa Klötzer, meriasiantuntija, WWF Suomi

Öljyntorjuntajoukot tositoimissa. Öljyyn tahriintunut joutsen 
otetaan kiinni pesua ja hoitoa varten.
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tuksista. Sitkeys kannatti: saimme yhtiön kanssa neuvo-
teltua rakentamissuunnitelmaan parannuksia, joita edes 
viranomaiset eivät olleet vaatineet. 

Upein saavutuksemme on, että Nord Stream velvoi-
tettiin kuljettamaan pohjasta ruopattavat rehevöittävät 

tapauS 
itämErEn 
KaaSuputKi

metelin mediassa. Puolalaiset huolestuivat Itämeren 
tilasta, ja pesuainevalmistajat saivat rutkasti huonoa 
julkisuutta. Tämä johtikin tuloksiin.  Puolan suurin pe-
suainevalmistaja Procter & Gamble päätti ensimmäisenä 

puhdaSta 
pYYKKiä, 
tahraton 
mainE

”’Eiväthän fosfaatit ole mi-
kään ongelma Itämerel-
le. Aiomme jatkaa niiden 
käyttöä’, vastasi suuri puo-
lalainen pesuainevalmista-
ja, kun joukko puolalaisia 
koululaisia ja WWF vaativat 
yhdessä pesuainevalmista-
jia lopettamaan rehevöittä-
vien fosfaattien käytön tuot-
teissaan. Mikä turhauttava 
alku kampanjalle!

Nostimme asiasta ison 
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massat maalle eikä jätä niitä me-
reen. Yhtiö sanoi ensin, että tämä 
on mahdotonta. Toisin kävi: WWF 
neuvotteli asiasta putkimiesten 
kanssa ja uhkasi yhdessä Saksan 
Maan ystävien kanssa nostaa asi-
asta oikeusjutun, joka olisi viiväs-
tyttänyt rakennustöitä. Yhtäkkiä 
ruoppausmassojen kuljettaminen 
olikin mahdollista! 

Nord Stream myös korvaa ka-
lastajille sen, että silakan kalastuskautta lyhennetään 
ensi vuonna, jotta silakkakanta saa toipua putken raken-
nustöistä. Yhtiö perustaa lisäksi luonnonsuojelualueita ja 
takaa niiden hoidon 35 vuodeksi. 

Minua huolestuttaa rakennustöissä eniten rehevöitymi-
nen. Toivon myös, etteivät rakentajat kohtaa toisen maa-
ilmansodan aikaisia räjähteitä. Koskaan ei voi tietää, mitä 
salaisuuksia merenpohja kätkee.”  

– Jochen Lamp, Itämeri-toimiston 
päällikkö, WWF Saksa

caSE: SaKSa

”Puolet puolalaisista
asuu viemäriverkoston 
ulkopuolella.”

caSE: puola

puhdistaa maineensa ja lo-
pettaa fosfaattien käytön. 
Heidän pesuaineissaan on 
yhä 0,2 % fosfaattia, mutta 
aiomme päästä tästäkin 
hitusesta eroon. Tällä välin 
kaikki muut suuret pesu-
ainevalmistajat ovat jo eh-
tineet lopettaa fosfaattien 
käytön täysin. 

WWF avasi tärkeän keskustelun. Nyt Puolan valtio on 
luvannut kieltää fosfaatit kaikissa pesuaineissa vuoteen 
2014 mennessä. Tämä on hienoa, sillä puolet puolalaisis-
ta asuu viemäriverkoston ulkopuolella, ja näin fosfaatit 
päätyvät mereen käsittelemättöminä.”

”Itämeren äärirannat yh-
distää pian merenpohjassa 
Venäjältä Saksaan kulkeva 
kaasuputki. Putki on pit-
kä, mutta sen suunnitte-
luprosessi on ollut vielä 
pidempi. Kaasuyhtiö Nord 
Streamin edustajat istuivat 
yökausia WWF:nkin toi-
mistolla keskustelemassa 
putken ympäristövaiku-

Itämeren kaasuputken ympäristö-
vaikutukset voivat olla arvaamattomia.
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nyt otettu viisi painosta. Opasta ja etenkin sen pientä tas-
kuversiota on jaeltu yhteensä kaksi miljoonaa kappaletta. 
Oppaasta on myös kirjoitettu 3000 lehtijuttua. Tuoreen 

KalanSYöjiEn 
raamattu 
valloitti 
ruotSin

”Täydellinen työkalu 
ja poliittisesti täydel-
linen ajoitus, voisin 
sanoa. WWF Ruotsin 
kalaoppaasta on tul-
lut kuin Raamattu. 
Opas kertoo, mitä 
kalalajeja kannattaa 
suosia ja mitä vält-
tää. Se puhuttelee 
kaikkia: jokainen on 
kuluttaja.

Kalaoppaasta on 
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Suomen ympäristökeskuksen merikeskuksen 
johtaja Mari Walls katselee Itämerta tutkijan ja 
viranomaisen silmin. Hän painottaa kansain-
välistä yhteistyötä Itämeren suojelussa:  

– Itämeren valuma-alueella asuu yli 85 mil-
joonaa ihmistä. Itämeri on luonteeltaan hyvin 
kansainvälinen meri, johon valtioiden rajat 
eivät vaikuta. Kansainvälisen yhteistyön avul-

mari WallS: 
itämEri on luontEEltaan 
hYvin KanSainvälinEn

caSE: ruotSi

mielipidetiedustelun mu-
kaan 85 % ruotsalaisista 
haluaa ostaa kalaa, jolle 
WWF:n kalaopas näyttää 
vihreää valoa. 

Olemme innostaneet 
myös Vuoden kokki -yh-
distyksen ja Ravintola-
akatemian haastamaan 
yhdessä WWF:n kanssa 
suuret kalatukut panos-
tamaan vastuullisiin tuotteisiin. Tulokset vakuuttavat: 
esimerkiksi Abba Seafood kasvatti vuodessa ympäristö-
merkittyjen kalatuotteidensa valikoiman 18-kertaiseksi ja 
poisti sortimentistaan lajit, joille kalaoppaamme näyttää 
punaista valoa.” 

– Marie von Zeipel, vanhempi tiedottaja, WWF Ruotsi

”85 % ruotsalaisista suosii 
vihreän valon kalaa.”

la voidaan luoda 
yhteisiä politiik-
koja ja toiminta-
malleja, jotka tu-
kevat Itämeren 
suojelua, Walls 
sanoo. 

Wallsin mie-
lestä Itämeren 
suojelussa tarvi-
taan nyt sitoutu-
nutta yhteistyötä 
ja laajaa kirjoa 
konkreettisia toi-
mia: 

– Kuormituk-
sen osalta tiedämme kipupisteet. Ravinteiden 
suljettujen kiertojen kehittäminen kotieläin-
taloudessa ja täsmätoimet peltoviljelyssä sekä 
taajamien jätevedenpuhdistuksen tehostami-
nen ovat teknisesti toteutettavissa. On myös 
tärkeää nähdä, että suojelu ja kestävää käyttöä 
tukevat ratkaisut kulkevat rinnakkain.

Myös WWF:n toimistoissa paiskitaan töitä 
Itämeren hyväksi valtiorajojen yli. WWF Suo-
men hallituksessa mukana oleva Walls antaa 
kiitosta toimintatavalle: 

– WWF on kansainvälisen verkostonsa myö-
tä luontevasti mukana koko Itämeren alueen 
merensuojelussa. Sillä on erinomainen maine 
toimintansa vankkaan tutkimustietoon pohjaa-
vana, keskustelevana ja positiivisena kansalais-
järjestönä. 



tukholma, WWF ruotsin toimisto ja 
WWF:n kansainvälinen itämeri-toimisto

stralsund, WWF saksan itämeri-toimisto

kööPenhamina, WWF tanskan toimisto

korkein itämerellä havaittu Yksittäinen 
aalto (14 metriä, vuonna 2004)

landsortin sYvänne, itämeren sYvin kohta (459 metriä)

tanskan salmet, suolaPulssien väYlä itämereen. suola-
Pulssit tuovat itämerelle elintärkeän  suolasYkäYksen.

vrouW maria -laivan hYlkY (vuodelta 1771). itämeren Pohjassa 
on satoja, joPa tuhansia laivanhYlkYjä. osa hYlYistä on 
tikittäviä aikaPommeja, sillä ne sisältävät vaarallisia aineita.

soPot, eurooPan Pisin Puinen laituri (515 metriä)

suomen vanhin tunnettu merikotka rengastettiin 
merenkurkussa ja tavattiin viime toukokuussa 
lentelemässä Posiolla. kotkavanhuksella oli 
tuolloin ikää 26 vuotta, 11 kuukautta ja Yksi Päivä.

• merikotka ja itämerennorppa säästyivät sukupuutolta. 
• on suojelualueita, joilla luonto lepää.
• vapaaehtoiset öljyntorjujat ovat pelastaneet öljyyntyneitä 
 rantoja ja eläimiä.  
• pätevät kansainvälisen merenkulkujärjestö IMO:n tiukat 
 määräykset merenkulusta.   
• useissa pesuaineissa ei enää käytetä rehevöittävää 
 fosfaattia.  
• monet matkustajalaivat eivät enää lorauta jätevesiään 
 mereen.
• maatalous muuttuu rehevöitymisen syntipukista 
 ratkaisijaksi.
• perinneympäristöjä ja kosteikkoja luodaan, kunnostetaan 
 ja suojellaan.  
• kalansyöjät voivat tarkistaa kalaoppaasta, mitä lajeja 
 kannattaa suosia lautasella.
• laiton kalastus on vähentynyt ja turskakanta kääntynyt 
 kasvuun. 
• ajoverkkojen käyttö on kielletty, ja siksi uhanalaiset 
 pyöriäiset ja luonnonlohet porskuttavat aiempaa 
 huolettomampina.
• kansainväliset strategiat näyttävät suuntaa: Itämeren 
 suojeluohjelma Baltic Sea Action Plan ja Euroopan 
 unionin Itämeri-strategia.

tanKKErEiSta turSKiin, 
pESupulvErEiSta  politiiKKaan 
– WWF toimii maalla ja mErEllä
WWF:n ja sen yhteistyökumppaneiden 
ansiosta Itämerellä…

14 PANDAN POLKU
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helsinki, WWF suomen toimisto

varsova, WWF Puolan toimisto

tartto, eestimaa looduse Fondin toimisto (WWF:n sisarjärjestö)

vilna, lietuvos gamtos Fondasin toimisto (WWF:n sisarjärjestö)

riika, Pasaules dabas Fondsin toimisto (WWF:n sisarjärjestö)

Pietari, baltic Fund For nature (WWF:n sisarjärjestö).    
Pietari on itämeren suurin Yksittäinen saastuttaja.

lukoilin öljYkentät kaliningradin edustalla. mYös itämerellä Paineet öljYnPoraukseen kasvavat jatkuvasti.

landsortin sYvänne, itämeren sYvin kohta (459 metriä)

koivisto eli Primorsk, itämeren suurin öljYsatama. itämerellä 
liikkuu nYt noin 70 öljYtankkeria viikossa, lähivuosina 100. 

vaPola, itämeren YmPäristöYstävällisin maatila uudessa-
kauPungissa (WWF:n kansainvälinen Palkinto vuonna 2009)

itämeren kaasuPutki (1220 kilometriä, otetaan käYttöön vuonna 2011) 

 itämerennorPan Pääasialliset Pesimäalueet. 
 norPPa sYnnYttää Poikasensa lumiPesään 
 jäiden Päälle. ilmastonmuutoksen mYötä 
 itämeren talviaikainen jääPeite PienentYY, 
 mikä uhkaa norPPaa.
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”Sama paita on tainnut 
olla päällä liian kauan, 
mutta sillä ei ole väliä.”

Jurmossa raivattiin yhteensä 2,3 hehtaaria katajaa.
Kuvassa talkooleirikonkari Markku Reunanen.

WWF:n kenttäkoordinaattori 
Teemu Niinimäen työnäyte.

Tauolla on hyvä levähtää. Kuvassa 
Hely Jalonen ja leirinvetäjä Olli Borg.
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Aurinkoa, vettä ja hikeä. Risu-
savottaa, niittämistä ja perinne-
ympäristöjä. Talkooleireillä hiki 
virtaa, kun innokkaat vapaaehtoiset 
huhkivat luonnon monimuotoisuu-
den säilyttämisen puolesta.

KouKuSSa 
Kovaan 
tYöhön

teKSti JA KUvAt: KriStiiNA tOLvANeN

Illalla leirinvetäjä esit-
telee ohjelman. Edessä on 
intensiivinen viikko saa-
ressa, josta yhteysaluksia 
mantereelle lähtee vain 
kerran päivässä. 

Jurmon merellinen tal-
kooleiri on houkutellut 
paikalle värikkään joukon. 
Tutustun opiskelijasisaruk-
siin, joista toinen viettää 
lomaa kotona odottavasta 
gradusta, ja biologeihin, 
jotka tunnistavat harmaa-
kynsimän ja horttokatke-
ron leikiten. Tutustun ar-
kirutiineitaan pakoileviin 
toimistotyöntekijöihin sekä 
eläkeläisiin, joista moni 
osoittautuu talkooleirikon-
kariksi. Joukkoomme on 

liittynyt myös aktiivilomaa viettävä virolaisnainen, joka on 
mukana WWF:n leirillä jo toista kertaa. 

Kaikilla meillä on talkootyöhön hyvin erilaiset lähtö-
kohdat. En osaa käyttää viikatetta. Huokaisen helpotuk-
sesta, kun kuulen, että tarvittaessa opettelemme erilaisia 
työmuotoja.

Katajaa raivaamassa
– Herätys! huudahtaa leirinvetäjä Olli Borg telttoihin 
aamuseitsemältä.

Kahdeksalta aloitamme työt. Jurmon leirillä päätyönä 
on katajan raivaus. Perinteinen laiduntaminen saarella 
on taantunut, ja nyt umpeen kasvava kataja vie tilaa mo-
nilta Jurmossa esiintyviltä uhanalaisilta lajeilta, kuten 
sakarahanhikilta ja tulijäkälältä. Myös uhanalaiset hyön-
teiset, kovakuoriaiset, perhoset ja hämähäkit ovat riippu-
vaisia avoimesta ympäristöstä. 

Ilman raivausta kedot kasvavat yhä korkeampaa kata-
jaa, katajan keskelle tulee muita puita, ja pikkuhiljaa siitä 

KolmE vuoSiKYmmEntä 
talKoolEirEjä
WWF on järjestänyt talkooleirejä vuodesta 1977 
lähtien. Kesällä 2010 järjestettiin kymmenen talkoo-
leiriä eri puolilla Suomea. talkooleireillä ennallistetaan 
ja hoidetaan niittyjen ja ketojen kaltaisia perinne-
ympäristöjä sekä niiden harvinaistuvaa lajistoa. 

Perinneympäristöt ovat perinteisten maankäyttö-
muotojen myötä syntyneitä erittäin runsaslajisia 
elinympäristöjä, jotka ovat vähentyneet tehostuneen 
maatalouden myötä. Niiden lajirikkauden säilyttä-
minen vaatii säännöllistä hoitoa. talkooleireillä 
perinneympäristöjä hoidetaan muun muassa 
niittämällä.

www.wwf.fi/talkooleirit

Rypsipellot kuultavat keltaisina. Bussin vieressä tieviivat 
vilahtelevat, kylien nimet vaihtuvat ruotsin kielelle, no-
peusrajoitukset tippuvat 80:sta kuuteenkymppiin. Saa-
vumme Saariston rengastietä pitkin Nauvon Pärnäisiin, 
josta hyppäämme yhteysaluksen kyytiin. Kolmen tunnin 
matkan jälkeen astun kiviselle saarelle. Näkymä on karu, 
mutta uskomattoman kaunis. 

30 hengen talkooleiriläisjoukko on saapunut viikon 
mittaiselle leirille yhteen Saaristomeren arvokkaimmista 
luontokohteista, Jurmon saareen Länsi-Turunmaalle. 
Täällä luonto voittaa vielä teknologian, ja aurinko sekä 
aito saaristolaistunnelma lämmittävät.

irti arjen rutiineista
Leirikohteemme sijaitsee pienen matkan päässä Jurmon 
satamasta. Jalkojeni alla rapisee jäkälä ja kataja, pian 
eteen nousee leirimme keittiö- ja varusteteltta. Useat lei-
riläiset nukkuvat omissa teltoissaan, mutta meille, jotka 
kaipaamme yhteisöllisyyttä yölläkin, pystytetään yhtei-
nen puolijoukkueteltta. muodostuu metsä. 

– Mitä aikaisemmin tämä
estetään, sitä helpompaa  
se on, ja sitä enemmän ar-
vokasta ja monimuotois-
ta luontoa säilyy, motivoi 
suojelubiologi Leif Lind-
berg leiriläisiä. 

Pitkän aikavälin ratkaisu 
on kuitenkin laidunnus, 
jonka avulla kedot pysyvät 
matalina, monimuotoisina 
ja ravinneköyhinä. Jurmo 
on saamassa lisää laidun-
tajia, joten näkymä tule-
vaisuudesta on valoisa.

Kappale kauneinta Suomea
Työpäivän aikana kuluu 
litroittain vettä ja aurin-
korasvaa. Kataja pistelee 
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Luonnon helmassa mieli lepää.

Sanni Partanen raivasi katajaa 
WWF:n talkooleirillä Jurmossa.

Nimi? 
Sanni Partanen
Ikä? 
27
Asuinpaikkakunta? 
Helsinki
Mitä teet? 
Opiskelen kansainvälistä julkis-
oikeutta.
Miksi lähdit mukaan talkoolei-
rille? 
Tämä on ensimmäinen kerta. Halusin 
kokea jotain täysin uutta ja erilaista!
Parasta talkooleirillä? 
Tämä paikka!
Tylsintä talkooleirillä? 
Päivän viimeinen rutistus töissä.
Mitä on talkooleiri? 
Rankkaa työntekoa, leppoisaa meinin-
kiä ja luonnon läheisyyttä.

– Herätys! huudahtaa leirinvetäjä telttoihin aamuseitsemältä.

olla päällä liian kauan, mutta sillä ei ole väliä. Nukku-
maan mennessä katajat kurkkivat teltan suulta – työnsar-
kaa riittää huomiseksikin.

Päivien edetessä huomaan kasvavani leiririippuvaisuu-
teen. Onkohan ensi vuonna kohteena perinnemaisema, 
jossa torppia kunnostetaan vanhan ajan asuun perintei-
sin menetelmin, niin kuin Liesjärven leirillä? Onkohan 
talkootöinä myös aidantekoa? Olen näkevinäni lautasel-
lani katajan alta löytyviä uhanalaisia kasveja ja sormeni 
syyhyävät katajan kimppuun. 

Konkarit sanovat sitä leiriaddiktioksi. 
– Talkooleireissä koukuttaa se, että pääsee tällaisiin 

paikkoihin. Nämä ovat kappale kauneinta Suomea, aina 
jokainen omalla tavallaan, luonnehtii talkooleirikonkari 
Markku Reunanen, jolle talkootyö on tuttu kesänviet-
totapa. 

– Kaiken kaikkiaan sitä on yli vuoden verran asuttu tel-
tassa leireillä, hän naurahtaa. 

Edessä uusi uljas talkooleiri
Leirin viimeisenä päivänä kierrämme yhdessä työkohteet: 
katsomme, mitä olemme saaneet aikaan ja röyhistämme 
rintaa tehdystä työstä. Ohhoh, melkoinen kasa katajaa ja 
avoin keto vieressä! 

Kotona toivun leiristä muutaman päivän. Leirillä tullut 
rytmi on jäänyt päälle ja leirikaipuu iskee. Vaatteissani 
haisee hyttyskarkote, hyttysen puremat kutittavat kyy-
närpäitäni ja kynsieni alla on vieläkin multaa. Ehkä olisi 
aika käydä kunnon suihkussa.

Tai ehkä vielä hetken säilytän muistot. Sitten alan odot-
taa helmikuista leirikirjettä. 

hanskojen läpi ja mahani murisee jo. Ah, 
kohta pääsen nauttimaan kaalilihakeit-
toa! Jurmon puuttomassa maastossa vain 
telttojen vierustat toimivat varjona, joten 
uimatauolla kiirehdin vauhdilla rantaan. 

Kuumuudessa ruumiillinen työ on ras-
kasta, mutta leirissä vallitsee leppoisa 
tunnelma. Ainutlaatuisen saaristomiljöön 
keskellä ei kuumottava auringonpaahde 
häiritse.

– Eilen kun väsytti, katsoin vain merelle 
ihastellen ja ajattelin, että tämän takia 
olen tänne tullut, kuvailee Hely Jalonen. 

Puolessa välissä leiriä päivät alkavat jo 
sekoittua toisiinsa. Sama paita on tainnut 

Tärkein varuste talkooleirillä? 
Kumisaappaat. Ja toppi, koska on niin 
kuuma.
Unohtuiko jotain matkasta? 
Kevyt paitapusero, joka peittäisi kädet 
niin, etteivät katajat raapisi.
Mikä yllätti talkooleirillä? 
Hyvin rento meininki ja se, että mu-
kana on niin paljon talkoolaisia, jotka 
ovat olleet mukana vuodesta toiseen. 
Mitä ikävöit kotoa? 
Sänkyä!
Mitä et kaipaa kotoa? 
Sitä, että pitää ihailla aurinkoa sisältä. 
Omituisin laji, johon olet törmän-
nyt talkooleirillä? 
Uhanalainen suikeanoidanlukko.

lähiKuvaSSa lEiriläinEn
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EKologiSilla 
jalanjäljillä

mikko kuiri
green Office -asiantuntija
WWF:ssä vuodesta 2006
ikä: 29
syntymäpaikka: helsinki
koulutus: ympäristöjohtamisen tradenomi, 
opiskelee parhaillaan Ktm:ksi
harrastukset: jalkapallo, jooga, skeittaus 
ja lumilautailu, musiikkitapahtumien 
järjestäminen
tärkein työväline: ilmastolaskuri.fi   
-verkkotyökalu. ”Se on green Office 
-vuosiraportoinnin tärkein työkalu, 
jonka avulla seurataan toimistojen 
kasvihuonekaasupäästöjä.”
luonnossa olisin: Aalto. ”vesimolekyylit 
toimivat yhteistyössä ja muodostavat jotain 
suurempaa, joka pyrkii aina eteenpäin. 
yhteistyössä on voimaa!”

teKSti: mirA hANNUKSeLA
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Mikko Kuiri ohjaa
toimistoja ympäristö-
ystävällisempään
arkeen.

Mikko Kuiri tutkii paperinkeräyslaatikkoa ja onkii käsiinsä kuplamuovil-
la pehmustetun kirjekuoren. Teoston Green Office -tiimi jännittää vie-
ressä tarkastajan tuomiota.

– Joskus jäte voi päätyä vahingossa väärään astiaan. Muovin oikea 
paikka on energiajakeessa, Mikko neuvoo.

Meneillään on Teoston toimistotarkastus. Aikaisemmin on käyty yh-
dessä läpi toimiston ympäristöohjelma ja oma arviointi, nyt kierretään 
toimitiloissa tutkimassa kierrätyspisteitä, tulostimien asetuksia ja pesu-
aineita. Mikko kyselee vastaan tulevilta työntekijöiltä, miten he huoleh-
tivat ekoasioista arjessaan. Kaikki on kunnossa, ja Mikko myöntää toi-
mistolle Green Office -merkin käyttöoikeuden.  Hän kirjoittaa Teostolle 

Toimiston 
vessapaperiksi 

Mikko suosittelee 
kierrätyskuidusta 

valmistettua 
paperia.

tarkastuslausunnon ja kerää siihen 
päivän aikana todetut plussat ja 
miinukset sekä kehitysehdotukset 
tuleville vuosille. 

– Hyvää keskitasoa. Seuraava 
tarkastus Teostolla on edessä kol-
men vuoden päästä, Mikko kertoo.

Kannustusta ja koordinointia
WWF:n Green Office -asiantuntijan 
työhön kuuluu paljon muutakin 
kuin tarkastuksia. Mikko suunnittelee Green Office -toimistojen kanssa 
niiden ympäristöohjelmia ja auttaa hankalissa tilanteissa eteenpäin. Hän 
kehittää ohjelman työkaluja ja koordinoi toimistojen vuosittaista rapor-
tointia WWF:lle. 

– Tässä työssä pääsee oikeasti vaikuttamaan! Tarkastuksissa näkee, 
miten Green Office -ohjelma muuttaa toimistojen arkea ympäristöystä-
vällisempään suuntaan ja miten meidän ohjeistukset saavat ihmiset toi-
mimaan. Kentältä poimin juttuja, joita voi taas jalostaa uusiksi ideoiksi 
kaikkien käyttöön, Mikko kertoo.

– Ihmiset ovat innostuneita ja haluavat oppia ekotehokkaiksi. Pienil-
läkin toimenpiteillä päästään suuriin tuloksiin, kun mukana on paljon 
porukkaa. 

Kathmandusta jyväskylään
Green Office on vienyt Mikkoa myös maailmalle.

– Vietin viime syksynä kuukauden WWF Nepalin toimistossa Kath-
mandussa, jossa suunniteltiin Green Officen käyttöönottoa. Siellä pääsi 
pohtimaan ympäristöohjelmaa ihan eri lähtökohdista, kun esimerkiksi 
jätehuollolle tai energiansäästöasioille ei ole olemassa samanlaista inf-
rastruktuuria kuin Suomessa. Nyt Green Office -käytäntöjä sovelletaan 
myös WWF Nepalin toimistossa, ja tulevaisuudessa ehkä Nepalin yritys-
maailmassakin.

Tänä syksynä Mikolla on kuitenkin edessä uudet kuviot, kun asiantun-
tija lähtee kehittämään omaa asiantuntemustaan Jyväskylän yliopistoon 
yritysten ympäristöjohtamisen maisteriohjelmaan.

– Jatkan töitä opintojen ohessa. Yliopistolta saan varmasti tuoreita 
ajatuksia siihen, miten Green Officea voisi kehittää tulevaisuudessa. 

Jotain miehen sitoutumisesta asiaansa kertoo myös pieni ekologinen 
jalanjälki. Se on tatuoitu Mikon jalkaan. 

KasvotKeitä WWF:N tOimiStOLLA 
työSKeNteLee JA mitä he teKevät? 
KASvOt-PALStA KertOO.
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marS mEtSään
Metsässä viihtyy myös syksyn arvaamattomissa keleissä, 
kun on varustautunut oikein. Sateet eivät estä suunnistamista, 
geokätköjen etsimistä tai patikkaretkeä. Suomen partiolaisten 
järjestösihteeri Jarno Hakulinen antoi perusvinkit pukeutumiseen.

Miten kannattaa val-
mistautua syksyiseen 
metsäretkeen? 

– Tarkista aina säätiedo-
tus. Vähänkin epävakaisel-
la kelillä kannattaa laittaa 
kumisaappaat jalkaan ja 
pakata sadevaatteet rep-
puun. Metsässä kerrospu-
keutuminen on pop, kun 
vaatetusta voi lisätä ja vä-
hentää tilanteen mukaan. 
Millaista on oikeaop-
pinen kerrospukeutu-
minen?

– Aluskerrokseksi sovel-
tuvat parhaiten hengittä-
vät urheiluvaatteet tai tek-
niset vaatteet, jotka siirtä-
vät hien pois iholta. Puu-
villa on aluskerroksessa 
huono materiaali, koska se 
kerää kosteutta ja tuntuu 
sen vuoksi nopeasti mä-
rältä tai kylmältä. Väliker-
rokseksi sopii esimerkiksi 
villapaita – siinä on paljon 

ilmaa, joka lämmittää – tai 
muu lämmin pitkähihai-
nen. Päällimmäiseksi tulee 
tuulenpitävä takki. Gore-
tex varusteet ovat tietysti 
hyvät jos sellaiset kaapista 
löytyvät, mutta myös ta-
vallisella tuulitakilla pär-
jää hyvin ja se kestää vä-
hän vettäkin.
Miten jalat  pysyvät 
kuivina?

– Kumisaappaat ovat 
aina varma valinta. Jos 
keli jää lämpimäksi, niiden 
varret voi kääntää alas-
päin. Myös vaelluskengillä 
pärjää joka säällä. Jalat 
pysyvät kuivina, kun valit-
see puuvillasukkien tilalle 
hengittävät sukat. Niitä 
löytyy urheilukaupan hyl-
lyltä. Siihen päälle voi ve-
tää villasukat, niin kosteus 
siirtyy villasukkaan. Rep-
puun voi pakata vaihtosu-
kat tai tuulettaa villasukkia 
tauolla.

20

Miten toimia, jotta tau-
olla ei tulisi kylmä?

– Jos on liikkunut ilman 
tuulitakkia, se kannattaa 
pukea tauolla retkivaat-
teiden päälle sekä vetää 
pipo päähän ja lapaset kä-
teen. Ja tietysti jos sataa, 
muistetaan ne sadevaat-
teet. Vaikka kävellessä oli-
si lämmin paitahihasillaan 
ja ilman hattua ja hansik-
kaita, pysähdyttyä tulee 
äkkiä kylmä. Kun lähtee 
taas liikkeelle, voi pääl-
limmäisen kerroksen ottaa 
sään salliessa pois, ettei 
tule hiki. Varsinkin pati-
koidessa kannattaa myös 
virkistää jalkoja nostamal-
la ne tauolla hetkeksi ylös 
ja tuulettaa kengät.
Mikä on se suurin mo-
ka varustuksessa?

– Se, että ei ota säätilaa 
huomioon. Jos on pienikin 
sateen mahdollisuus, sa-
devaatteet on hyvä pakata 

mukaan. Märkä paita ei 
lämmitä. 
Mitä muita varusteita 
metsäretkelle kannat-
taa ottaa mukaan? 

– Partiolaisen perusvä-
lineisiin kuuluvat puukko 
ja tulitikut. Niiden avulla 
voi rakentaa nuotion, jos 
eteen tulee yllättävä tilan-
ne tai eksyy. Kartta, kom-
passi ja niiden käyttötaito 
ovat myös perusasioita. 
Vaikka olisi gps, se ei auta, 
jos akku loppuu tai puhe-
lin ei toimi.
Oma retkivinkkisi?

– Lähde ennakkoluulot-
tomalla mielellä metsään, 
katsele ympärillesi ja nau-
ti! Kun on pari kertaa käy-
nyt luonnossa, sinne halu-
aa uudestaan. Metsään jää 
koukkuun. 

teKSti: mirA hANNUKSeLA
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tuulEn armoilla
Kesä ei tunnu saavuttavan täyttymystään, mikäli 
en pääse purjehtimaan. Parhaimmassa tapauksessa 
merellä unohtuu kaikki se, mikä maihin jäi. Neljän 
hengen venekuntamme eli vanhemmat ja kaksi teini-
ikäistä poikaa pelaa tiukoissa tilanteissa yhteen ja 
iltaisin korttia. 26-jalkainen paattimme ei nimittäin 
ole mikään uiva huvikeskus. Se ei tarvitse sähköä, 
joten sillä voi rantautua luonnonsatamiin.

Veneessä on kuivakäymälä, mutta ei suihkua. 
Peseytyminen ja astioiden tiskaaminen tapahtuu 
pääasiassa merivedellä. Viime vuosien reissut 
Saaristo- ja Ahvenanmerelle ovat siksi olleet täynnä 
ikäviä yllätyksiä. Pulahtaminen perätikkailta aamu-

uinnille on yksi kesäisiä pikku 
nautintojani, vaan kuinkas 
menet uimaan, kun veneen 
ovat yön aikana ympäröineet 
sinilevälautat?

Tänä vuonna purjehdus-
matkamme suuntautui uusille 
vesille, Ruotsin puolelle Höga 

Kustenille. Jos Suomen puolen vesillä rantautu-
mispaikan valintaa vaikeuttaa veden mataluus, 
naapurissa saimme pohtia, riittääkö ankkuriköysi. 
Pohjoisessa oli ollut kohtalaisen koleaa, eikä lähes 
sadan metrin syvyisissä vesissä ollut levälautoista 
tietoakaan.

Oli heinäkuun viimeinen viikko, kiihkein purjehdus-
kausi. Saaristomeren valtaväylillä saisimme mennä 
jonossa toisiamme väistellen. Höga Kustenilla oli 
nähtävyyssaarien ulkopuolella hämmästyttävän 
hiljaista.  En nähnyt yhtään kerrostalon kokoista 
muskelivenettä, joiden siekailemattomuuteen on 
Suomen etelärannikolla saanut tottua. Kotimaan 
puolelta kantautui uutisia hirmuhelteestä ja myrsky-
tuulista.

Mahtavan hiihtotalven jälkeen moni alkoi vähätellä 
ilmastonmuutoksen uhkaa. Säätutkijaystäväni 
kertoi, ettei enää baariin mennessään paljasta 
ammattiaan, koska keskustelukumppanit alkavat 
jankata ilmastoasioista jokamiehen vankalla 

Tuuli on 
ihmisen 
taitoa 
vahvempi.
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asiantuntemuksella. Ehkä hurja hellekesä 
myrskyineen on saanut kapakkafilosofit toisiin 
ajatuksiin. Sää voi vaihdella vuodesta toiseen, 
ilmaston muuttuminen on hidasta, mutta vaikuttaa 
väistämättömältä. 

Viimeisinä purjehduspäivinä pelkäsin. Tuuli 
nousi niin voimakkaaksi, että venettä oli vaikea 
hallita.  Kun ylitimme Merenkurkun ja pääsimme 
Suomen puolelle, se voimistui entisestään. Meillä 
oli liikaa purjeita, mutta niiden reivaaminen on 
niissä olosuhteissa mahdotonta. Loppumatka 
käyntisatamaan oli pakko mennä koneella. 
Seuraavana päivänä oli turha jatkaa matkaa, sillä 17 
metriä vastatuulta on liikaa. Merellä olen oppinut, 
että joskus on pakko luovuttaa. Tuuli on ihmisen 
taitoa vahvempi.

Nuorempi poikani lähti seuraavana viikonloppuna 
metallimusiikkifestivaaleille Poriin. En pahemmin 
huolehdi, hän on jo festarikonkari. Mutta sunnuntai-
iltana pelästyin kun kuulin, että myrsky oli tehnyt 
tuhojaan Sonispheressä. Onneksi nuorukainen 
vastasi puhelimeensa. Hän oli läpimärkä, mutta 
muuten kunnossa. Kuiva yöpaikkakin löytyi serkkuni 
mökistä.

Me olemme tuulen armoilla. Olemme kuvitelleet 
hallitsevamme sitä ja kesyttävämme sen vaikkapa 
tuulivoimaksi. Koettaessaan taivuttaa luonnon 
tahtoonsa ihminen saattaa tuhota, vaikkei sitä 
haluaisi. Kun tuuli ottaa omansa, voimme vain 
taipua.

LehtolainenKirJAiLiJA LeeNA LehtOLAiNeN tUNNetAAN erityiSeSti 
riKOSrOmAANeiStAAN, JOiSSA SeiKKAiLee yLiKOmiSAriO mAriA 
KALLiO. LehtOLAiNeN ON WWF:N LUONNON LähettiLäS.



22 PANDAN POLKU

Kilpailukykyä ei voi 
rakentaa maapallon 
resursseja riistävän 
toiminnan varaan.

KEStävän tulEvaiSuudEn
raKEntamiSEn taito

Tuhannet pienet koululaiset aloittivat taas elokuussa 
koulutiensä ja ottivat elinikäisen oppimisen haasteen 
vastaan. Samaan aikaan opetusministeriössä 
painitaan uuden valtakunnallisen opetussuunnitel-
man perusteiden kanssa. Nyt on mietinnässä, mitä 
tietoja ja taitoja peruskoulun tulisi opettaa vuonna 
2020.  Kaikilla yhteiskunnan toimijoilla on tästä oma 
näkemyksensä: toivotaan lisää yrittäjyyskasvatusta, 
teknologiakasvatusta, liikuntaa ja kädentaitoja. Mitä 
sinä haluaisit 2020-luvun lasten oppivan koulussa?

Kysymys on helppo, jos palaa perusasioiden äärelle. 
Mikäli ihmisen elämän maapallolla halutaan jatku-
van, kestävän elämäntavan tulee olla keskeisellä 
sijalla opetuksessa. Maapallon rajallisen kantokyvyn 
huomioiminen, vastuullisena kuluttajana toimiminen 
ja luonnon monimuotoisuuden vaaliminen ovat 
taitoja, jotka on opittava pienestä pitäen. Ne ovat 
myös olennainen osa yhteiskunnan korkeatasoista 
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Vuonna 2004 voimaan tulleissa perusopetuksen 
valtakunnallisissa perusteissa ”Vastuu ympäristöstä, 
hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta” 
on kirjattu omaksi aihekokonaisuudekseen 
eli opetuksen läpäiseväksi teemaksi. Jokaisen 
opettajan tulee opetuksessaan käsitellä näitä 
aiheita, ne on huomioitava kaikissa oppiaineissa 
ja kaikilla koululuokilla. Opettajat ovat onnistu-
neet tehtävässään vaihtelevasti: nuorten 
verkkohaastattelun mukaan peruskoulu ei ole 
vahvimmillaan ilmasto- ja ympäristöasioiden 
opettamisessa. Haastatellut nuoret haluaisivat 
koulun opettavan enemmän jokapäiväisessä elämässä 
tarvittavia taitoja. Tulevassa opetussuunnitelmassa 
kestävälle elämäntavalle olisi siis annettava 
enemmän painoarvoa. 

Kuinka tämä käytännössä tehdään? Perusopetuksen 
opetussuunnitelmauudistusta työstävä työryhmä 
esittää peruskouluun uusia ”kansalaisen taitoja”, joita 
harjaannuttamalla oppilaissa kehittyisi sekä omassa 
elämässä että yhteiskunnassa tarvittavaa, perinteiset 
tiedonalat ylittävää osaamista. Näitä taitoja 
opeteltaisiin kaikkien oppiaineiden tunneilla. Yhdeksi 
taidoksi olisi ehdottomasti listattava ”kestävän 
tulevaisuuden rakentamisen taito”. Tämän taidon 
omaksuminen takaisi lapsille edeltäviä sukupolvia 
vahvemman osaamisen, Suomelle kilpailukyvyn 
säilymisen sekä maapallolle hyvinvoinnin. Sen 
enempää emme kai voi vaatia peruskoululta.

Hanna Nordström

ympäristökasvattaja

tavoitetta ympäristökasvatuksen vahvistamisesta 
ja laajentamisesta kaikkiin ikäluokkiin. Tavoite 
kirjattiinkin hallitusohjelmaan, mutta kovin vahvasti 
se ei ole käytäntöihin vaikuttanut. Kun lähes 60 000 
nuorelta kysyttiin verkkohaastattelussa, mitä taitoja 
he tarvitsevat tulevaisuudessa, kestävä elämäntapa ja 
sen vaatima osaaminen ei noussut kärkisijoille. Ikävä 
kyllä tämä ei tarkoita sitä, että koululaiset jo eläisivät 
pienellä ekologisella jalanjäljellä vaan sitä, että 
peruskoulu ei vielä ole saanut läpi viestiä maapallon 
rajallisista resursseista. Ne loppuvat, jos emme opi 
ajattelemaan toisin ja elämään vähemmän kuluttaen! 

osaamista, sillä 
tulevaisuudessa 
kilpailukykyä ei voi 
rakentaa maapallon 
resursseja riistävän 
toiminnan varaan. 

WWF oli mukana 
vaatimassa nykyiseen 
hallitus-ohjelmaan 

Painavaa asiaa WWF:N ASiANtUNtiJAt KertOvAt, 
KUiNKA ASiAt tODeLLA OvAt.
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På svenska

dEn hotadE
öStErSjöviKarEn 
lovligt jaKtbYtE
Under det kommande året är det tillåtet att i Lapplands, 
Uleåborgs, Österbottens och Svenska Österbottens jakt-
vårdsdistrikt skjuta ett trettiotal vikare i närheten av 
fiskenät och -fällor. Jakten börjar trots att man ännu inte 
kunnat fastställa att vikaren skulle vara skyldig till stora 
fiskeriförluster.

– I Sverige har forskarna med olika metoder försökt 
fastställa om vikaren verkligen ger ge upphov till fångst-
förluster. De har bland annat använt kanoter och kame-
ror för att betrakta vikarna, men alltså inte hittat grunder 
för att de skulle vara vanligt att vikaren skadar fiskeriet, 
berättar Antti Halkka, som är ordförande för WWF:s 
sälarbetsgrupp.

Fiskfångster beroende av många faktorer
Östersjövikaren (Phoca hispida botnica) äter mest stor-
spigg och strömming. Den enda arten på födolistan som 
intresserar fiskeriet är sik, vilket innebär att vikaren inte 
nämnvärt påverkar fångsterna av värdefisk. Enligt Halk-
ka påverkas fiskfångsterna dessutom av många andra 
faktorer, och man kan inte peka ut vikare och sälar som 
de största bovarna.

– Statistik från 1980-talet till i dag avslöjar att fångster-
na av värdefisk inte egentligen har minskat nästan alls i 
Finland. Enskilda fiskares dramatiska svinn beror till ex-
empel på att fiskarna flyttar. Till exempel gösen har flyttat 
inåt mot vikarna. För laxens del är situationen allvarlig 
oberoende av vikare och sälar, säger Halkka.

– I stället för att öppna dörren för jakt av östersjövika-
ren, borde man ännu ha haft tålamod att utforska andra 
alternativ, såsom nya fiskeritekniker och möjligheten att 
med undantagstillstånd skjuta sälar som bevisligen föror-
sakar problem. Dessutom får fiskarna redan nu betydliga 
ersättningar för fångstförluster, anser Halkka.

riklig i bottenviken, fåtalig längre söderut
Östersjövikaren är liksom saimenvikaren och ladogavika-
ren en underart av vikarsälen. Hanar och honor är unge-
fär lika stora hos östersjövikaren. En vuxen vikare är 130-
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Östersjövikaren får jagas från och med i sommar trots att 
arten klassats som sårbar (VU) av det internationella natur-
vårdsförbundet IUCN.

160 cm lång och kan väga 50-120 kg. Vuxna vikare känner 
man bäst igen på pälsens ringformade figurer. 

Vikarna trivs och bygger bohålor i områden, där de 
starkaste isarna finns. Även havsområden med fastis pas-
sar bra för vikaren, som överlever där med hjälp av and-
ningshål och snöhålor. Vikarkutarna föds i februari-mars 
i en snöhåla, som honan vanligen grävt ut i packisens 
snödrivor.

Uppgifterna om östersjövikarbeståndet är i dag inte 
helt pålitliga. Det uppskattas finnas cirka 8000 vikare i 
hela Östersjöområdet. De största bestånden finns i Bot-
tenviken och Rigabukten. Längre söderut, i Finska viken, 
är bestånden mycket små och mera splittrade.

Vikarestammen i Finska vikens är akut hotad. Där 
det tidigare fanns tiotals tusen vikare, är det nu möjligt 
att inte ens hundra vikare finns kvar, och att nästan alla 
numera håller till i Ryssland. Bifångsterna i fiskeredskap, 
miljögifter och milda vintrar är troliga orsaker bakom 
minskningen av beståndet. 

Finland har i somras tvärtemot 
andra Östersjöländer beslutat 
tillåta jakten av den hotade 
östersjövikaren. 



100%
rEcYclEd

jätä pErinnöKSi
Elävä maapallo
Välitä luonnon rikas perintö edelleen lapsillemme 
ja tuleville sukupolville. Tekemällä testamentin 
WWF:lle tuet tulevina vuosina luonnonsuojelutyötä, 
jolla turvataan elävän planeettamme tulevaisuus.

Anna luonnolle lahja, joka versoo uutta elämää.

Lisätietoa:
www.wwf.fi/testamentti
Puh. (09) 774 0100
tukija@wwf.fi
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