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Kolkko alkutalven maisema ikkunan takana vie ajatukset jonnekin 
kauas, missä on valoa ja lämpöä. Kunpa pääsisin lomalle! 

Lomahuumassa on helppo sortua heräteostoksiin ja vähemmän 
viisaisiin valintoihin: itsekin olen kiikuttanut kotiin niin muovisen 
Eiffel-tornin, kaapin perälle käyttämättöminä jääneitä epämääräisiä 
vaatekappaleita kuin peikkoa esittävän kivenmurikan. Tällaiset han-
kinnat harmittavat jälkikäteen, mutta suurempaa haittaa niistä ei 
ole. Joskus matkalta voi kuitenkin tarttua mukaan tuliaisia, joilla on 
pitkät ja synkät varjot ja joiden hinta on monin verroin hintalapussa 
mainittua kalliimpi.

Yksi ostos voi tehdä turistista osan salametsästyksen ja laitto-
man villieläinkaupan pitkää ketjua. Matkailija voi tukea uhanalai-
silla eläimillä käytävää rikollista kauppaa, jos sujauttaa laukkuunsa 
vaikkapa norsunluuesineen tai käärmeennahkaiset kengät. Tullin 
mukaan laittoman villieläinkaupan tuote päätyy Suomeen useimmi-
ten juuri tietämättömän turistin mukana.

Meillä kyse on onneksi lähinnä yksit-
täistapauksista, mutta maailmanlaajui-
sesti laiton villieläinkauppa on järjestäy-
tynyttä ja häikäilemätöntä rikollisuutta, 
jossa liikkuvat suuret rahat. Bisnestä, 
jossa kuollut eläin on elävää arvok-
kaampi: esimerkiksi sarvikuonojen 
sarvesta on maksettu paikoin kor-
keampaa hintaa kuin kullasta.

Salametsästys on Afrikan ja 
Aasian sarvikuonoille, norsuille 
ja tiikereille sekä monesti myös 
paikallisille metsänvartijoille, 
asukkaille ja turismille merkit-
tävä uhka, jota vastaan WWF 
taistelee monella rintamalla. 
Lue sivulta 10 alkaen laittoman 
villieläinkaupan lonkeroista ja 
työstämme sen kitkemiseksi.
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Merileguaani (Amblyrhynchus cristatus) on Galapagos-
saarilla majaileva uhanalainen lisko. Se on ainoa merestä 
ravintonsa hankkiva lisko maailmassa. WWF on tehnyt 
vuosikymmeniä Galapagossaarilla luonnonsuojelutyötä, jotta 
saarien monimuotoisuus saataisiin säilytettyä. Jo 95 % maa-
alasta on luonnonsuojelualuetta. Alueen suurimpia uhkia ovat 
maatalouden leviäminen, harvinaisten, vain Galapagossaarilla 
asustavien, lajien salametsästys sekä turismin lisääntyminen.
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KulTaa KalliimmaT 
TuliaiSeT

ääneSTä ja voiTa!
mistä WWF:n toimintaan liittyvistä asioista 
haluaisit lukea pandan polusta? Kerro se meille 
- vastanneiden kesken arvotaan 25 euron 
lahjakortti WWF:n verkko kauppaan! lisätietoja 
ja äänestysohjeet: wwf.fi/pandanpolku
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Koululaiset eri 
puolilla Suo-
mea askartele-
vat tänä syksy-
nä uhanalaisia 
kaloja kierrä-
tysmateriaa-

leista.  WWF:n pehmokalakampanjassa on mukana 
kymmeniä kouluja. Koulut myös järjestävät kaloista 
näyttelyitä ja vetoavat näin ihmisiin uhanalaisten ka-
lalajien rauhoittamiseksi.

Helsingin yliopiston käsityöopettajaopiskelijat 
ovat suunnitelleet hauskat ohjeet kalojen tekemisek-
si. Valmistustyylejä on erilaisia, joten jokaiselle löytyy 
varmasti mieleisensä. Valittavina on muun muassa 
kala-aiheinen neulatyyny, heijastin, leivontamuotti tai 
pannunalunen.

Tempaus on osa vuoden loppuun jatkuvaa WWF:n 
Kalakampanjaa, jonka tavoitteena on, että Suomessa 
on kaupan vain kestävästi pyydettyä ja tuotettua kalaa 
vuoden 2015 loppuun mennessä.

wwf.fi/kalaopas

lyhyet
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WWF on vaatinut pitkään Itämerellä 
kulkevien laivojen polttoaineen rikkipi-
toisuuden vähentämistä. Syyskuussa 
Euroopan parlamentti hyväksyi rik-
kidirektiivin, joka vähentää Itämeren 
rikkipitoisuuden kymmenesosaan, 0,1 
prosenttiin. 

WWF:n Kalakampanja on pitänyt 
meteliä uhanalaisten kalojemme 
ja kestävän kalastuksen puoles-
ta. Eduskunnan suuri valiokunta 
päätti vastoin hallituksen ehdo-

tusta esittää EU:lle Itämeren lohikiinti-
öksi 54 000 yksilöä 109 000 sijaan. EU 
päätti kuitenkin toisin. 

WWF taistelee Nepalissa salametsästyk-
sen lopettamiseksi myös uudella teknolo-
gialla. Miehittämättömien lennokkien 
kuvaamaa videota sekä gps-paikannus-
tietoja voidaan käyttää oikeudessa todis-
tusaineistona. 30 km:n vaikeakulkuinen 
reitti taittuu 50 minuutissa.

Tänä vuonna saimaannorpan kannan 
koko on laskentahistorian suurin, arvi-
olta 310 yksilöä. Poikaslaskennoissa 
löydettiin 60 kuuttia.

WWF on järjestänyt tänä kesänä eri 
puolilla maata 4 pitkää ja 5 lyhyempää tal-
kooleiriä. Ohjelmassa katajan raivausta, 
risusavottaa, niittämistä ja aidan tekoa.

MITÄ WWF SAA AIKAAN SINUN LAHJOITUKSESI 
AVULLA? TÄLLÄ PALSTALLA ESITELLÄÄN VIISI 
TUORETTA SAAVUTUSTA.

Lautapelien ikisuosikit, 
kuten shakki, domino ja 
tammi, ovat nyt saaneet 
WWF-ilmeen ja sisältöä.  
Tammer-tukun lanseeraa-

missa peleissä muun muassa hiotaan strategioita pingvii-
nien kanssa Etelänmerellä ja norsujen kanssa Kongossa 
sekä kiidetään gepardien kyydissä safarilla. Hauskat pelit 
sopivat koko perheelle ja tarjoavat rautaisannoksen tieto-
utta esimerkiksi uhanalaisista eläimistä.

Pelit on suunniteltu yhteistyössä WWF:n kanssa. Nii-
den valmistuksessa on käytetty ympäristön kannalta vas-
tuullisia materiaaleja, kuten FSC-merkittyä puuta. Pakka-
usten suunnittelussa on vältetty materiaalien haaskausta. 

Pelien valmistaja, kansainvälisen WWF:n lisensoima 
Terra Toys, lahjoittaa 10 prosenttia pelien tukkuhinnasta 
WWF:n luonnonsuojelutyölle. Pelejä voi ostaa muun muas-
sa Suomalaisesta kirjakau-
pasta, City marketista ja 
Prismasta.

WWF Suomi, Luonto-
Liitto, Suomen luonnon-
suojeluliitto, Greenpeace 
ja BirdLife Suomi halua-
vat lisätä metsien ja soi-

den suojelua valtion mailla. 
Järjestöt luovuttivat lokakuussa Metsähallituk-

selle ja ympäristöministeriölle yli 500 kohdetta si-
sältävän esityksen suojelualueverkoston kehittämi-
seksi. Esitys sisältää kohteita Raaseporista Kolariin. 
Niiden yhteispinta-ala on noin 150 000 hehtaaria. 

– Selvitys osoittaa, että valtion mailta löytyy 
edelleen paljon suojelemattomia, arvokkaita met-
siä ja soita. Suomi on sitoutunut pysäyttämään 
luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen vuo-
teen 2020 mennessä. Valtion maat ovat tässä kes-
keisessä roolissa, sanoo metsäasiantuntija Panu 
Kunttu WWF Suomesta.

Alueiden maastokartoitukset on tehty suurelta 
osin vapaaehtoisvoimin. Kaikki kohteet on rajattu 
kartalle. 

Lue koko ehdotus: wwf.fi/metsat

arvoalueeT 
Suojeluun

TuhanneT Koululai-
SeT aSKarTelevaT 
uhanalaiSia Kaloja

TuTuT peliT 
WWF-KuoSiSSa

Tammer-Tukku Oy lan-
seerasi Suomen markki-
noille kahdeksan erilaista 
lautapeliä ja yhden lattia-
palapelin. Kuvassa on 
Gepardien Safaripeli.

Tallink Silja kerä-
si kesän aikana yli  
4 600 euroa WWF:n 
Itämeren suojelu-
työhön. Rahat ker-
tyivät Silja Linen 
laivoilla myydyistä 
pienistä Harri Hylje –maskoteista, joiden myyntihinnasta 
yhtiö lahjoitti yhden euron WWF:lle.

Kyseessä oli ylimääräinen keräyskampanja, jolla Tallink 
Silja juhlisti Operaatio Merenneidon 10-vuotisjuhlaa. 

Operaatio Merenneito on WWF:n suurkam-
panja Itämeren suojelemiseksi. Sen toimin-

takohteita ovat rehevöitymisen torjumi-
nen, meriturvallisuuden parantaminen 

ja öljyntorjunta, Itämeren uhanalaisten 
lajien ja saaristoluonnon suojelu sekä 

kestävän kalastuksen edistäminen.
wwf.fi/

maapallomme/itameri/

hYljemaSKoTeilla 
rahaa iTämeren
Suojeluun

Nyt voi tukea 
saimaan norppaa 
ostamalla run-

saskuituisia ja 
hammasys-

tävällisiä aamu- ja välipaloja.  Berrypicker lah-
joittaa lokakuussa myyntiin tulleiden uusien 

tuotteiden - luomupöperöiden, täysjyvämuro-
jen ja mustikkapipanoiden - myyntihinnasta 
saimaannorpan suojeluun 10 senttiä/tuote.

berrypicker.fi/

BerrYpicKer TuKee 
Saimaannorppaa
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lyhyet

TuKijaTapaaminen 
jouluKuuSSa

Jatkuva kasvatus –
nimellä kutsutaan yhtä 
Suomessa harjoitetta-
vaa metsänhoidon me-
netelmää. Jatkuvassa 
kasvatuksessa metsään 
ei hakata paljaita aukko-
ja, vaan metsässä kas-
vaa koko ajan kaiken-
ikäisiä ja –kokoisia puita. Puustoa 
siis sekä kasvatetaan että hakataan samaan aikaan. 
Hakkuissa poistetaan pääosin suurimpia puita.

Suomessa on uudistettu metsää lähinnä avohak-
kuilla koko sotien jälkeisen ajan.  Avohakkuussa lä-
hes kaikki puusto poistetaan hakattavalta alalta ker-
ralla, kun puusto tulee tietyn ikäiseksi ja –kokoiseksi. 

 Jatkuvaan kasvatukseen suhtaudutaan ristirii-
taisesti.  Menetelmän vastustajat pelkäävät, että 
se huonontaa metsissä kasvavan puuston laatua 
ja metsätalouden kannattavuutta. Menetelmän 
puolustajien mielestä menetelmä vastaa luonnon 
omaa tapaa uudistaa metsää, lisää luonnon moni-
muotoisuutta talousmetsissä ja pitää metsämaise-
man miellyttävänä.

Tutkimustietoa jatkuvan kasvatuksen vaikutuk-
sesta metsätalouden tuottavuuteen ja metsäluon-
toon on toistaiseksi olemassa niukasti.

jaTKuva KaSvaTuS

Kun on kylmä, läm-
min huppari auttaa. 
Harmaassa Earth Po-
sitive -hupparissa on 
iso pandapainatus. Va-

sempaan hihaan on kiinnitetty WWF-kangas-
merkki. Huppari on sataprosenttis-
ta luomupuuvillaa. Lahjalla 
voi ilahduttaa sekä naisia 
että miehiä, koska molem-
mille on omat mallit.

Hupparin ja monia 
muita mahtavia 
ja ympäristö-
ystävällisiä tuot-
teita voi ostaa 
WWF:n verkko-
kaupasta 
wwf.fi/osta

Jos et ole vielä 
antanut sähkö-
postiosoitetta-
si, se kannattaa 
tehdä nyt. Tai 
jos osoitteesi on 
muuttunut, ker-

ro uusi. WWF:n kummit saavat sähköpostilla muun 
muassa kutsuja tukijatapaamisiin ja kerran kuukau-
dessa ilmestyvän uutiskirjeen. Lähetä viesti otsikol-
la: ”Haluan tukijaviestejä sähköpostitse” osoittee-
seen: tukija@wwf.fi ja kerro sähköpostiosoitteesi, 
nimesi ja osoitteesi.

Anna sähköpostiosoitteesi meille: tukija@wwf.fi

miKSi WWF:lle 
KannaTTaa anTaa 
SähKöpoSTioSoiTe?

huppari 
puKinKonTTiin

Kansainväli-
sen WWF:n 
s e l v i t y k s e n 
mukaan EU:n 
kalastuskiinti-
öiden pienen-
täminen nyt 

lisäisi saalismääriä ja kalastajien tuloja huomattavasti jo 
seuraavien kymmenen vuoden aikana. Kalastajien tulot 
voisivat vuoteen 2022 mennessä kasvaa jopa puolella ny-
kyiseen verrattuna ja saalismäärät 80 prosenttia verrattu-
na siihen, että ylikalastus jatkuisi entisellään.

Ulkopuolisella konsulttiyhtiöllä teetetty selvitys ker-
too myös, että jos nykyinen meno jatkuu, 50 000 kalas-
tajaa ympäri Eurooppaa voi menettää työnsä. Lisäksi saa-
lismäärät laskisivat lähes kolmanneksella vuoden 2009 
tasoon verrattuna.

Euroopan kalakannat voivat huonoiten maailmassa. 
Yksi syy on voimakas ylikalastus: EU on kalastuskiintiöis-
tä päättäessään jatkuvasti ylittänyt tutkijoiden kestäviksi 
määrittelemät määrät.

wwf.fi/mediabank/2914.pdf

KalaSTuSTa rajoiTTa-
malla KalaSTajille 
parempi TulevaiSuuS

Ruoan tuotan-
to aiheuttaa 
monenlaisia 
ympäristövai-
kutuksia aina 

ilmastonmuutoksen kiihdyttämistä myöten. 
Tästä syystä WWF Suomi tarttui tuumasta 
toimeen ja koosti ulkoministeriön kehitys-
kasvatustuella kattavan Maailma lautasella 
-ruokaoppaan. 

Oppaassa pureudutaan siihen, kuinka 
ruokaa voi syödä ja tuottaa monipuolisesti va-
hingoittamatta luontoa, ilmastoa, maaperää 
tai vesistöjä. Värikäs toteutus ja käytännön-
läheiset vinkit innostavat lukemaan ruokavih-
kon kannesta kanteen!

Nuorille suunnattu materiaali levitetään 
koulujen ja rippikoulujen kautta ja se löytyy 
myös WWF:n verkkosivuilta. Materiaali on 
tulossa myös ruotsiksi.

www.fi/ruoka

maan mainioTa 
ruoKaa

Koulunne voi osallis-
tua päivätyökeräyksel-
lä maailman merien ja 
niiden lajien suojelemi-
seen WWF:n merityön 
kautta. Meret tarvitsevat apuamme juuri nyt. Merenalai-
nen elämä on aivan liian kaunista ja arvokasta tuhotta-
vaksi. Itämeri voi huonosti, mutta voisi mennä paremmin 
valtamerilläkin. Sukella nyt pintaa syvemmälle ja tutustu 
netissä myös ympäristökasvatuksen meriteemaa tukevaan 
valmiiseen opetusmateriaaliin. Tulkaa mukaan – apunne 
on erittäin arvokasta! 

Lisätietoa ja ilmoittautumiset: 
wwf.fi/paivatyokerays tai

Pilvi Pulma puh. 09 7740 1054, tukija@wwf.fi

päiväTYöKeräYS 
merien puoleSTa 
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osallistukaa 
tekin!
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WWF:n tukija-
tapaamista vie-
tetään jälleen 
joulukuussa. 
Maanantaina 
10.12. klo 17 alkaen Lintulahdenkadulla Helsingissä 
järjestettävässä tapaamisessa aiheena on suuria tun-
teita herättävä salametsästys. Merkitse päivä kalente-
riisi, lisätietoa luvassa myöhemmin. Tervetuloa!

Seuraa sähköpostiasi!
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– Metsäluontomme monimuotoisuus vähenee edelleen. 
Pääsyyllinen tähän on yksipuolisesti harjoitettu metsätalo-
us. Tähän pitäisi pystyä vaikuttamaan uudella metsälailla, 
ja pysäyttää huono kehityskulku, sanoo WWF Suomen pää-
sihteeri Liisa Rohweder, joka oli WWF Suomen edustaja 
metsälakiuudistusta valmistelevassa työryhmässä. 

Metsälakiuudistuksen keskeiseksi tavoitteeksi on ase-
tettu metsätalouden sääntelyn vapauttaminen.

– Metsänomistajien valinnanvapauden lisääminen 
onkin tärkeää, jotta metsänomistajat voivat toteuttaa 
omien tavoitteidensa ja arvojensa mukaista metsänhoitoa 
sekä harjoittaa jatkuvaa kasvatusta avohakkuun sijaan.

– Lakiesityksessä metsien päätehakkuun vähimmäi-
sikä on poistettu. Toteutuessaan tämä aiheuttaisi riskin, 

että yhä harvempi metsä saisi kasvaa vanhaksi ja moni-
muotoisuuden kannalta arvokkaammaksi. Esityksestä ei 
myöskään löydy konkreettisia ja velvoittavia toimia, joilla 
turvattaisiin metsäluonnon monimuotoisuus.

– Metsälainsäädäntö on ainoa kaikkia metsänomis-
tajia sitova keino vaikuttaa metsien käsittelyyn. Vapaa-
ehtoiset keinot, kuten metsien sertifiointi ja hyvän met-
sänhoidon suositukset, täydentävät hyvällä tavalla lailla 
asetettuja vähimmäisvaatimuksia. Lain avulla tulee kui-
tenkin varmistaa monimuotoisuuden heikkenemisen py-
säyttäminen, Rohweder summaa.

Metsälakiesitykseen jättämässään eriävässä mielipitees-
sä WWF Suomi esitti listan asioita, joita lakiin tulisi lisätä. 

Lue eriävä mielipide: wwf.fi/mediabank/2518.pdf 

laKi menee 
meTSään
TEKSTI: ANNE BRAx

Metsälakia ollaan muuttamassa. Lailla määrätään siitä, miten lähes 
kaikkia Suomen metsiä käsitellään: Etelä-Suomessa vain vaivaiset 
kaksi prosenttia metsistä on talouskäytön ulkopuolella. Uuden lain-
säädännön seuraukset vaikuttavat luonnon monimuotoisuuteen, 
näkyvät metsämaisemassa ja vaikuttavat jopa ilmastonmuutokseen.  

Uudistushakkuiden yhteydessä metsään on jätettävä 
vähimmäismäärä tietyn kokoisia eläviä säästöpuita. 
Kaikissa hakkuissa tulee säästää lahopuuta.

Vesistöjen rantametsien leveydelle on asetettava 
 vähimmäismäärät. Säilytettävällä kaistaleella 
 metsätaloustoimia saisi tehdä rajoitetusti.

Metsälain on velvoitettava uhanalaisten lajien tunnettujen 
elinpaikkojen turvaamiseen. Kuvan hiirihaukka kaipaa 
järeää pesäpuuta ja sen ympärille suojaavaa puustoa.

Erityisen tärkeitä elinympäristöjä on täydennettävä 
 ruohokangaskorvilla, aitokorvilla, joenvarsimetsillä ja 
korpi rämeillä, jotka ovat uhanalaisia luontotyyppejä.

Energiapuun korjuussa on määriteltävä, miten paljon kor-
juualalle tulee jättää kantoja ja hakkuu tähteitä. Energia-
puun korjuuseen soveltuvat kasvupaikat on määriteltävä. 

meTSiemme helmeT 
vaaraSSa
Yleensä meitä metsissä liikkujia kiehtovat 
metsien erikoiset kohdat: purojen, lampien tai 
lähteiden läheisyys; jännittävät rotkot, kurut, 
jyrkänteet ja paahteiset kallion laet; hämyisät 
saniaiskorvet ja kasvillisuutta pursuavat lehdot. 
Luultavasti suremme myös eniten, jos nämä 
paikat tuhoutuvat metsähakkuissa tai muuttavat 
luonnettaan suuresti.

Lempipaikkamme ovat muidenkin kuin ihmisten 
suosiossa: niissä viihtyvät monet eläin- ja kasvi-
lajit, jotka eivät viihdy muualla talousmetsässä. 
Niissä kasvaa myös monimuotoisuuden kannalta 
tärkeitä puulajeja kuten haapa, lepät ja jalopuut. 
Siksi ne ovat tärkeitä metsäluonnon säilymiselle.

Näille talousmetsiemme helmille on metsälais-
sa on annettu kuivakka nimi ’Erityisen tärkeät 
elinympäristöt’.  Tällaisia elinympäristöjä on 
tähän mennessä löydetty kaikkiaan noin 75 000 
hehtaaria.  

Erityisen tärkeillä elinympäristöillä on luon-
toarvojen turvaamisen kannalta merkitystä, jos 
ne ovat riittävän suuria ja muodostavat tiheän 
verkoston. Kohteiden keskimääräinen koko on 
tällä hetkellä vain 0,35 hehtaaria. Tämän vuoksi 
ne kärsivät helposti ja menettävät luontoarvo-
jaan esimerkiksi viereen tehtävien avohakkui-
den takia. Tähän epäkohtaan metsälakiehdotus 
ei nykymuodossaan toisi parannusta.
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Tee lahjoitus suomalaisen 
metsäluonnon hyväksi:
wwf.fi/metsalahjoitus
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TaiSTelu 
KuonoiSTa ja KäpäliSTä

TEKSTI: KATJA RöNKKö

Naarassarvikuono selvisi salametsästäjien hyökkäyksestä 
kuin ihmeen kaupalla eteläafrikkalaisella suojelualueella. 

Loppuvuodesta 2010 salametsästäjät ensin kartoittivat heli-
kopterilla sarvikuonon ja puistonvartioiden liikkeitä, jonka 

jälkeen he tainnuttivat eläimen ja sahasivat moottorisahalla 
sen sarven irti. Sarvikuononaaras löydettiin hirvittävissä 

tuskissaan vaeltelemasta alueelta. Se oli myös menettä-
nyt neliviikkoisen poikasensa tapahtumien seurauksena. 

Sarvikuono kuljetettiin eläinlääkärin hoitoon ja kuin ihmeen 
kaupalla se selvisi metsästäjien aiheuttamista vammoista. 

Parantumista on edesauttanut urossarvikuono, 
joka auttaa naarasta selviytymään. 
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Pieni jauhepussi vaihtaa omistajaa Vietnamissa hanoi-
laisessa perinteisen lääketieteen myymälässä. Jauhe on 
tuoreena jauhettua ja siksi hyvin kallista. Ostaja on juu-
ri maksanut muutamasta grammasta sata euroa, mutta 
on kauppaan hyvin tyytyväinen. Jauhe on sarvikuonon 
sarvea ja ostaja uskoo sen parantavan syöpää.

 raaka 
salametsästys

Pysäytä 
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Sarvikuonon ja antiloopin sarvea 

sisältävää kuumelääkettä Kiinan 

markkinoilla. 

Norsunluu, tiikerinkäpälät ja -luut sekä sarvikuonon sarvi 
ovat osa yhtä maailman suurinta laitonta kauppaa, sala-
metsästysbisnestä. Kauppa kasvaa jatkuvasti ja esimer-
kiksi Etelä-Afrikassa on tapettu tänä vuonna ennätysmää-
rä 455 sarvikuonoa. Ahdingossa ovat myös kaikki jäljellä 
olevat 3 200 tiikeriä ja uhanalainen aasiannorsu. 

Suuri osa uhanalaisten lajien osilla käytävästä kaupas-
ta perustuu ikivanhoihin uskomuksiin. Etenkin Kiinassa 
ja Vietnamissa usko eläinten osien parantavaan ja onnea 
tuovaan voimaan on suuri. Sarvikuonon sarven paranta-
vista vaikutuksista on tehty myös laboratoriotutkimuksia, 
joissa parantavuuden on todettu olevan pelkkä myytti. 
Sarvi koostuu pääosin keratiinista eli samasta rakennus-
aineesta, kuin ihmisen kynnet ja hiukset.

apinaTurKKi ja merihevoSpillereiTä Suomen rajalla

Laiton villieläinkauppa kipuaa huumekaupan ohella yh-
deksi maailman rahakkaimmista laittomista kaupanalois-
ta. Sarvikuonon sarven hinta ylittää joidenkin arvioiden 
mukaan jopa kokaiinin hinnan. Suurin osa laittomasta 
villieläinkaupasta käydään Afrikan ja Aasian välillä, mutta 
aika ajoin tulli saa kiinni CITES-sopimuksen alaisia tuot-
teita myös Suomen rajoilla. 

Krokotiilin kallo, apinaturkki, pythoninnahkavyö, meri-
hevosta sisältäviä pillereitä ja valaan lihaa. Tullihallituksen 
tulliylitarkastaja Jarkko Keskisen koneelta löytyvän lis-
tan tuotteissa vain mielikuvitus tuntuu olevan rajana. Lis-
talta löytyvät ne uhanalaisista eläimistä ja -kasveista tehdyt 
tuotteet, jotka tulli on takavarikoinut rajoilla. Listasta huoli-
matta tilanne Suomessa on kansainvälisesti vertaillen hyvä. 

– Luulen, että ihmiset yhä paremmin tietävät mikä on 
kiellettyä. Tällä hetkellä tullin haaviin jää alle 20 tapaus-
ta vuodessa kun viisi vuotta sitten luku oli yli 30. Usein 
kyseessä on turisti, joka tuo tuliaisena esimerkiksi käär-
meennahkabootsit, Keskinen kertoo. 

Keskinen ei ole uransa aikana törmännyt esimerkiksi 
sarvikuonon sarvijauheeseen.

– Norsunluutuotteisiin tullivirkailijat törmäävät sil-
loin tällöin, mutta se on vähentynyt paljon viime vuosi-
na. Viisi vuotta sitten oli myös useita tapauksia, joissa 
Afrikassa metsästyssafarilla olleet venäläiset kuljettivat 
Suomen kautta ampumiansa eläimiä metsästysmuistoina 
Venäjälle, Keskinen sanoo.

SarveT häviäväT muSeoiden SeinilTä

Myös Suomessa jää silloin tällöin kiinni henkilöitä, jotka 
tekevät kauppaa laittomilla eläintuotteilla.

– Pari vuotta sitten Intian Interpol pyysi selvitystä 
eräästä kalastusalan yrityksestä. Tutkinnassa kävi ilmi, 
että useissa Suomessa toimivissa alan yrityksissä oli jo 
vuosia myyty uhanalaisten eläinten osia sisältäviä perhoja 
ja muita tarvikkeita. Kotietsinnöissä löytyi muun muassa 
uhanalaisen viidakkokukon höyheniä sekä mustakarhun, 
suden ja jopa jääkarhun osia, Keskinen kertoo.

Kauppa sarven ympärillä on niin rahakasta, että se 
ei rajoitu pelkästään luonnonvaraisiin eläimiin. Alku-
vuodesta varkaat saivat saksalaisen Offenburgin museon 
seinältä alas suippohuulisarvikuonon pään. Muutamas-
sa minuutissa lahjoituksena saadusta päästä oli sahattu 
sarvet irti. Varkauksien takia useissa museoissa sarvet 
onkin korvattu kopioilla. Myös eläintarhat ovat ottaneet 
käyttöön miljoonia maksavia turvajärjestelmiä pitääkseen 
sarvikuonot turvassa.

12 tuntia sitten sarvijauhe oli vielä osa isoa suippo-
huulisarvikuonon sarvea, joka oli pakattuna tiiviiseen 
laatikkoon. Lentokentällä sarvi odotti matkaansa 
kohti Vietnamin jälleenmyyjiä, kuten erästä pientä 
hanoilaista lääkemyymälää.

24 tuntia sitten sarvi oli pakattu huolellisesti ruskeaan 
laatikkoon ja laatikko oli lastattu lentokoneeseen yh-
dellä Mosambikin lentokentistä. Samaan aikaan Etelä-
Afrikassa salametsästyksen vastainen partio löysi 
sarvettoman sarvikuonon ruhon akaasiapuun alta.

36 tuntia sitten sarvi matkasi kuorma-auton kyydis-
sä kuoppaisella tiellä kohti Mosambikin rajaa. Sala-
metsästäjät huokaisivat, sillä riski kiinnijäämisestä 
oli siirtynyt bisneksen seuraavalle portaalle.

 raaka 
salametsästys

Pysäytä 

ciTeS-sopimus (the Convention on Inter-
national Trade in Endangered Species of 
Wild Fauna and Flora) on hallitustenvälinen 
sopimus, jonka tarkoitus on estää uhan-
alaisten eläinten ja kasvien tai niiden osien 
liikkuminen maasta toiseen. Sopimuksella ja 
sen noudattamisella on ratkaiseva merkitys 
salametsästyksen lopettamisessa.

Tiikeripopulaatioita tutkitaan muun muassa miehittämättömillä kamera-
ansoilla. Automaattikamera ikuisti Intiantiikeri Chargerin juomapaikalla 
Bandhavagarghin luonnonpuistossa Intian keskiosissa. 
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Ihmisen oikea- ja vasenkätisyy-

den tavoin norsut ovat usein 

oikea- tai vasensyöksyham-

paisia. Aikuisen afrikannorsun 

syöksyhampaat voivat kasvaa 

yli kolmemetrisiksi. Herkällä 

kärsällä norsut muun muassa 

tervehtivät toisiaan.
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epäToivo voi ajaa meTSäSTYSremmiin

Salametsästysketjussa isoimpia rahoja eivät kääri met-
sästäjät tai lopputuotteen myyjät, vaan usein aasialaiset 
bisnestä pyörittävät järjestäytyneet rikolliset. Bisnes on 
rahakasta myös tietyille korruptoituneille hallinnon ja 
valvonnan tahoille Afrikassa.

– Sarvijauheen loppuhinnasta ehkä jokunen promil-
len osa on päätynyt itse metsästäjälle. Silti rahasumma 
on merkittävä paikalliseen tulotasoon nähden. Iso elä-
tettävä perhe ja vaikkapa huono satovuosi voivat ajaa 
kyseenalaisiin metsästysremmeihin ison rahan toivossa, 
kertoo WWF Suomen kansainvälisen kehityksen päällik-
kö Sami Tornikoski.

Ratkaisut salametsästyksen kitkemiseen eivät ole 
helppoja. Paikallisella tasolla WWF tekee yhdessä muiden 
kumppanien kanssa töitä kestävien elinkeinojen löytämi-
seksi, jotta rikollisuuteen ei tarvitsisi turvautua. 

– Edistämme esimerkiksi kestävää matkailua, jolloin 
paikalliset ymmärtävät luontoarvojen merkityksen konk-
reettisesti, Tansaniassa asunut ja paikallisten kanssa töitä 
tehnyt Tornikoski sanoo.

Kansainvälisiin sopimuksiin vaikuttaminen on tär-
keä osa salametsästyksen vastaista työtä. Neuvotteluissa 
WWF tuottaa ja välittää valtiojohdoille viimeisintä tietoa 
salametsästyksestä ja sen ratkaisuista.

– Kun laittomia elinkeinoja, kuten salametsästystä 
kitketään, pitää muistaa, että niiden tilalle tarvitaan vaih-
toehtoisia elinkeinoja. Päättäjien tulee ymmärtää tämä ja 
suunnata varoja kestävien elinkeinojen luomiseen. Rat-
kaisuja haettaessa salametsästysongelmaa pitää siis kat-
soa monilta eri kanteilta, Tornikoski sanoo.

Pensassarvikuono oli keskittynyt mehevien lehtien 
hamuamiseen eteläafrikkalaisen savannin pimeäs-
sä illassa. Sillä on loistava hajuaisti ja kuulo, mutta 
surkea näkö, jonka takia se ei huomannut, että sitä 
lähestyttiin hiljaa. Sen elämä loppui laukaukseen, 
joka säikäytti akaasiapuun linnut parvena ilmaan.

Joskus on turvauduttava epätavallisiin keinoihin. Nukutettua sarvikuonoa siirretään helikopterilla kauempana odottavaan kuljetusautoon Etelä-Afrikassa. Vuosi sitten tehty siirto oli osa WWF:n pensassarvikuono-operaatiota, jossa sarvikuonojen elinaluetta laajennettiin ja niitä siirrettiin turvallisemmille alueille salametsästyksen takia. Helikopterikyyti kesti alle 10 minuuttia, eikä sarvikuonolle aiheutunut haittaa siirrosta. 

sarvea sahattiin irti sarvikuonon valtavasta päästä 
pimeässä illassa. Kymmenessä minuutissa sarvi 
oli sahattu irti ja eläimen ruho jäi makaamaan 
akaasia puun alle.
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Vuosisata sitten tiikereitä eli maapallolla 
reilusti yli 100 000 yksilöä. Sadassa vuodessa 
niiden määrä on vähentynyt 3200 yksilöön.
Lajeista balintiikeri, jaavantiikeri ja kaspian-
tiikeri ovat jo kuolleet sukupuuttoon. Ilman 
pikaisia suojelutoimia erittäin uhanalaista 
sumatrantiikeriä odottaa sama kohtalo.

aaSiaSSa uSKoTaan 
Sarven TaiKavoimiin
Sarvikuonon sarvea on käytetty perinteisessä kiina-
laisessa lääketieteessä vuosisatojen ajan. Vuonna 
1993 Kiinan terveysministeriö poisti sarven virallisel-
ta lääkeainelistalta, mutta uskomukset sen paranta-
vaan voimaan elävät edelleen vahvoina. 

Viime vuosina useat perinteisen kiinalaisen 
lääketieteen opettajat ovat ilmoittaneet vastusta-
vansa sarven käyttöä. Myös Suomen kiinalaisen 
lääketieteen yhdistyksessä uhanalaisen lajin käyttö 
lääkkeenä tyrmätään.

– On aivan järkyttävää, että uhanalaisia lajeja 
metsästetään lääkekäytön takia, sanoo yhdistyksen 
puheenjohtaja Tutteli Hammerman.

Perinteisen kiinalaisen lääketieteen asiantuntija 
Birgit Utriainen opiskeli kiinalaista lääketiedettä 
80-90 -lukujen vaihteessa Yhdysvalloissa.

– Opiskeluaikanani sarvikuonon sarvijauheesta ei 
opetettu. Vanhassa oppikirjassani, joka on painettu 
1986, sen ominaisuuksista vielä opetetaan, mutta 
uudemmassa kirjassa kerrotaan jo sarvikuonon 
uhanalaisuudesta, Utriainen kertoo.

Sarven on uskottu tuovan parannuksen muun 
muassa syöpään. Kiinalaisen lääketieteen vanho-
jen oppikirjojen mukaan sarvi on kylmä substanssi, 
jonka tarkoituksena on poistaa kehosta kuumuutta. 
Sitä on käytetty muun muassa verenvuodon lopetta-
miseen tai korkean kuumeen laskemiseen. Sijais-
tuotteeksi on mainittu vesipuhvelin sarvi.

Nykyään sarven ei uskota pelkästään helpottavan 
vakavampia sairauksia: uusien tietojen mukaan 
Aasiassa sarvijauhetta on alettu käyttää myös itse 
aiheutetun krapulan hoitamiseen.

Takavarikoidut uhanalaisten eläinten osat hävitetään usein 

polttamalla. Kissaeläinten nahkoja ja sarvikuonon sarvia 

poltetaan Keniassa. 
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Katso video 
salametsästyksestä:

wwf.fi/salametsastys

PANDAN POLKU 15PANDAN POLKU14 PANDAN POLKU 15PANDAN POLKU14



TiiKerimiehen Tarina
Kuka olet?
– Olen Bhadai Tharu Bardiasta. Nuorena olin orja-
na maanomistajan tilalla ja tein metsätöitä. Kansa-
laisliikkeen seurauksena sain vapauteni ja minut 
vapautettiin palveluksesta. Vuonna 2000 aloitin 
luonnonsuojelutyön yhteisömetsäprojektissa.
Vuonna 2003 tiikeri hyökkäsi kimppuusi. 
Miten se tapahtui?
– Olin muiden kanssa keräämässä heinää karjalle 
rehuksi. Tiikeri joutui vahingossa kyläläisten saarta-
maksi ja jouduin tielle, kun tiikeri pakeni ja kaatoi mi-
nut alleen. Suurin osa muista pakeni kauhistuneena. 
Tiikeri repi vasemman silmäni irti, mutta onnistuin 
keräämään kaikki voimani ja tyrkkäämään tiikerin 
pois päältäni. Silloin myös muut ehtivät avukseni.
Miten sinua hoidettiin?
– Ensin minua hoidettiin paikallisessa sairaalassa, 
mutta myöhemmin minut siirrettiin plastiikkakirurgin hoi-
dettavaksi Kathmanduun. WWF maksoi tämän hoidon. 
Mitä ajattelit tulevaisuudestasi silloin?
– Aluksi olin hyvin vihainen, ja aioin mennä metsään 
etsimään tiikeriä ja tappamaan sen. Mutta koska hoi-
to kesti kauan, ehdin ajatella paljon. Lopuksi tajusin, 
että hyökkäys ei ollut tiikerin syytä, vaan minä olin 
kutsumaton vieras sen kodissa. Haluan yhä suojel-
la tiikereitä, vaikka ihmiset aluksi pilkkasivat minua 
tämän takia. 
Sinulla on hienot aurinkolasit, 
mikä on niiden tarina?
– Näyttelijä Leonardo DiCaprio kävi tutustumas-
sa WWF:n tiikerinsuojelutyöhön, ja tapasin hänet 
silloin. Kun Leonardo kuuli tarinani, hän otti aurinko-
lasit päästään ja ojensi ne minulle.
Mikä eläin haluaisit olla?
– Seuraavassa elämässä haluan olla tiikeri.
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Kävelemme peräkanaa pitkin mutaista polkua, jota reu-
nustaa rehevä kasvillisuus. Kookkaista puista roikkuu 
paksuja liaaneja ja äänekkäät Rhesus-apinat hyppelevät 
oksalta toiselle. Suurikokoiset hämähäkit ovat kutoneet 
polun ylle vaikuttavan näköisiä verkkojaan. 

Äkkiä jono pysähtyy, koska yksi oppaistamme on huo-
mannut jotakin. 

– Naarastiikerin jäljet, alle vuorokauden vanhat, mää-
rittelee Niraj Yogi. Yogi toimii Nepalissa Terain alueella 
Suryapatuwa-kyläyhteisön salametsästyksen vastaisessa 
ryhmässä. WWF:n tukema ryhmä koostuu 126 nuoresta 
miehestä, jotka ovat enimmäkseen opiskelijoita. 

Nuoret etsivät salametsästäjiä ja heidän käyttämiään 

ansoja Khatan metsäkäytävällä, joka yhdistää Nepalissa 
sijaitsevan Bardian kansallispuiston ja Intiassa sijaitsevan 
Katarnia Ghatin villieläinten rauhoitusalueen.  Käytävän 
tehtävä on mahdollistaa villieläinten kulku suojelualu-
eelta toiselle. Kamera- ja gps-pantaseurannan perusteel-
la tiedetään, että tiikerit ja sarvikuonot todella käyttävät 
maiden rajat ylittävää käytävää kulkureittinään.  

partiointia yötä päivää
Salametsästyksen vastainen ryhmä partioi metsäkäytävän 
tärkeimmillä alueilla yötä päivää. 

– Vaarallisinta on partioida yöllä, koska myös villi-
eläimet voivat hyökätä. Siksi liikumme aina yli 20 hengen 

nolla 
SalameTSäSTeTTYä 
SarviKuonoa

ryhmissä, Niraj Yogi sanoo.
Jos salametsästäjät ovat paikallisia ihmisiä, heidät 

yritetään saada luopumaan aikeistaan puhumalla. Muissa 
tapauksissa ryhmä ottaa yhteyttä Bardian kansallispuis-
ton vartijoihin ja Nepalin armeijaan. 

– Meillä ei ole aseita, salametsästäjillä on, Yogi toteaa 
lakonisesti.  

Parin viime vuoden aikana ryhmä on raportoinut puis-
tonvartijoille useiden mahdollisten salametsästäjien liik-
kumisesta alueella. Tammikuussa ryhmä havaitsi alueella 
Deep Narayan Shrestran, yhden Nepalin etsityimmis-
tä sarvikuonojen salametsästäjistä.  Ryhmä on myös löy-
tänyt salametsästäjien asettamia kauriin- ja tiikerinansoja 
ja paljastanut laittomia hakkuita.  

Kaikkiaan WWF on tähän mennessä auttanut muo-
dostamaan ja varustamaan yli 400 paikallistasolla toimi-
vaa vapaaehtoisista koostuvaa salametsästyksen vastaista 
ryhmää.

– Tiedämme että tiikerit ja sarvikuonot ovat uhanalai-
sia, ja haluamme säilyttää ne jälkipolville. Nämä eläimet 
ovat tärkeitä myös alueen turismille, historiaa opiskeleva 
Niraj Yogi perustelee palkatonta työtään.

Kovat rangaistukset
Tiikereiden ja sarvikuonojen suojelua Nepalissa voi 

Salametsästyksen vastaisesta taistelusta on 
olemassa rohkaiseviakin esimerkkejä; esi-
merkiksi Nepalissa ei viime vuonna salamet-
sästetty yhtään sarvikuonoa. Pandan polku 
otti selvää, miten WWF auttaa Nepalissa 
vähentämään muun muassa sarvikuonojen 
ja tiikerien salametsästystä.

WWF Suomen Nepalissa tekemä metsien 
suojelutyö on samalla uhanalaisten villi-

eläinten ja niiden elinympäristöjen suojelua. 

Tue salametsästyksen vastaista 
työtämme ja liity WWF:n kummiksi: 

wwf.fi/salametsastys

TEKSTI: ANNE BRAx
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Suuri haaSTe innoSTaa 
ilmaSTovaSTaavaa

Mäkelänrinteen urheilulukion maantie-
don tunti on alkamaisillaan ajankohtai-
sella aiheella: tänään puhutaan ilmaston-
muutoksen torjumisesta. Vuosi on 1996, 
ja oppikirjan kaavakuviota katselevan, 
biologiasta, maantiedosta ja ympäristöasi-
oista kiinnostuneen luistelijatytön valtaa 
innostunut tunne:

– Tää on mun juttu!
Viisitoista vuotta myöhemmin opinnot 

ovat vaihtuneet unelmatyöhön WWF:ssä 
ja kiinnostuksen kohteesta on tullut am-
matti. Väitöskirjansa Suomen uusiutuvan 
energian tukipolitiikasta Hanna-Liisa 
Kangas viimeisteli tämän vuoden alussa. 
Asialleen vihkiytyneen ilmastovastaavan 
kanssa keskustellessa huomaa, että innos-
tus massiivisen ongelman ratkaisemiseen 
ei ole lukion jälkeen vähentynyt. 

– Ilmastonmuutoksessa kiinnostaa se, 
että se on järjettömän iso ja kaiken katta-
va haaste, jonka selvittämiseen on jo val-
miit ratkaisut ja tekniikka. Meidän vain 
pitäisi osata ottaa ne käyttöön, Hanna-
Liisa kuvailee.

Ilmastovastaavan päivät kuluvat ta-
paamisissa päättäjien kanssa, oman työ-
pöydän ääressä raportteja ja kannanotto-
ja kirjoittaen sekä yrityksiä, koululaisia ja 
kuluttajia ilmastoystävällisiin kulutusrat-
kaisuihin innostaen.

– Parasta on se, että voin vaikuttaa 
siihen, millaisella maapallolla tulevaisuuden sukupolvet 
pääsevät tai joutuvat elämään. 

Taistelu, jota ei voida hävitä
Durbanin ilmastokokouksessa runsas vuosi sitten Hanna-
Liisa tapasi paikallisia ilmastoasiantuntijoita. Ennen ryh-
tymistä ilmastonmuutostyöhön eteläafrikkalaiset olivat 
käyneet toisen tärkeän taistelun kansansa pelastamiseksi. 
1990-luvun alkuun asti jatkunut apartheid, rotuerottelu-
politiikka, oli repinyt maan pirstaleiksi. 

– Apartheidin jälkeen Etelä-Afrikassa mietittiin, mikä 
on seuraava taistelu, joka on pakko voittaa. Vastaukseksi 
tuli ilmastonmuutos, ja nyt he ovat laittaneet kaiken ener-
giansa ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun. Tällai-
sista tarinoista ja asenteesta saan voimaa ja uskoa myös 
omaan työhöni.

Kasvot
KEITÄ WWF:N TOIMISTOLLA
TYÖSKENTELEE JA MITÄ HE TEKEVÄT?
KASVOT-PALSTA KERTOO.

TEKSTI JA KUVA: ANTTI HAAVISTO

Hanna-Liisa Kangas unelmoi  ilmasto-
laista ja uskoo suun nan muutokseen.

Hanna-Liisa Kangas, ilmastovastaava
WWF:ssä vuodesta 2011
Ikä: 34
Kotoisin: Helsingistä
Koulutus: Ympäristötaloustieteen tohtori
Harrastukset: Lukupiiri, monenmoista urheilua, 
ruuanlaittoa ja leivontaa.
Tärkein työväline: Muistikirja. Käyn päivittäin 
lukuisissa tapaamisissa, ja hajamielisen luon-
teeni kurissapitämiseksi kirjaan aina ylös sovitut 
työt. Suoritettujen tehtävien konkreettinen 
ylivetäminen tuntuu palkitsevalta.
Luonnossa olisin: Virtaava vesi – haluan aina 
mennä eteenpäin, en katsele taaksepäin.

kutsua menestystarinaksi. Viime vuonna Nepalissa ei 
salametsästetty yhtään sarvikuonoa ja nyt sarvikuonoja 
lasketaan olevan yli 530. Tiikerien määrä on kasvussa: 
esimerkiksi Bardian kansallispuistossa elää nyt noin 46 
tiikeriä, kun määrä vuonna 2009 oli noin 18. 

Tilanteen paranemiseen ovat vaikuttaneet Nepalin 
valtion koventuneet otteet salametsästäjiä vastaan sekä 
valvonnan tehostuminen. Esimerkiksi tiikerin, sarvikuo-
non ja elefantin salametsästyksestä, myynnistä tai avun-
annosta kyseisessä villieläinrikoksessa voi saada 5-15 
vuotta vankeutta ja tuntuvat sakot.

Vuonna 2011 Nepalissa pidätettiin yli 300 salamet-
sästäjää ja eläinten laittomaan kauppaan sekaantunutta 
henkilöä.  Myös viranomaisten, suojelujärjestöjen - kuten 
WWF:n - ja paikallisten asukkaiden yhteistyön tehostu-
minen on auttanut uhanalaisia villieläimiä selviytymään 
paremmin.

vaihtoehtoisia elinkeinoja
Jatkamme matkaamme kohti Khatan käytävällä sijaitse-
vaa, kotimajoitusta tarjoavaa Dallan kylää jakkihärkien 
vetämissä vankkureissa, uteliaan lapsilauman saattami-
na. Pieni ja vehreä kylä on vaikuttava esimerkki elinkei-
nosta, joka hyötyy villieläinten olemassaolosta alueella ja 
auttaa samalla vähentämään konflikteja villieläinten ja 
ihmisten välillä. 

Konfliktit sinänsä ovat väistämättömiä, koska samoil-
la alueilla tiikereiden, sarvikuonojen, leopardien ja norsu-
jen elää runsaasti ihmisiä.  Villieläimet tappavat karjaa, ja 

toisinaan myös ihmisiä. Kun villieläimet tulevat ruokaile-
maan kyliin, ne voivat tuhota kerralla koko kylän sadon.

WWF:n Terai Arc Landscape -ohjelman tukema ma-
joituspalvelu perustettiin viime vuoden maaliskuussa. Ky-
läläiset kertovat, että tähän mennessä kylässä on yöpynyt 
yli 4000 matkailijaa. Majoituksen lisäksi matkailija voi 
nauttia perinteisestä tharu-ruoasta ja nuorten tanssiesi-
tyksistä. Perheet sitoutuvat toimintaan rakentamalla itse 
majoitustilat, WWF antaa koulutusta ja teknistä tukea.

– Turistit tulevat ensisijaisesti katsomaan sarvikuo-
noja, joita varten on rakennettu viisi vesiallasta. Olemme 
ensimmäinen kotimajoitusta tarjoava kylä ja alussa olim-
me hieman epäileviä hankkeen suhteen. Nyt majoitustoi-
minta on laajentunut 11 taloudesta 20 talouteen ja tuonut 
meille noin 30 000 euroa, kertoo kylän puhemies Krish-
na Pariyar. 

– Tietysti villieläinten liikkuminen alueella aiheuttaa 
myös ongelmia, koska eläimet voivat tuhota viljelmiäm-
me. Eläinten karkottamiseksi viljelemme peltojen reu-
noilla minttua ja kamomillaa, joiden hajua eläimet kart-
tavat. Lisäksi olemme rakentaneet pelloille torneja, joissa 
vapaaehtoiset hälyttävät villieläimistä ja vartioivat satoa.

Nukuimme yön Dallan kylässä ja heräsimme levänneinä, 
vaikka kanojen kaakatus, kukon kieunta, koirien haukunta, 
vesipumpun louskutus ja lehmien ammunta välillä katkai-
sivat unemme. Entä ne tiikerin jäljet, joihin törmäsimme 
matkan alkuvaiheilla? Emme koskaan kohdanneet tassujen 
omistajaa, mutta palasimme Suomeen melko varmoina sii-
tä, että juovaturkin tulevaisuus Nepalissa on valoisa.

Niraj Yogi (keskellä) ja muut salametsästyksen vastaisen ryhmän 
nuoret tahtovat pysyä kotikylässään ja kehittää sitä.

Välittäjiltä on taka-
varikoitu satoja nahkoja.

Tämän sarven arvo katu-
kaupassa on jopa 30 000 euroa.
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Kestävän kehityksen toteutuminen riippuu nykyisten 
päätöstemme lisäksi tulevaisuuden päätöksistä ja teoista. 
Se vaatii sellaisen sukupolven kasvattamista, joka ym-
märtää ihmisen toiminnan ja ympäristön hyvinvoinnin 
yhteyden; ympäristökansalaisten sukupolven, joka näkee 
itsensä osallisena kestävän tulevaisuuden rakentamisessa 
ja ymmärtää, että omilla ajatuksilla ja teoilla on merki-
tystä. Tällainen ympäristökan-
salaisuus edellyttää nykyisten 
käytäntöjen kyseenalaistamista, 
toisinajattelemista ja -tekemistä. 
Reseptiin kuuluu tietojen lisäksi 
lukuisia taitoja ja ennen kaikkea 
asennetta.

Pieniä ituja lasten ja nuorten 
osallisuudesta esimerkiksi kou-
lujen arjessa on jo nähtävillä. Oppilaskunnat ovat ko-
keneet uuden tulemisen ja lukuisissa kouluissa toimii 
oppilaiden ympäristöryhmiä. Aikuisen määrittelemät 
reunaehdot oppilaiden toimijuudelle ovat kuitenkin tiu-
kat. Edelleen oppilaskuntien hallitukset toimivat pääasi-
assa tapahtumien järjestäjinä eikä mahdollisuuksia esi-
merkiksi oppimisympäristöön, kouluruokaan tai koulun 
energia-asioihin vaikuttamiseen juuri ole. 

Nuoria kohdellaan asiakkaina, joille tarjoillaan valmiita 
aikuisten suunnittelemia ja toteuttamia laadukkaita peda-
gogisia paketteja. Tämä toimintatapa johtaa kyllä menes-
tykseen PISA-tutkimuksissa, mutta yhteiskunnalliseen 
aktiivisuuteen ja vastuullisuuteen se ei kasvata. Laajassa 
kansainvälisessä ICCS-tutkimuksessa 14-vuotiaiden suo-
malaisnuorten kansalaisuutta ja yhteiskuntaa koskevat 
tiedot ovat huippuluokkaa, mutta kiinnostus politiikkaa 

ja yhteiskunnallisia asioita kohtaan on vähäistä. He arvi-
oivat kykynsä perustella mielipiteitään tai osallistua yh-
teiskunnalliseen toimintaan huonommaksi kuin minkään 
muun maan nuoret. 

Oman väitöstutkimukseni mukaan merkittävä keino ym-
päristökansalaisuuden tukemiseen koulussa on monipuo-

linen yhteistyö ja avautuminen koulun 
ulkopuolelle. Oman lähiympäristön ke-
hittämiseen osallistuminen toi kouluun 
kaivattua toiminnallisuutta, sosiaalista 
oppimista ja aitoja vaikuttamisen mah-
dollisuuksia. Oppimisesta tuli kiinnosta-
vaa ja hauskaa. Lapset ja nuoret arvioivat 
oppineensa vuorovaikutus-, esiintymis- ja 
vaikuttamistaitoja, vastuunottoa, halua 
toimia ja sitoutumista sekä saaneensa tie-

toa ympäristöstä. Juuri näitä taitoja ja asenteita suomalai-
nen koulu ei toistaiseksi ole pystynyt opettamaan.

Merkittävin yksittäinen tekijä lapsen ja nuoren toimijuu-
den toteutumisessa on aikuinen. Se, miten aikuinen asen-
noituu lapsiin ja nuoriin toimijoina ja minkälaisen roolin 
hän omaksuu, määrittää lapsen ja nuoren osallistumisen 
rajat. Aikuisen tulisi olla toiminnan mahdollistaja, tukija 
ja kumppani.

Voimaantuakseen ympäristökansalaisena toimimiseen ei 
tarvita taikatemppuja eikä rakettitiedettä. Nuori tarvitsee 
tilaa, aitoja mahdollisuuksia toimia ja kokemuksen siitä, 
että on tullut kuulluksi ja vakavasti otetuksi. 

Sanna koskinen
Ympäristökasvattaja
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painavaa asiaa WWF:N ASIANTUNTIJAT KERTOVAT,
KUINKA ASIAT TODELLA OVAT.

Tilaa nuorTen 
YmpäriSTö-
KanSalaiSuudelle

Nuori tarvitsee 
tilaa ja aitoja 

mahdollisuuksia 
toimia. 

harKiTen 
ruoKaKauppaan 
TEKSTI: SINI TASANEN

Suomalaiset heittävät roskiin syömäkelpoista 
ruokaa yli miljoona kiloa päivässä. Miten kuluttaja 
omilla valinnoillaan voi vähentää tätä määrää?

Minkä takia käyttökelpoista ruokaa 
heitetään pois?
Pääsyy on, ettei ruokaostoksia suunnitella. Kauppaan 
mennään ja ostetaan kaikkea, mitä mieli tekee. Näin 
kokonaisuus ei ole hallinnassa ja tulee tehtyä turhia os-
toksia liian paljon. Vaikka tilanteet muuttuisivat - syöjiä 
on normaalia vähemmän, käytiin ulkona syömässä jne. 
-  sitä ei huomioida ruuanlaitossa. Kotiin varattu ruoka 
pilaantuu helposti, jos sitä ei välittömästi valmisteta. Sen 
voisi kypsentää tai pakastaa säilymisen takaamiseksi.
Mitä eroja on merkinnöillä ’viimeinen 
käyttö päivä’ ja ’parasta ennen’?
Viimeisenä käyttöpäivänä tuote on viimeistään käytettä-
vä. Jos ruoka on oikeassa lämpötilassa säilytetty, valmis-
taja takaa, että sitä on turvallista käyttää tähän asti. Ei 
kannata ottaa riskiä, että käyttäisi tuotetta tämän jälkeen. 
’Parasta ennen’ on lievempi. Se tarkoittaa, että ruoka 
on siihen asti erittäin hyvässä kunnossa. Tämän jälkeen 
ruokaa voi käyttää, mutta laatu on silti hyvä tarkistaa 
haistamalla ja maistamalla. 
Minkä tuotteiden päiväysten kanssa tulisi olla 
 erityisen tarkka ja millä ei juuri ole väliä?
Kalojen ja äyriäisten kanssa tulee olla todella tarkka, sillä 
ne pilaantuvat helposti. Muun muassa leivät ja jauhot 
taas säilyvät helposti päiväysten yli. Samoin myös maito-
tuotteet, jos ne on säilytetty oikein ja tarpeeksi kylmässä. 
Niissä on selvä haju, jos ne ovat menneet pilalle.

Miten ruokajätteen määrää voisi pienentää?
Suunnittelulla ja tekemällä ostoslistan. Näin ruokamää-
rät pysyvät kohtuullisina. Myös oikea säilytyslämpötila 
takaa sen, että tuotteet säilyvät mahdollisimman pitkään. 
Esimerkiksi kesäisin leipää voi säilyttää jääkaapissa, 
jolloin se ei pääse homehtumaan niin nopeasti.
Miten tähteistä voisi loihtia herkullisia  
aterioita poisheittämisen sijaan?
Arkiset perusohjeet ovat hyviä. Muun muassa keitetyistä 
perunoista voi valmistaa perunarieskaa, nuupahtaneista 
hedelmistä hedelmäpannaria, makaronista salaattia ja 
kovettuneesta leivästä leipävanukasta.
Mitkä ruuat päätyvät todennäköi-
simmin jätteeksi?
Hankalia ovat pienet ruokamäärät perheissä. Jos eiliseltä 
on jäänyt pieni määrä ruokaa, se voi helposti jäädä loju-
maan kaappiin, sillä siitä ei riitä koko perheen ateriaksi. 
Samoin lautaselle jäänyt ruoka heitetään helposti roskiin 
säilömisen sijaan.
Millaisilla valinnoilla voidaan Suomessa yleensä 
vähentää poisheitettävän ruuan määrää?
Kaupan marinadit voisi siirtää pusseihin, jolloin niistä 
voisi kotona luoda lihalle itse marinadin. Näin kaupassa 
voisi olla tarjolla vain maustamatonta lihaa ja jokainen 
saisi maustaa sen oman mielen mukaan. Valikoimaa 
voisi vähentää myös esimerkiksi maitotuotteista, joita 
kaupoissa on todella pitkät hyllyt.

Kysymyksiin vastasi ruoka- ja ravitsemus osaston 
kehittämispäällikkö Arja Hopsu-Neuvonen 
Marttaliitosta. 
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på svenska

När den förnyade fiskguiden publicerades i mars visste 
WWF:s fiskeexpert Matti Ovaska att den skulle komma 
att väcka debatt. I guiden rödlistades den hotade vilda 
Östersjölaxen och den utrotningshotade vandringssiken.

Skyddsåtgärder brådskar
−På ett nationellt plan behöver arterna skyddas, men vi 
vet att rekommendationen slog onödigt hårt mot enskilda 
fiskare, säger Matti Ovaska.

Guiden har blivit ett kraftfullt verktyg eftersom de sto-
ra butikskedjorna anpassar sitt utbud efter den. Effekten 
slog hårt mot yrkesfiskare som nu kritiserar WWF. 

−Det är inte vi som dikterar graden av hot mot olika 
arter. Klassificeringarna görs av forskare och vandrings-
siken klassificerades som utrotningshotad redan år 2010.

Ovaska förstår reaktionerna. Han vet också att det 
finns lokala variationer i till exempel vandringssikens be-
stånd och att fiskeförbunden planterar sik. Men:

−Det största problemet uppstår när siken fångas med 
nät som har för små maskor, eftersom den inte då hinner 
föröka sig. Planteringen kan också ha en ogynnsam effekt 
på de ursprungliga bestånden, förklarar Ovaska.

Brama betyder bra mat
Både WWF, branschorganisationerna och småföretag 
inom branschen ser trots tvisten möjligheter för kustfiske-
näringen. Det handlar om andra arter, produktutveckling, 
informationsspridning och export. Tillväxtpotential finns:

vild lax och vandringSSiK 
Blev heT poTaTiS
TExT: LAURA RAHKA

Både WWF och fiskebranschen hoppas på ett 
livskraftigt kustfiske och ser tillväxtpotential i 
andra arter, produktutveckling och export.

−Det finns gott om braxen, mört, id och gädda som 
kunde användas i mycket större utsträckning än vad man 
gör idag. Det är ett enormt slöseri att de här arterna inte an-
vänds, förklarar Harry Roos, som är en av drivkrafterna i 
företaget Brännskata fiskare i Nykarleby.

Företaget tillverkar benfria biffar, färsbullar och färs-
massa av braxen som köps upp främst av storkök i Helsing-
forsområdet.

−Vår benfria färs säljer bra, och vi har nöjda kunder. Men 
vi behöver flera fiskare i vårt nätverk och ett mera heltäck-
ande fiske med möjlighet att ha bragderna ute mera, så att vi 
ska kunna svara på alla förfrågningar som kommer in.

offentligt stöd behövs?
Brännskata fiskare har ett knappt tiotal fiskare mellan Vasa 
och Karleby i sitt nätverk. Av dem köper företaget omkring 
100 ton råfisk per år, vilket blir omkring 40 ton färdig färs. 
Roos uppskattar att företaget har kapacitet för lika mycket till.

−Det är många som varit i kontakt med oss, och det 
finns definitivt potential för att utveckla det här men i läng-
den måste priset gå uppåt litet för att täcka alla kostnader. 
Med det stöd som fiskarna får för reduktionsfiske fungerar 
det än så länge.

Matti Ovaska välkomnar alla initiativ för att utveckla 
nya produkter och hitta nya marknader.

−I Ryssland och de baltiska länderna är mörten klassad 
som en fin råvara. Vi har mycket att lära oss av dem, säger 
Ovaska.

mYrSKYn
jälKeen
Päivitän vartin välein neljän ystäväni Facebook-sivuja. He 
ovat kaikki New Yorkissa — niin on myös Sandy-hurri-
kaani. Yksi ystävistäni kertoo statuksessaan täyttäneensä 
ammeen vedellä, toinen on ladannut vara-akkuja kodin 
elektroniikkaa varten. Kaikki ovat hamstranneet kyntti-
löitä ja ruokaa. Uutiset kertovat veden nousseen New Yor-
kin alueen ydinvoimaloissa jo pari metriä.

Heinäkuussa eräs toinen ystäväni koki hirmumyrskyn 
Atlantic Cityssä. Hän kyyhötti meren päälle rakennetun 
talon myrskyssä huojuvassa rappukäytävässä yksin, kun 
perheen muut jäsenet olivat toisaalla. Tilanne oli vakava: 
talon katto irtosi osittain ja ikkunat hajosivat. Vesi kohisi 
alla, taivas mylläsi pään päällä ja kodin irtaimisto lenteli 
kuin tavarat olisivat painottomia. 

Lomailin maaliskuussa Thaimaassa. Erään päiväretken 
päätteeksi saimme kuulla, että alueelle oli annettu tsu-
namivaroitus. Kohta kaikki resortin vieraat istuivat reput 
pakattuina, lenkkarit jalassa, kännykät, läppärit ja iPadit 
kourassa uutissivustoja päivittäen. Meillä ei ollut missään 
vaiheessa mitään vaaraa, mutta se että joutuu vakavissaan 
miettimään, kuinka saa parivuotiaansa ehjänä vuorenrin-
nettä ylös, panee asiat uuteen tärkeysjärjestykseen.

Luonnon voimat ovat muistuttaneet itsestään monta ker-
taa tänä vuonna. Emme usein usko ennen kuin itse näem-
me ja koemme. Myös ilmastonmuutoksen edessä uskom-
me vasta, kun omat varpaat kastuvat.

On ollut kiinnosta-
va seurata ystävien 
statuspäivitysten 
sisältöä Faceboo-
kissa ennen ja jäl-
keen hurrikaanien: 
arkiset pikkuon-
gelmat katoavat 
elämästä myrsky-

tuulten mukana pitkäksi aikaa. Joku saattaa muuttaa elä-
mänsä suuntaa tai vaihtaa ammattia saatuaan katastro-
fielokuvaolosuhteissa kyyhötettyään elämälleen uuden 
tärkeysjärjestyksen.

Minusta on oikein, että luonto näyttää meille voimaansa, 
olemmehan me koko upean luomakunnan rinnalla vain 
tuholaisia, jotka ottavat antamatta mitään takaisin. Pla-
neettamme olisi paljon kauniimpi ilman meitä, eikä häi-
käilemättömyyttämme sitä kohtaan voi usein ymmärtää, 
vaikka kuinka yrittäisi. 

Kirjoittamalla blogiani koen antavani ihmisille helppoja 
vaihtoehtoja kestävämmän elämäntyylin löytämiseen ja 
hahmottamiseen, mutta suurten luonnonmullistusten rin-
nalla oma toiminta tuntuu yhdentekevältä. Muutama bitti 
tai blogaus sinne tai tänne on aika sama siinä vaiheessa, kun 
vedenpinta vyöryy Manhattanille ja uhkaa ydinvoimaloita. 

Kaikesta huolimatta yksilön toiminta on kuitenkin avain-
asemassa. Jotta saamme aikaan uusia lakeja ja toimin-
tamalleja, tarvitaan yksittäisiä ihmisiä aloitteineen edis-
tämään muutosten aikaansaamista — onpa kyse sitten 
ydinvoimaloiden sijoittamisesta tai ihmisen toiminnan 
vaikutuksesta ilmaston muutokseen. Joskus se vaatii 
myrskyssä kyhjöttämistä, että oma agenda selkenee.

Työskennellessäni Ylen ympäristökoordinaattorina mie-
tin, kuinka yhtiö voisi toimia ekologisemmin. Pian saim-
me Euroopan ensimmäisenä yleisradioyhtiönä WWF:n 
Green Office -sertifikaatin. Sen jälkeen eräs toinenkin iso 
tv-yhtiö lähti tavoittelemaan samaa. Esimerkkiä tarvitaan 
niin työpaikoilla, kaveripiirissä, koulun pihalla kuin poli-
tiikassa. Jonkun on aina oltava muutoksen edessä se en-
simmäinen, mikset se olisi sinä?

©
 D

O
R

IT S
A

LU
TS

K
IJ

Shingler
NOORA SHINGLER ON KESTÄVÄSTÄ ELÄMÄNTAVASTA JA 
YMPÄRISTÖASIOISTA KIINNOSTUNUT HELSINKILÄINEN TOIMITTAJA. 

Joskus se vaatii 
myrskyssä kyhjöt-
tämistä, että oma 
agenda selkenee.
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hYvää TahToa ja 
valKeaTa joulua

Joulun ympäristöystävällisin joulutervehdys 
löytyy yhtä läheltä kuin lähin nettiyhteys: wwf.fi/joulu

Luonto kiittää tuestasi. Hyvää joulua!

Anna joulun ympäristö-
ystävällisin joulutervehdys. 
Tee lahjoitus valitsemallesi 
WWF:n suojelukohteelle, 
lataa joulutervehdykset ja 
jaa moninkertaisesti iloa 
sähköisillä jouluterveh-
dyksilläsi.

Kieliversiot: suomi, ruotsi 
tai englanti. Yli 50 euron 
lahjoituksesta saat lisäksi 
tulostettavan diplomin, 
jonka voit pitää itse tai 
antaa lahjaksi.
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