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Maailman Luonnon Säätiö WWF, Suomen Rahaston toimintakertomus
Tilikausi 1.7.2011–30.6.2012
Maailman Luonnon Säätiö – World Wide Fund For Nature, Suomen Rahasto perustettiin vuonna 1972.
Säätiön tarkoituksena on Sveitsissä sijaitsevan WWF Internationalin kanssa suojella luontoa,
luonnonvaraisia alueita sekä uhanalaisia eläin- ja kasvilajeja Suomessa ja ulkomailla. Perustamisensa
jälkeen WWF Suomen toiminta on luonnon monimuotoisuuden turvaamisen lisäksi laajentunut erityisesti
ekologisen jalanjäljen pienentämiseen. WWF toimii yli sadassa maassa. WWF Suomi toimii itsenäisesti
keräten varoja omaan sekä kansainvälisen WWF:n toimintaan.
1. Yleistä
Tilikaudella päivitettiin vuonna 2009 hyväksytty toimintastrategia. Strategiapäivityksen perusteella todettiin,
että toiminta etenee kohti strategisia tavoitteita eikä toimintaan tarvitse tehdä muutoksia.
Hallintoneuvoston puheenjohtajana toimi kansanedustaja Pekka Haavisto. Neuvostossa oli puheenjohtajan
lisäksi 24 jäsentä ja se piti sääntömääräisen syys- ja kevätkokouksen. Seitsemänhenkinen hallitus kokoontui
puheenjohtajansa Jari Niemelän johdolla kuusi kertaa. Pääsihteerinä toimi Liisa Rohweder.
Tilintarkastajina toimivat PricewaterhouseCoopers Oy:n KHT-tilintarkastajat.
WWF Suomen talous kehittyi tilikauden aikana suotuisasti ylittäen budjetoidun tuloksen. Bruttotulot olivat
yhteensä 6 996 838 euroa (ed. v. 6 557 332). Kirjanpidollinen ylijäämä oli omakatteiseen rahastoon tehdyn
siirron jälkeen 143 083 euroa (ed. v. 451 102). Kertyneellä ylijäämällä vahvistettiin tasetta. Säätiön taseen
oma pääoma oli tilikauden päättyessä 4,9 miljoonaa euroa (ed. v. 4,75). Em. lukuihin kuulumattoman
vapaaehtoistyön osuus oli yhteensä noin seitsemän henkilötyövuotta, arvoltaan noin 250 000 euroa (ed. v.
250 000).
Konsernitilinpäätös laadittiin, kun kaksi KPL 6 luvun 1 §:n 3 momentin mukaisista rajoista ylittyi.
Vertailuvuodelta ei ole konsernitilinpäätöslukuja, koska konsernitilinpäätös laadittiin ensimmäistä kertaa.
Konsernin tulot olivat yhteensä 7 816 883 euroa ja tulos oli 385 108 euroa ylijäämäinen. Konsernin taseen
oma pääoma oli 5,62 miljoonaa euroa tilikauden päättyessä. Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty säätiön
100 % omistama tytäryhtiö Oy Nooan Arkki Ab, jonka toimialana on mm. tuotemyynti, konsultointi sekä
Green Office -toiminta. Nooan Arkin tulos oli 242 025,39 euroa (ed. v. 144 075).
2. Luonnon ja ympäristönsuojelu
WWF Suomi osallistui aktiivisesti WWF:n kansainvälisiin suojeluohjelmiin ja hankkeisiin, jotka edistävät
luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeiden alueiden ja lajien suojelua sekä ehkäisivät
ilmastonmuutosta ja pienensivät ekologista jalanjälkeä. Painopistealueita olivat Itämeren lisäksi kohteet
Himalajan juurella Nepalissa ja Bhutanissa, Borneon saarella ja Itä-Afrikan sademetsissä Tansaniassa.
Lisäksi WWF Suomi tuki taloudellisesti WWF:n kansainvälisen verkoston suojelutoimintaa.
WWF:n kansainvälisen suojeluohjelman prioriteettien ohella WWF Suomi toteutti merkittäviä kansallisia ja
alueellisia suojeluhankkeita. Uhanalaisten lajien sekä suurpetojen suojelu olivat lajien suojelussa
keskeisessä asemassa. Elinympäristöjen suojelussa painopisteinä olivat perinneympäristöt ja Etelä-Suomen
metsät. Myös monimuotoisuuden edistäminen talousmetsien käsittelyssä sekä ympäristökasvatus olivat
tärkeitä toiminta-alueita.
2.1 Luonnon monimuotoisuus
Vuosi 2011 oli YK:n metsävuosi ja WWF Suomi teki sen kunniaksi näkyvää työtä metsien suojelemiseksi
sekä metsäkadon pysäyttämiseksi syksyn 2011 loppuun saakka.
WWF Suomen juhlavuoden teemana oli globaalin metsäkadon pysäyttäminen ja Suomen metsien
monimuotoisuuden edistäminen. Keväällä 2011 alkanut viestintä- ja varainhankintakampanjointi jatkui
vuoden loppuun saakka.
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WWF Suomi vaikutti ennen YK:n kestävän kehityksen Rio+20 kokousta kunnianhimoisen tuloksen
aikaansaamiseksi: tapaamisia oli niin tasavallan presidentin kuin myös useiden poliitikkojen ja virkamiesten
kanssa. Toukokuussa julkaistu Living Planet -raportti toi myös vahvaa viestiä Rion kokoukseen.
Mobiilisovellutusten hyödyntämismahdollisuuksia selvitettiin vuoden aikana erityisesti merikotkan
suojelutyöhön sovellettavaksi. Käytännön tasolle ei vielä päästy.
2.1.1 Itämeren suojelu
WWF Suomi toimi aktiivisesti Itämeren suojelemiseksi niin kansallisesti kuin kansainvälisesti osana WWF:n
kansainvälistä Itämeriohjelmaa (WWF Baltic Ecoregion Programme). Keskeisiä tavoitteita olivat
rehevöitymisen ehkäisy, meriliikenteen riskien pienentäminen ja öljyntorjuntavalmiuden kehittäminen sekä
uhanalaisten lajien ja elinympäristöjen suojelu erityisesti yhdennetyn merialueiden suunnittelun avulla.
WWF Suomi toimi vuoden aikana erityisesti uhanalaisten kalalajien suojelemiseksi ja kalakantojen kestävän
hyödyntämisen edistämiseksi. Syksyn aikana suunniteltiin kalakampanja, joka julkistettiin keväällä 2012.
Kampanjan tavoitteena on, että vuoden 2015 loppuun mennessä Suomessa on kaupan ainoastaan
kestävästi kalastettua ja tuotettua kalaa. Kampanja herätti laajasti keskustelua kestämättömästä itämeren
lohen ja vaellussiian kalastuksesta. Lähes 50 keskeistä kalakaupan toimijaa sitoutui kampanjan
tavoitteeseen jo keväällä 2012. Kampanjan ansiosta mm. MMM lupasi perustaa työryhmän, jonka
tavoitteena on löytää ratkaisuja uhanalaisen villin vaellussiian kalastuksen ja suojelun ongelmiin.
WWF Suomi vaikutti EU:n yhteisen maatalous- sekä kalastuspolitiikan uudistamiseen ministeriöiden
asiantuntijatyöryhmissä, lausunnoilla, eduskuntakuulemisilla sekä kirjeillä vastaaville ministereille ja
Euroopan parlamentin edustajille.
Kosteikkojen rakentamisesta siirryttiin enemmän kosteikkojen valuma-aluetason suunnitteluun ja
neuvontaan. Jo rakennettuja mallikosteikkoja hyödynnettiin koulutuksessa. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa
jatkui erityisesti Uudellamaalla ja Lounais-Suomessa mm. kosteikkojen yleissuunnittelun
yhteistyöhankkeessa, jonka puitteissa Loviisanjoen valuma-alueelle (117 km2) valmistui WWF:n
asiantuntijan laatima yleissuunnitelma. Lisäksi Suomen kulttuurirahasto tuki kosteikkojen rakentamista
alueella. Kosteikkojen perustamista edistettiin edelleen Leader-hankkeen avulla ja lisäksi WWF oli mukana
EU:n Interreg-tutkimushankkeessa, joka etsii ja testaa keinoja kosteikkojen toiminnan tehostamiseksi.
Kilpailu Itämeren ympäristöystävällisimmän maanviljelijän löytämiseksi järjestettiin kolmannen kerran
yhdessä MTK:n kanssa. Parhaiden viljelykäytäntöjen leviämisen varmistamiseksi WWF ja MTK järjestivät
Ympäristökuiskaaja-nimisen koulutuskiertueen, jonka puitteissa käytiin kertomassa parhaista käytännöistä
ympäri Suomea.
WWF Suomen vapaaehtoisissa öljyntorjuntajoukoissa saavutettiin 6 000 jäsenen rajapyykki. Joukkojen
koulutusta ja varustamista jatkettiin järjestämällä kaksi teoria- ja käytännön harjoitusta sekä kaksi
öljyyntyneiden lintujen hoitokoulutusta. Lisäksi öljyntorjuntaharjoituksia järjestettiin yritysten henkilökunnille.
Ympäristöministeri Niinistö osallistui yhteen öljyyntyneiden eläinten hoitoharjoitukseen, joka järjestettiin
mediatilaisuuden yhteydessä.
WWF Suomi edisti merellisen suojelualueverkoston kehittämistä ja uhanalaisten lajien suojelua Itämerellä
esimerkiksi usean eri tahon SAMBAH-hankkeessa, jossa kartoitetaan Itämeren pyöriäiskantaa sekä
vaikuttamalla voimakkaasti Selkämeren kansallispuiston perustamiseen mahdollisimman laajana.
Itämerityötä tehdään yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa mahdollisimman hyvien suojelutulosten
takaamiseksi. WWF Suomi on mukana mm. John Nurmisen säätiön ohjausryhmässä.
2.1.2 Suomen ja lähialueiden luonto
Uhanalaiset elinympäristöt Suomessa
Metsäteemavuoden puitteissa järjestettiin seminaarit metsäkadon pysäyttämisestä ja suomalaisen
metsäluonnon monimuotoisuuden vaalimisesta. WWF Suomi vaikutti edelleen aktiivisesti suomalaiseen
metsäpolitiikkaan mm. osallistumalla MMM:n asettamaan metsälakityöryhmään tavoitteena talousmetsien
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monimuotoisemman käsittelyn mahdollistava ja metsäluonnon monimuotoisuuden suojelun varmistava laki.
WWF Suomi jätti työryhmän ehdotukseen eriävän mielipiteen.
WWF seurasi myös Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman (METSO) toteutusta pyrkien
edistämään ohjelman toimeenpanoa esimerkiksi uuden Puustoiset perinneympäristöt -hankkeen avulla.
WWF:n Perintömetsä-ohjelmaa jatketaan edelleen.
Vuoden aikana ei noussut uusia allas- tai patohankkeita, joiden rakentamiseen olisi tullut vaikuttaa.
Vuoden aikana järjestettiin yhteistyössä Suomen Kulttuurirahaston kanssa kymmenen talkooleiriä
perinneympäristöjen kunnostamiseksi ja hoitamiseksi eri puolilla maata. Kesällä 2011 leirejä pidettiin mm.
Saaristomerellä, Linnasaaressa Saimaalla, Kolin kansallispuistossa ja Lemmenjoen kansallispuistossa ja
alkukesästä 2012 Helsingin Vallisaaressa, Saaristomerellä Jurmossa ja WWF:n omalla kohteella
Vehmaanniemessä. Suurin osa leireistä järjestettiin yhteistyössä Metsähallituksen kanssa. Keväällä
julkaistiin asukas- ja kyläyhdistyksille suunnattu WWF:n talkooleiriopas, joka neuvoo perinneympäristöjen
kunnostamiseen talkoiden muodossa. WWF on myös mukana Metsähallituksen vetämässä luonnonhoitoLIFE -hankkeessa.
Uhanalaisten lajien suojelu Suomessa
Saimaannorpan suojelutyössä keskityttiin kuuttien verkkokuolemien vähentämiseen, norppien pesimärauhan
turvaamiseen, ilmastonmuutoksen vaikutusten selvittämiseen norppien kannalta sekä kannan seurantaan
eteläisellä Saimaalla. Apukinostutkimusta jatkettiin yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa nyt kolmatta
talvea ja tulokset olivat hyvin lupaavia. Keväällä 2012 yliopisto sai kiinnitettyä uusia radiolähettimiä norpille ja
niiden seuranta jatkuu seuraavalle vuodelle.
WWF:n merikotkatyöryhmä laski keväällä merikotkien pesät ja syntyneet poikaset: kanta kasvaa edelleen.
Kevään 2012 poikastulos oli ainakin 341 poikasta. Tuulivoimaloiden rakentamisen vaikutuksia merikotkaan
selvitettiin hankkeessa, jossa merikotkien lentoreittejä seurataan kotkiin kiinnitettyjen satelliittilähettimien
avulla. Tuulivoimahankkeisiin liittyen annettiin mm. viranomaisille ja rakennuttajille tietoa merikotkasta ja sen
suojelun vaatimuksista.
WWF Suomi on keskeisenä toimijana mukana kansainvälisessä EU:n Life-hankkeessa, jonka tavoitteena on
Pohjolan kiljuhanhikannan suojelu. WWF Suomi edisti myös useiden muiden lajien, kuten merihylkeiden,
pyöriäisen, valkoselkätikan ja suurpetojen suojelua. Kestävän kalastuksen edistämisen avulla myös Itämeren
lohen, vaellussiian ja meritaimenen tilanteen pitäisi parantua tulevina vuosina.
Arktisen alueen suojelu
WWF Suomi toimi arktisella alueella lähinnä kiljuhanhen ja suurpetojen suojelun merkeissä ja nosti esille
myös öljyntorjuntavalmiuden merkitystä arktisilla merialueilla.
2.1.3 Kansainvälinen kehitys
WWF Suomi toteutti ulkoasianministeriön kehitysyhteistyövarojen tuella useita kehitysyhteistyöhankkeita
Aasiassa ja Afrikassa. Hankkeet liittyvät keskeisesti trooppisten metsien ja niiden lajien suojeluun sekä
paikallisten ihmisten elinolojen parantamiseen. Lisäksi WWF Suomi työskenteli jokivaluma-alueella
Himalajalla, jonka alapuolella sadat miljoonat ihmiset ovat riippuvaisia alueelta tulevasta vedestä. Hankkeet
ovat osa WWF:n kansainvälisiä verkostoaloitteita. Toimintavuoden aikana WWF Suomi jatkoi aktiivista
toimintaansa kentällä. Ohjelmapäällikkö työskenteli Tansaniassa toukokuuhun 2012 saakka ja
pohjoismaisen yhteistyön konkreettinen kehittäminen ja harmonisointi jatkui. Samalla myös yhteistyötä
muiden järjestöjen sekä Ulkoasiainministeriön kahdenvälisen työn kanssa on jatkettu tiiviimmin.
WWF Suomen kehityshankkeet saivat tukea ulkoministeriön kehitysyhteistyövaroista ja kansainvälisissä
prioriteettihankkeissa oli rahoittajina myös muita WWF-toimistoja. Yhteistyötä tehtiin erityisesti WWF US:n,
UK:n, Ruotsin, Norjan ja Tanskan kanssa. Kohdemaan oma WWF -organisaatio oli aina keskeinen
hanketoteuttaja. Hankkeissa oli lisäksi mukana myös muita järjestöjä, valtioiden viranomaisia, suomalaisia
yksityisen sektorin toimijoita sekä ulkoministeriön kahdenvälisiä hankkeita.

6 (20)

Keväällä 2012 jätettiin hakemus kahdesta uudesta hankkeesta. Toinen oli jatkohakemus Nepalin Koshijokihankkeelle ja toisessa siirrettiin toimintaa Tansaniasta koko Itä-Afrikan kattavan prioriteettiohjelman
metsätyön tukemiselle.
Borneon sydän -verkostoaloite (Heart of Borneo GI) ja WWF Suomen hanke MullerSchwaner kansallispuiston perustamiseksi
Borneon sydän verkostoaloitteessa tavoitteena on turvata Borneon keskiosan laajojen sademetsäalueiden ja
niissä elävien uhanalaisten lajien säilyminen. WWF Suomi toimi erityisesti Muller-Schwaneriin perustettavan
kansallispuiston alueella. Hankkeen toinen vaihe käynnistyi vuoden 2011 alussa ja jatkuu vuoden 2013
loppuun. Uuden kansallispuiston perustaminen etenee ja varmistaa kansallispuiston arvokkaiden metsien
säilymisen tilanteessa, jossa metsiin kohdistuu kovia käyttöpaineita puistojen ulkopuolelta. Lisäksi edistetään
kansallispuiston ulkopuolisten sademetsien kestävää käyttöä.
Elävä Himalaja -verkostoaloite (Living Himalayas GI)
WWF:n tavoitteena on turvata Tiibetin ylängön juurella olevan, luonnoltaan erittäin monimuotoisen alueen
säilyminen. Alue sijaitsee Nepalin, Bhutanin ja Intian koillisosan muodostamalla vyöhykkeellä. WWF Suomi
osallistuu aloitteeseen toteuttamalla kehitysyhteistyövaroin tuettuja hankkeita sekä Nepalissa että
Bhutanissa yhteistyössä paikallisten WWF-toimistojen kanssa. WWF Suomi oli edelleen verkostoaloitteen
kansainvälisessä ohjausryhmässä puheenjohtajana ja vastasi myös ohjelman julkisvarainhankinnan
koordinoinnista. WWF Suomi vastasi myös verkostoaloitteen strategian uudistamisesta, joka tehtiin keväällä
2012.
Lokakuussa 2011 järjestettiin Intian, Nepalin, Bhutanin ja Bangladeshin yhteinen korkean tason Himalajahuippukokous. WWF oli erittäin keskeisesti mukana huippukokouksen järjestelyissä ja valmisteluissa.
WWF:n tavoitteena oli saada aikaan yhdeksän miljoonan hehtaarin suojelusitoumus kaikkien neljän valtion
päämiehiltä, jossa hyvin pitkälle onnistuttiin. Suojelualue turvaa alueen metsäluonnon monimuotoisuutta
sekä vesipalveluja yli miljardille ihmiselle. Lisäksi se edistää ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutumista.
Nyt on käynnissä sovittujen asioiden käytännön toteuttaminen ja WWF Suomi on edelleen mukana mm.
rahoituksen hankkimisessa esimerkiksi Aasian kehityspankilta sekä toteuttamiseen vaadittavien
institutionaalisten rakenteiden kehittämisessä.
Metsäkadon ja ilmastonmuutoksen hillitseminen Nepalissa (REDD+)
Metsäkadon ja siitä aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen pysäyttämistä edistävä hanke laajeni tilikauden
aikana Etelä-Nepalin Terain alankoalueiden metsistä Sacred Himalayan Landscape -vuoristoalueelle. WWF
koulutti paikallisista nuorista sekä opiskelijoista koostuvia ryhmiä toteuttamaan maastomittauksia joiden
tuloksena yli miljoona hehtaaria vuoristometsiä saatiin inventoitua. Mittausten avulla pystytään arvioimaan,
kuinka paljon hiiltä vuoristometsät sitovat ja mikä rooli niillä on ilmastonmuutoksen hidastamisessa. Lisäksi
hankkeessa koulutettiin kylämetsätoimikuntia metsäpalojen torjuntaan sekä kehitettiin yhteistyötä Nepalin
yliopistoverkoston kanssa metsät ja ilmastonmuutos -aihepiirin sisällyttämiseksi ympäristö- ja
metsäopiskelijoiden kurssivalikoimaan. Hankkeessa kehitetään jatkuvasti REDD+ -mekanismia, jonka kautta
pyritään tulevaisuudessa saamaan metsien ja lajien suojelulle kestävää rahoitusta eri kansainvälisiltä
rahoittajilta.
Nepalin Terai Arcin metsäluonnon suojelu ja ihmisten hyvinvoinnin lisääminen
Nepalin hankkeissa jatkettiin Terai Arcin tasankoalueen metsäkäytävän ja kansallispuistojen
suojavyöhykkeiden metsien ennallistamista erilaisin keinoin. Uutena kokonaisuutena alkanut yhteistyö
Väestöliiton kanssa toimi erittäin hyvin. Elinkeinojen, kestävän luonnonvarojen käytön ja edistyksellisen
paikallistason luonnonsuojelun osallistava kehittäminen alueella toteutui suunnitellusti. WWF aloitti myös
yhteistyön paikallisten metsä- ja puutyöalojen liittojen kanssa, jossa suomalaisena kumppanina toimii
Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus (SASK). Hankkeen avulla WWF:n työ saavuttaa
satojatuhansia uusia ihmisiä luonnonsuojelun ja luonnonvarojen kestävän käytön edistämiseksi ja samalla
parannetaan myös työntekijöiden oikeuksia. WWF osallistui myös alueella elävien uhanalaisten lajien, kuten
tiikerin, sarvikuonon ja norsun, suojeluun. Salametsästyksen ehkäisytyö vaikuttaa onnistuneen hyvin, sillä
Nepalissa ei havaittu vuoden 2011 aikana yhtään sarvikuonon salametsästystapausta.
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Bhutanin metsien suojelun edistäminen
Bhutanin hankkeessa tavoitteena on maaseudun köyhyyden vähentäminen luonnonvarojen kestävän käytön
avulla sekä luonnonsuojelun edistäminen vahvistamalla suojelualueiden hallintoa ja kapasiteettia kahdessa
kansallispuistossa. Keskeistä on myös ilmastonmuutoksen vaikutusten huomioiminen paremmin
luonnonsuojelussa sekä suojelualueiden roolin vahvistaminen ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. WWF
Suomen hankkeessa rakennettu kansallispuiston keskustoimisto avattiin marraskuussa 2011. Uuden
kansallispuiston hoitoon ja suojeluun tarjottiin resursseja WWF Bhutanille ja viranomaishallinnolle. Hankkeen
ensimmäinen vaihe loppui keväällä 2012 ja ulkoministeriö myönsi jatkorahoituksen seuraavalle kolmelle
vuodelle.
Koshi -joen valuma-aluehanke Nepalissa
Vuoden 2010 alussa alkanut hanke jatkuu vielä vuoden 2012 loppuun saakka. Tavoitteena on vähentää
ilmastonmuutoksen ja ihmistoiminnan aiheuttamia kielteisiä vaikutuksia ihmisille ja luonnolle Koshi-joen
valuma-alueella.
Hankkeessa keskitytään ennen kaikkea kestävään ja reiluun vesivarojen käyttöön ja vedestä riippuvaisten
ihmisten ja lajien elinolosuhteiden turvaamiseen ilmastonmuutoksen jatkuessa. Tilikauden aikana
hankkeessa kehitettiin Intergated River Basin Management (IRBM) - mallin mukaisesti yhteisöjen kykyjä
hallinnoida vesivaroja itsenäisesti ja osallistavasti.
Tämän lisäksi pääuoman usean haaran alueella on kehitetty ”vesifiksuja” yhteisöjä, jotka keräävät ja
käyttävät vettä tehokkaammin, sekä harjoittavat orgaanista viljelyä ja uusia viljelykasvien kasvatusta, joiden
avulla myös paikallisen väestön tulot ovat kasvaneet.
Afrikan itärannikon verkostoaloite (Coastal East Africa GI) ja metsäkadon hillitseminen REDDmekanismin avulla Tansaniassa
WWF:n tavoitteena on maa- ja vesiekosysteemien monimuotoisuuden turvaaminen Afrikan itärannikolla.
Verkostoaloitteessa on kolme osa-aluetta, joista WWF Suomen hanke keskittyi metsäluonnon suojelun
edistämiseen ja metsien kestävään käyttöön.
WWF Suomen hankkeessa parannettiin metsäkäytävien metsäpeitettä yhteisöpohjaisen mallin mukaisesti ja
kehitettiin paikallisväestön kestäviä elinkeinoja. Tansaniassa hyödynnettiin myös Nepalin pilottihankkeen
kokemuksia metsäkadon ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tähtäävässä hankkeessa.
2.2 Ekologinen jalanjälki
Suomalaisten ekologisen jalanjäljen pienentämiseksi WWF:n tavoitteena on luonnonvarojen kulutuksen
laskeminen kestävälle tasolle, kulutuksen ja tuotannon kestävyyden edistäminen ja hiilijalanjäljen
pienentäminen. Keskeisintä on vaikuttaa energian tuotantoon ja kulutukseen.
Living Planet -raportin julkistuksen yhteydessä sekä muissa tilaisuuksissa WWF toi esiin luonnonvarojen
ylikulutusta sekä ratkaisuja tähän haasteeseen..
WWF haluaa innostaa ihmisiä valitsemaan ympäristön kannalta kestäviä tuotteita ja palveluja sekä
vähentämään turhaa kulutusta. Pääasiallisena vaikutuskanavana käytettiin WWF Suomen verkkosivuja,
sosiaalista mediaa sekä kännykkäsovellutuksia.
Kestävää kulutusta ja tuotantoa edistettiin myös sisällöllisen yritysyhteistyön avulla.
2.2.1 Ilmastonmuutoksen torjunta
Kasvihuonekaasupäästöjen rajoittaminen on keskeinen keino ekologisen jalanjäljen pienentämiseksi ja
ilmastonmuutoksen torjumiseksi.
WWF:n ilmastoasiantuntija osallistui Etelä-Afrikassa järjestettyyn ilmastokokoukseen Suomen virallisen
delegaation jäsenenä. Kokouksessa ei valitettavasti tehty merkittäviä päätöksiä.
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Earth Hour -ilmastotapahtuman viestin ytimen muodosti Tunnista teko -kampanja, joka esitteli
julkkislähettiläiden esimerkkien voimin yhdeksän vaikuttavinta ilmastotekoa keskimääräisen suomalaisen
kuluttajan kannalta. Kampanja perustui WWF Suomen tekemään taustaselvitykseen.
Ilmastonmuutoksen torjuntaa edistettiin myös kansallisella ja EU-tasolla mm. vaikuttamalla kansalliseen
ilmasto- ja energiapolitiikkaan sekä keskustelemalla aktiivisesti edelläkävijäyritysten ja -yhteisöjen sekä
tutkijoiden kanssa.
WWF edisti energiatehokkuutta ja kestäviä, uusiutuvia energialähteitä eri keinoilla. Rakennusten ja erityisesti
korjausrakentamisen energiatehokkuuden edistämiseksi tehtiin yhteistyötä MTV3:n Remonttimestarit ohjelmassa. Lisäksi WWF oli mukana Hyvinkään asuntomessualueelle rakennetun nollaenergiatalon
suunnittelukilpailun tuomaristossa.
WWF Suomen kehittämä Green Office -järjestelmä on käytännön työkalu toimistojen ympäristövaikutusten
pienentämiseksi. Järjestelmän käyttöönotto ei edennyt kotimaan toimistoissa yhtä voimakkaasti kuin
aikaisempana tilikautena, mutta kansainvälinen verkosto laajeni ja esimerkiksi Tanska ja Ruotsi harkitsevat
sen ottamista omiin toimistoihinsa.
2.2.2 Kestävä kulutus ja tuotanto
Erilaisten hyödykkeiden kulutuksella on suuri vaikutus ekologiseen jalanjälkeen. Hyödykkeiden tuotanto
aiheuttaa myös ympäristövaikutuksia hyödykkeiden alkuperämaassa. WWF Suomi edisti etenkin trooppisten
hyödykkeiden ja kalavarojen kestävää tuotantoa ja kulutusta. Syksyllä 2011 toista kertaa toteutetun
palmuöljypisteytyksen tulokset olivat aikaisempaa positiivisemmat, sillä suomalaiset yritykset ovat jo astetta
vastuullisempia kuin edellisen pisteytyksen aikaan. Soijaraporttia valmisteltiin keväällä 2012 ja se
julkaistaan tulevana syksynä.
Suomen kestävän puuntuotannon ja metsätalouden edistämiseksi WWF osallistui FSC- sertifioinnin
tunnetuksi tekemiseen ja markkinointiin. Osana kestävän bioenergian tuotantoa saatettiin loppuun ”Suomen
metsät ja ilmastonmuutos” -keskustelufoorumi ja tuotettiin loppuraportti, joka linjaa WWF Suomen
näkemykset bioenergian kestävästä tuotannosta sekä metsä- ja ilmastopolitiikan kytköksistä. FSCsertifioidun paperin ja kartongin kysyntää edistettiin järjestämällä seminaari tuotteiden ostajille ja myyjille
sekä Suomessa että Aasiassa.
Vesijalanjäljen osalta laadittiin Suomen ensimmäinen vesijalanjälkiraportti, joka julkistettiin toukokuussa.
Lisäksi vesijalanjälkityötä tuotiin muutenkin aktiivisemmin esiin.
2.3 Ympäristökasvatus
Ympäristökasvatuksella ja -valistuksella edistetään pitkällä tähtäimellä ekologisen jalanjäljen pienenemistä ja
luonnon monimuotoisuuden suojelua kaikkien neljän suojeluohjelman alueella. Kansainvälisissä hankkeissa,
erityisesti Nepalissa, edistetään ympäristökasvatuksen avulla suojelumyönteisyyttä ja globaalia
oikeudenmukaisuutta.
Tilikaudella ympäristökasvatustoiminta tavoitti Suomessa 33 600 lasta ja nuorta sekä 1 900 opettajaa tai
muuta kasvattajaa.
Toimintavuonna ympäristökasvatuksen teema oli Suomen luonto, josta 23 WWF-lähettilästä piti oppitunteja
31 paikkakunnalla ympäri Suomen. Koulukiertueella saavutettiin lähes 13 000 oppilasta yhteensä 641
oppitunnilla. Uhanalaisista lajeista julkaistiin neliosainen julistesarja ja kohderyhmän laajentamiseksi
ahmamateriaali erityisesti päiväkodeille. Itämeren osalta kasvatuksessa valmisteltiin koulujen
pehmokalakampanjaa syksyksi 2012 yhdessä Helsingin yliopiston käsityöopettajalaitoksen kanssa ja
jatkettiin yhteistyötä Turun vesipolun osalta. Lisäksi järjestettiin metsäaiheinen valokuvauskilpailu sekä
julkaistiin uusi Naturewatch Talvella -opetusmateriaali.
Ekologinen jalanjälki -ohjelman puitteissa osallistuttiin Earth Hour -tapahtumaan laatimalla päiväkodeille ja
ala-asteille Earth Hour -kalenteri, josta oli myös nettiversio. Tuhannen kappaleen painos jaettiin loppuun ja
tapahtumaan osallistui yhteensä 12 700 lasta ja nuorta päiväkodeissa ja oppilaitoksissa.
Tilikautena aloitettiin ruokateeman liittyvän kasvatusmateriaalin valmistaminen. Materiaalin tekemistä varten
saatiin UM:n viestintätukea.
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Kansainvälisen kehityksen ohjelmasisältöjä edistettiin osallistumalla Globaalikasvatuksen verkoston
järjestämiin Maailma koulussa -tapahtumiin Helsingissä ja Turussa. WWF Nepalin kanssa yhteistyössä
toteuttaman Toiveajatteluako? -kampanjan näyttely kiersi seitsemällä paikkakunnalla.
Kouluille suunnatun ympäristökasvatuksen lisäksi WWF Suomi harjoitti ympäristövalistusta laajasti ja monille
eri kohderyhmille. Seminaarit, luennot sekä muut tapaamiset ja tapahtumat ovat ja olivat tyypillisiä
ympäristökasvatuksen muotoja alla mainittujen viestintätoimien lisäksi. Näissä tilaisuuksissa saavutettiin noin
2600 kuulijaa.
Ympäristökasvatuksen asemaa yhteiskunnassa edistettiin antamalla lausunnot koulutuksen- ja kasvatuksen
kehittämissuunnitelmaan, lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaan sekä perusopetuksen
opetussuunnitelman perusteet ja tuntijako -esitykseen.
Tilikaudella aloitettiin verkkopohjaisen ympäristökoulutusmateriaalin markkinoiminen yritysten henkilöstölle
osana yritysyhteistyösopimuksia.
3. Suojelu- ja markkinointiviestintä
WWF Suomen viestintä käsitti media-, sidosryhmä- ja markkinointiviestintää sekä erilaisia kampanjoita.
Viestintätoimet tukivat merkittävästi WWF:n suojelu- ja varainhankintatavoitteiden ja yritysyhteistyön
tavoitteiden saavuttamista sekä ylläpitivät WWF:n tunnettuutta. Viestinnän vaikuttavuuden parantamiseksi
järjestettiin koulutus, jossa kehitettiin WWF:n henkilökunnan esiintymistaitoja.
WWF Suomi johti tilikaudella kansainvälisen WWF:n viestintä- ja markkinointitavoitteiden saavuttamista.
Pääsihteeri toimi WWF:n viestintä ja markkinointikomitean puheenjohtajana.
WWF Suomen viestinnän tärkeimmät painopisteet tilikauden aikana olivat metsäteemavuosi, keväällä 2012
aloitettu kalakampanja, Tunnista teko -teemalla järjestetty Earth Hour ja sosiaalisen median kehittäminen.
Verkkosivujen uudistamista jatkettiin kiinnittäen erityistä huomiota visuaalisuuden lisäämiseen ja
käytettävyyteen.
Keväällä 2011 aloitettua metsäteemavuotta pidettiin syksyn aikana esillä muun muassa wwf.fi verkkosivuilla, mediaviestinnässä, Habitare-messujen Ecodesign-messulehdessä sekä marraskuussa
metsämessujen WWF-osastolla, lavaesiintymisissä ja metsämessujen teemaliitteessä Helsingin Sanomien
välissä. MTV3 näytti metsävuoden mainosfilmiä syys-marraskuussa.
Tärkeä tilikauden ponnistus oli kalakampanja, jonka suunnittelu aloitettiin syksyllä 2011. Kampanjalle luotiin
kampanjasivut ja sähköinen uutiskirje, julisteita ja sähköisiä bannereita sekä tehtiin kaksi videota. Lisäksi
koulujen kalakampanjalle suunniteltiin juliste ja lajitaulut uhanalaisista kaloista. Kampanjan printti-ilmoituksia
julkaistiin tilikauden aikana 23 lehdessä, muun muassa Avussa, Imagessa, Metrossa, National
Geographicissa, Suomen luonnossa ja kalastus- ja vapaa-ajan lehdissä.
Earth Hour -ilmastotapahtumaa vietettiin Tunnista teko -teemalla. Pohjamateriaalina oli WWF:n teettämä
selvitys siitä, mitkä tavallisille ihmisille soveltuvat yhdeksän ilmastotekoa ovat ilmastonmuutoksen hillinnän
kannalta kaikkein tehokkaimmat. Kutakin ilmastotekoa toteuttamaan valittiin tunnettuja julkisuuden henkilöitä.
Julkisuuden henkilöt esittelivät valitsemaansa tekoa videolla, joka kuvattiin yhteistyössä tiedekeskus
Heurekan kanssa. Video liitettiin osaksi Heurekan Klima X -ilmastonäyttelyä. Lapsille tehtiin Earth Hour verkkosivuille sähköinen kalenteri.
Earth Hour -valojen sammutustapahtumaan ilmoittautui maailmalla 147 maata ja tuhansia kaupunkeja.
Suomessa järjestettiin useilla paikkakunnilla monimuotoisia tapahtumia ja monien näyttävien julkisten
rakennusten valot sammutettiin. Verkkosivuilla tapahtumaan ilmoittautuneiden yksityishenkilöiden määrä
laski edellisestä vuodesta, samoin kuntien ja yritysten. Koulujen ja päiväkotien määrä puolestaan kasvoi.
Itämeren suojelutyötä tehtiin keväällä tunnetuksi Itämeri-juoksun avulla. Itämeren puolesta juoksi noin 400
ihmistä laskennallisesti yli 8000 kilometrin matkan eli Itämeren ympärysmitan verran. Juoksun avulla kerättiin
samalla varoja Itämeren suojelutyöhön.

10 (20)

WWF teki keväällä onnistunutta viestinnällistä yhteistyötä vesijalanjälkiraporttinsa julkistuksen tiimoilta
Wonderwater Café Kiasman kanssa. Kahvilassa tarjolla olevista annoksista on kerrottu myös niiden
vesijalanjälki, joka laskettiin WWF:n ja Aalto-yliopiston yhteistyönä tehdyn raportin perusteella.
WWF:n tukijajulkaisu, aikakauslehti Pandan polku, ilmestyi tilikauden aikana neljä kertaa. Lehti lähetettiin yli
20 000 tukijalle ja sitä jaettiin yleisötapahtumissa.
WWF julkisti tilikauden aikana yhteensä 180 tiedotetta ja verkkouutista (ed. v. tiedotteet 110 kpl,
verkkouutisten määrää ei tuolloin laskettu), sähköiset kuukausikirjeet lähtivät yli 29 000 henkilölle kerran
kuukaudessa (ed. v. 23 000) ja sähköiset tukijakirjeet keskeisille yritystukijoille. Myös ympäristökasvatus sai
oman uutiskirjeensä. Tilikaudella WWF:n nettisivujen keskimääräinen yksittäisten kävijöiden määrä oli noin
27 000 henkilöä kuukaudessa ja käyntien määrä noin 38 000 kappaletta kuukaudessa. Määrä on vähentynyt
edellisestä tilikaudesta (30 000 ja 43 000). Tämä johtunee siitä, että kesäkuussa 2011 toteutetun
verkkouudistuksen yhteydessä sivujen määrää karsittiin huomattavasti.
Kesällä 2010 julkaistujen WWF Suomen omien Facebook-sivujen vakituinen käyttäjämäärä on noussut
tasaisesti ollen tilikauden lopussa noin 5 100 henkilöä (edellisen tilikauden lopussa 2 500 henkilöä). WWF:n
omalla YouTube-kanavalla tuotiin esiin omia videoita ja muita aineistoja ja Villi planeetta -blogissa WWF:n
työntekijät kertoivat työstään kentällä.
WWF:n uutisaiheista näkyivät mediassa parhaiten Earth Hour, Kuluttajan kalaopas ja kalakampanja sekä
merikotkan ja sarvikuonojen suojelu. Myös Living Planet -raportti 2012 ja kosteikkojen rakentaminen olivat
suosittuja aiheita.
WWF teki tilikauden aikana mediayhteistyötä mm. Yleisradion, MTV3:n, Metro-lehden ja Voi hyvin - kanssa.
Yleisradio esitti Earth Hour -ilmastotempauksen aikana kampanjaa mainostavia ilmaisia TV-tietoiskuja.
YLE:n Puoli seitsemän -ohjelma aloitti keväällä 2012 rahankeräyskampanjan WWF:n saimaannorpan
suojelutyön hyväksi. Kampanja huipentuu elo-syyskuussa siihen, että toimittaja Kimmo Ohtonen ui Saimaan
päästä päähän. MTV3 puolestaan näytti ilmaiseksi metsäkampanjan videota.
WWF osallistui myös useisiin tapahtumiin ja tempauksiin, kuten Farmari-, Metsä- ja Educa-messuille,
Maailma kylässä -tapahtumaan ja Silakkamarkkinoille. WWF:n asiantuntijoita haastateltiin säännöllisesti tv-,
radio- ja lehtijutuissa ja WWF:ltä myös pyydettiin erilaisiin medioihin valmiita juttuja suojelutyöstä.
WWF:n näkyvyys mediassa oli edelleen hyvä.
Kevään aikana Taloustutkimus tutki WWF:n mainetta ja tunnettuutta sekä ihmisten alttiutta WWF:n
tukemiseen ja suosituimpia tukitapoja. Kesäkuussa valmistuneen tutkimuksen mukaan WWF Suomen
mielikuvan vahvuuksia ovat toiminnan asiantuntemus ja nykyaikaisuus, joissa se sijoittuu keskitasoa
paremmalle puolelle. Julkisuudessa näkymisessä ja toiminnan tehokkuudessa on tapahtunut myönteistä
kehitystä vuoteen 2010 verrattuna. Muut mielikuvatekijät ovat kahden vuoden takaisella tasolla.
Vuoden 2011 luontokirjaksi WWF nimesi Petri KetoTokoin ja Timo Kuuluvaisen kirjoittaman ja
kustannusyhtiö Maahengen kustantaman Suomalainen aarniometsä -kirjan. Vuoden luontokirja valittiin nyt
34. kerran. Kilpailuun osallistui 26 teosta. Luontokirjan valitsi tunnettu luontotoimittaja ja -kirjailija FM Veikko
Neuvonen.
WWF Suomen 20 000 euron suuruinen Panda-palkinto myönnettiin kokonaan yhdelle hakijalle,
luontokuvaaja ja -toimittaja Juha Taskisen ja norppa-asiantuntija Mervi Kunnasrannan työryhmälle.
Työryhmän mittavassa elokuva- ja kirjahankkeessa paneudutaan saimaannorpan ja kolmen muun makean
veden hylkeen yhtäläisyyksiin ja eroihin sekä suojeluun.
4. Varainhankinta
WWF Suomen varainhankinta muodostuu yritysyhteistyöstä, yksityisvarainhankinnasta sekä säätiöiltä ja
julkishallinnolta haettavasta rahoituksesta.
WWF Suomen tulot olivat 696 838 € budjetoitua suuremmat (ed. v. 1,57 m €). Epävakaa maailmanlaajuinen
taloustilanne ei vaikuttanut siten WWF:n toimintaan. Merkittävänä tekijänä tulojen kasvuun oli
yksityisvarainhankintatiimin kasvanut asiantuntemus sekä sitä kautta yksityisvarainhankinnan tulojen kasvu.
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4.1 Yritysyhteistyö
Yritysyhteistyöstä saadut tulot olivat yhteensä 1 800 000 € (ed. v. 2 065 000). Tilikauden päättyessä
yritysyhteistyön osuus tuloista oli 26 %. Merkittävää on WWF:ää tukevien yritysten sitoutuneisuus WWF:n
työhön, mikä näkyy sopimusten pitkässä kestossa. Yhteistyösopimuksia oli toimintakauden päättyessä yli 60
kpl, joista 9 oli uusia sopimuksia.
Yritysyhteistyössä toimintamuotoina ovat sisällöllinen yritysyhteistyö sekä royalty-korvaukset. Itämeri on
edelleenkin suurin kertalahjoitusten kohde.
Sisällöllisen yritysyhteistyön tavoitteena on WWF:n luonnon- ja ympäristönsuojelutavoitteiden toteuttaminen
edistämällä yritysten ympäristövastuullisuutta. Vuoden aikana toteutettiin yhteistyötä suojelustrategisesti
keskeisten suomalaisten yritysten kanssa, mm. Fazer kalatyössä, UPM ja MetsäGroup metsätyössä sekä
Raisio soijaan liittyvissä asioissa.
Toimistojen energian- ja materiaalien säästöihin tähtäävä Green Office -toiminta laajeni, mutta hitaammin
kuin edellisenä tilikautena. Toimintavuoden lopussa GO-verkostoon kuului 197 organisaatiota Suomessa ja
25 organisaatiota muualla maailmassa. Suomessa GO-toiminnan piirissä olevia työntekijöitä oli yhteensä
noin 67 789 henkilöä (ed. v. 53 100 henkilöä). Green Office toimii Oy Nooan Arkki Ab:n alaisuudessa.
Suomen lisäksi ohjelma toimii Virossa, Turkissa, Pakistanissa, Romaniassa, Vietnamissa, Indonesiassa,
Nepalissa ja Sveitsissä. Suomessa tavoitteena ollut yritysten työntekijöiden aktivoiminen tukemaan WWF:ää
myös yksityishenkilöinä ei toteutunut. Suomen GO-toimistot säästivät toimenpiteidensä ansiosta mm.0,4
riisiä (200 arkkia) verkoston työntekijää kohden.
Yritysvarainhankintaan ei yleinen huono taloustilanne vielä vaikuttanut, joskin GO-toimistot olivat herkempiä
reagoimaan uusiin hankkeisiin. Tähän vaikutti myös edellisenä vuonna tehty strategiamuutos, jonka
seurauksena yritysten liittymiskustannukset nousivat.
4.2 Yksityisvarainhankinta
WWF:n työ ei olisi mahdollista ilman yksityisten ihmisten tukea. Suomalaisten tuki antaa WWF:lle paitsi
valtaosan toiminnan rahoituksesta myös mandaatin vaikuttaa ympäristöasioihin yhteiskunnallisella tasolla.
WWF:llä oli tilikauden päättyessä yhteensä 85 720 tukijaa, joista noin 64 prosenttia tuki WWF:n työtä
rahallisesti (ed. v. 65 657). Loput tukivat WWF:ää vapaaehtoistyöllä esimerkiksi öljyntorjuntajoukoissa tai
talkooleireillä ja uutiskirjeen tilaamalla tai liittymällä Facebook-sivuille. Yksityishenkilöt lahjoittivat tilikauden
aikana WWF:lle 2 859 000 euroa (ed. v. 2 548 000) eli 41 % WWF:n kokonaistuloista (ed. v. 40 %).
Yksityisvarainhankinnan tärkeimmät keinot ovat kummihankinta, kertalahjoitukset sekä koulujen
päivätyökeräykset.
4.3 Julkishallinnollinen ja säätiöyhteistyö
Ulkoministeriö tukee WWF Suomen ulkomaanhankkeita. Lisäksi ympäristöministeriö myöntää tukea Suomen
suojeluhankkeisiin. Julkishallinnon tuki oli kuluneena tilikautena yhteensä 28 % kokonaistuloista (ed. v. 26
%). Säätiöiltä saatu tuki oli puolestaan 4 % (ed. v. 2 %). Julkishallinnon ja säätiörahoituksen tulot olivat
yhteensä 2 269 000 € (ed. v. 1 822 000).
5. Taloushallinto
Kansainvälisen WWF:n ohjeiden mukaisesti suojelukulujen osuuden kokonaiskuluista tulee olla vähintään 70
% ja varainhankintakulujen enintään 20 % ja hallintokulujen enintään 10 %. WWF Suomi toteuttaa hyvin tätä
periaatetta, sillä päättyneen tilikauden suojelukulut olivat 79 %, varainhankintakulut 15 % ja hallintokulut 6 %
(tilikaudella 2011 luvut suojelukulut olivat 79 %, varainhankintakulut 15 % ja hallintokulut 6 %, sekä
tilikaudella 2010 vastaavat luvut olivat 77 %, 16 % ja 7 %).
Varainhallintaa hoidettiin eettisesti, turvallisesti ja mahdollisimman tuottavasti. Varallisuudenhoitajat
vierailivat hallituksen kokouksissa kaksi kertaa tilikauden aikana. WWF:llä on sijoitettuna omaisuutta
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osakerahastoissa, joukkovelkakirjalainoissa, rahamarkkinoilla sekä korko- ja yhdistelmärahastoissa.
Sijoitusten arvo laski tilikauden aikana heikon taloustilanteen vuoksi.
Toiminnan riskeistä epävakaa maailmanlaajuinen taloustilanne ei merkittävästi vaikuttanut WWF:n
toimintaan tai tulokseen, tosin kuluksi kirjattiin sijoituksista johtuvia arvonalennuksia. Taloustilanteen
epävarmuuden jatkuessa toiminnan seurantaa tehostetaan, jotta epävarmuus ei vaikuttaisi varainhankintaan.
1.7.2012 alkaneelle tilikaudelle on positiivisia näkymiä. Kaksivuotinen Nokia-sopimus uusittiin tilikauden
alussa. Nokia sopimus on yksi WWF:n kansainvälisistä yritysyhteistyösopimuksista. Kesällä alkanut ja
syyskuussa päättynyt WWF Suomen ja Ylen Norppauinti-tempaus vahvisti merkittävästi
yksityisvarainhankinnan tuloja. Tilikauden aikana WWF Suomi hakee Ulkoministeriön kumppanuutta.
6. Johtaminen ja henkilöstö
WWF:n toimistossa työskenteli tilikauden päättyessä jatkuvassa työsuhteessa 32 henkilöä ja pääsihteeri (ed.
v. 31 henkilöä). Tilikauden aikana yksi määräaikainen työsuhde vakinaistettiin henkilöstösuunnitelman
mukaisesti. Lisäksi toimistossa työskenteli määräaikaisia työntekijöitä, projektityöntekijöitä sekä
harjoittelijoita. Kukaan ei irtisanoutunut tilikauden aikana.
WWF Suomessa kiinnitetään erityistä huomiota hyvään arkeen työpaikalla. Tätä edistetään siten, että
jokainen WWF:ssä työskentelevä on sitoutunut omalta osaltaan kehittämään WWF:stä ”meille Suomen
parhaan työpaikan”.
Tilikaudella osallistuttiin Great Place to Work -kilpailuun, jossa WWF sijoittui Suomen parhaat työpaikat 2011
-listan viidennelle sijalle pienten organisaatioiden sarjassa (edellisenä vuonna sijalle 15). Kilpailussa saadut
hyvät tulokset ovat osoitus koko henkilöstön sitoutuneisuudesta ja motivoituneisuudesta työskennellä
WWF:n tavoitteiden puolesta.
Tiimikohtaisia toimintasuunnitelmia käytettiin apuna työn suuntaamisessa sekä eri toimintojen koordinoidun
yhteistyön edistämisessä. Henkilökohtaisilla toimintasuunnitelmilla edistettiin työssä jaksamista, ajankäytön
hallintaa ja henkilöstön sitoutumista koko organisaation kehittämiseen.
Koko toimiston yhteistyön kehittämiseksi tilikaudella järjestettiin kaksipäiväiset kehityspäivät, pikkujoulut,
pilkkikisat, naisten ja miesten iltapäivät sekä öljyntorjuntaharjoitus.
WWF Suomen oman toiminnan kielteisiä ympäristövaikutuksia minimoitiin. Erityisesti kiinnitettiin huomiota
toimiston oman Green Office -järjestelmän toimivuuteen sekä matkustamisen aiheuttamien päästöjen
pienentämiseen. Lentomatkustamisesta syntyneet päästöt kompensoitiin kokonaisuudessaan MyClimatejärjestelmän kautta.
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TULOSLASKELMA

Konserni
€
1.7.11–30.6.12

Emoyhtiö
€
1.7.11–30.6.12

Emoyhtiö
€
1.7.10–30.6.11

Varsinainen toiminta
Kotimaan kohteet
Tuotot
Kotimaan kohteiden tuotot
Oy Nooan Arkki Ab liiketoiminnan tuotot

114 282,73
819 584,50
933 867,23

114 282,73
0,00
114 282,73

131 745,16
0,00
131 745,16

-1 981 408,18
-75 268,76
-1 200 779,42
-54 264,99
-50 473,78
-79 021,88
-3 441 217,01

-1 981 408,18
-49 218,40
-815 272,81
0,00
0,00
0,00
-2 845 899,39

-1 595 175,92
-45 885,25
-922 368,96
0,00
0,00
0,00
-2 563 430,13

1 812 130,25
1 812 130,25

1 812 130,25
1 812 130,25

1 516 481,57
1 516 481,57

-183 237,89
-2 724 539,26
-2 907 777,15

-183 237,89
-2 724 539,26
-2 907 777,15

-231 210,91
-2 402 849,32
-2 634 060,23

-3 602 996,68

-3 827 263,56

-3 549 263,63

4 770 621,40
180 092,41
4 950 713,81

4 770 621,40
180 092,41
4 950 713,81

4 675 537,18
93 253,44
4 768 790,62

-277 346,61
-633 082,85
-910 429,46

-277 346,61
-650 488,47
-927 835,08

-205 834,47
-599 696,27
-805 530,74

437 287,67

195 615,17

413 996,25

70 171,40
-169 543,25
-99 371,85

69 711,61
-169 436,35
-99 724,74

120 315,00
-44 060,74
76 254,26

337 915,82

95 890,43

490 250,51

Yleisavustukset

50 000,00

50 000,00

20 000,00

Tilikauden tulos

387 915,82

145 890,43

510 250,51

-2 807,84

-2 807,84

-59 147,67

385 107,98

143 082,59

451 102,84

Kulut
Henkilöstökulut
Poistot
Muut kulut
Materiaalit ja palvelut
Liiketoiminnan muut kulut
Tuloverot

Ulkomaan kohteet
Tuotot
Ulkomaan kohteiden tuotot

Kulut
Henkilöstökulut
Muut kulut

Varsinaisen toiminnan kulujäämä
Varainhankinta
Tuotot
Kotimaan kohteet
Ulkomaan kohteet

Kulut
Henkilöstökulut
Muut kulut

Tuotto-/kulujäämä
Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Tuotot
Kulut

Tuotto-/kulujäämä

Muutokset omakatteisissa rahastoissa
Tilikauden yli/alijäämä
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TASE

Konserni
€
30.6.2012

Emoyhtiö
€
30.6.2012

Emoyhtiö
€
30.6.2011

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet

70 559,57

0,00

0,00

47 048,17
157 471,44
204 519,61

47 048,17
149 879,91
196 928,08

47 048,17
180 545,53
227 593,70

0,00
176 952,15
176 952,15

2 522,82
176 952,15
179 474,97

2 522,82
178 377,15
180 899,97

1 480 567,21
7 808,55
1 488 375,76

1 480 567,21
7 808,55
1 488 375,76

1 500 133,67
7 396,66
1 507 530,33

16 668,94

0,00

0,00

94 882,92
0,00
33 151,82
588 037,15
716 071,89

0,00
366 308,76
33 151,82
586 986,96
986 447,54

0,00
236 955,44
27 464,48
374 109,50
638 529,42

Rahoitusarvopaperit
Muut osakkeet ja osuudet

2 273 344,72

2 273 344,72

2 384 162,50

Rahat ja pankkisaamiset

2 944 700,65

1 956 278,73

1 483 269,36

VASTAAVAA

7 891 193,29

7 080 849,80

6 421 985,28

Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Koneet ja kalusto

Sijoitukset
Osuudet saman konsernin yrityksissä
Muut osakkeet ja osuudet

Omakatteiset rahastot
Muut osakkeet ja osuudet
Rahat ja pankkisaamiset

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Saamiset
Myyntisaamiset
Saamiset saman konsernin yrityksiltä
Muut saamiset
Siirtosaamiset

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Peruspääoma
Sidotut rahastot
Omakatteiset rahastot
Pääoma 30.6.

5 045,64

5 045,64

5 045,64

1 488 375,76

1 488 375,76

1 485 567,92

Vapaat rahastot
1001 rahasto
Edellisten tilikausien ylijäämä
Tilikauden ylijäämä
Oma pääoma yhteensä

173 565,23
3 569 797,71
385 107,98
5 621 892,32

173 565,23
3 086 353,55
143 082,59
4 896 422,77

173 565,23
2 635 250,71
451 102,84
4 750 532,34

VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen
Ostovelat
Saadut ennakot
Muut velat
Siirtovelat
Vieras pääoma yhteensä

14 151,87
563 439,30
580 338,82
1 111 370,98
2 269 300,97

0,00
563 439,30
509 094,23
1 111 893,50
2 184 427,03

0,00
695 802,52
404 716,67
570 933,75
1 671 452,94

VASTATTAVAA

7 891 193,29

7 080 849,80

6 421 985,28
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Maailman Luonnon Säätiö, WWF Suomen rahasto
Konsernitilinpäätöksen liitetiedot
Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty säätiön 100 % omistama tytäryhtiö Oy Nooan Arkki Ab.
Sisäiset liiketapahtumat sekä keskinäiset saamiset ja velat on eliminoitu.
1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot
1.1 Arvostus- ja jaksotusperiaatteet
Käyttö- ja vaihto-omaisuus
Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla.
Hyödykkeet, joiden todennäköinen käyttöikä on alle kolme vuotta, on kirjattu kokonaisuudessaan hankintatilikauden kuluksi.
Vaihto-omaisuus on arvostettu hankintahintaan tai sitä alempaan jälleenhankintahintaan tai todennäköiseen myyntihintaan.
Sijoitusomaisuus on arvostettu hankintahintaan tai sitä alempaan tilinpäätöspäivän markkina-arvoon.
Avustukset
Ympäristöministeriön myöntämä toiminta-avustus on esitetty tuloslaskelman kohdassa "yleisavustukset".
Eläkemenot
Henkilökunnan eläketurva on hoidettu ulkopuolisessa vakuutusyhtiössä. Eläkekulut on kirjattu suoriteperusteisesti tilinpäätökseen.
Saadut ennakot
Ulkoasiainministeriöltä kehitysyhteistyöhankkeisiin saadusta tuesta tuloutetaan toteutuneita kuluja vastaava osuus.
1.2 Muutokset tuloslaskelman ja taseen esittämistavassa
Saraston rahaston esitystapaa on muutettu Kirjanpitolautakunnan antaman uuden lausunnon perusteella.
Päädyttiin siihen, että Saraston rahasto oli vapaa rahasto, ja se on yhdistetty edellisten tilikausien ylijäämään.
Vertailuvuoden tietoja on muutettu vastaavasti, mutta vertailuvuoden tuloslaskelmaa ei ole oikaistu.
Vapaat rahastot pääoma- ja vararahasto sekä merkkipäivärahasto on yhdistetty edellisten tilikausien ylijäämään.
Vertailuvuoden tiedot on muutettu vastaavasti.
Varainhankinnan henkilöstön kulut on kohdennettu varainhankinnan kuluksi, aiemmassa esitystavassa henkilöstökulut
ovat varsinaisen toiminnan kuluissa. Edellisvuoden lukuja on muutettu vastaamaan tätä muuttunutta käytäntöä.
Saadut ennakot (Ulkoasiainministeriön tuki kehitysyhteistyöhankkeille) esitetään omana eränään.
Myös vertailuvuodelta tietoja on muutettu vastaavasti.
1.3 Vertailukelpoisuutta koskevat tiedot
Konsernitilinpäätös laadittiin, kun kaksi KPL 6 luvun 1 §:n 3 momentin mukaisista rajoista ylittyi.
Vertailuvuodelta ei ole konsernitilinpäätöslukuja, koska konsernitilinpäätös laadittiin ensimmäistä kertaa.
2. Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot
2.1 Kokonaistuotot ja -kulut

Konserni
1.7.11–30.6.12

Emoyhtiö
1.7.11–30.6.12

Emoyhtiö
1.7.10–30.6.11

Varsinaisen toiminnan tuotot
Varainhankinnan tuotot
Muut tuotot (sijoitustuotot ja yleisavustus)
Tuotot yhteensä

2 745 997,48
4 950 713,81
120 171,40
7 816 882,69

1 926 412,98
4 950 713,81
119 711,61
6 996 838,40

1 648 226,73
4 768 790,62
140 315,00
6 557 332,35

Henkilöstökulut
Poistot
Muut kulut
Tuloverot
Kulut yhteensä

2 383 638,98
75 268,76
4 893 845,09
79 021,88
7 431 774,71

2 383 638,98
49 218,40
4 420 898,43
0,00
6 853 755,81

1 968 156,52
45 885,25
4 092 187,74
0,00
6 106 229,51

385 107,98

143 082,59

451 102,84

Konserni
1.7.11–30.6.12

Emoyhtiö
1.7.11–30.6.12

Emoyhtiö
1.7.10–30.6.11

4 375,00
4 450,00
3 688,34
57 658,06
70 171,40

4 375,00
4 450,00
3 228,55
57 658,06
69 711,61

3 911,87
6 000,00
6 488,04
103 915,09
120 315,00

3 347,35
8 041,03
368,74
126 648,58
31 137,55
169 543,25

3 347,35
8 041,03
261,84
126 648,58
31 137,55
169 436,35

3 392,83
466,20
340,62
10 881,26
28 979,83
44 060,74

Ylijäämä
2.2 Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuottojen ja kulujen erittely

Osinkotuotot
Vuokratuotot
Korkotuotot
Muut tuotot
Tuotot yhteensä
Vastikkeet
Muut hoitokulut
Korkokulut
Vaihtuvien vastaavien arvonalennukset
Muut rahoituskulut
Kulut yhteensä
2.3 Poistot

Suunnitelman mukaiset poistot koneista ja kalustostosta on laskettu tasapoistoina viiden vuoden pitoajan perusteella.
Oy Nooan Arkki Ab:n koneista ja kalustosta tehdyt suunnitelman mukaiset poistot ovat 25 % menojäännöksestä
sekä muista pitkävaikutteisista menoista tehtävät tasapoistot ovat 20 %.
Suunnitelman mukaiset poistot

Muut pitkävaikutteiset menot
Koneet ja kalusto
Yhteensä

Konserni
1.7.11–30.6.12

Emoyhtiö
1.7.11–30.6.12

Emoyhtiö
1.7.10–30.6.11

23 519,85
51 748,91
75 268,76

0,00
49 218,40
49 218,40

0,00
45 885,25
45 885,25
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2.4 Materiaalit ja palvelut

Ostot 23 %
Green Office ostot 23 %
Ostot 9 %
Tavaravaraston muutos
Ulkopuoliset palvelut 23 %
Yhteensä

Konserni
1.7.11–30.6.12

Emoyhtiö
1.7.11–30.6.12

Emoyhtiö
1.7.10–30.6.11

6 257,17
40 527,95
6 077,10
1 657,70
-254,93
54 264,99

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3. Taseen vastaavia koskevat liitetiedot
3.1 Arvopapereiden jälleenhankintahintojen ja hankintamenojen erotus
Arvopapereiden hankintamenojen ja markkina-arvon erotus siltä osin kuin markkina-arvo on noteerattu tai se muutoin tiedetään.
Sijoitukset osakkeisiin ja osuuksiin

Konserni
1.7.11–30.6.12

Emoyhtiö
1.7.11–30.6.12

Emoyhtiö
1.7.10–30.6.11

204 152,07
176 952,15
27 199,92

204 152,07
176 952,15
27 199,92

197 658,75
178 377,15
19 281,60

2 371 492,31
2 273 344,72
98 147,59

2 371 492,31
2 273 344,72
98 147,59

2 601 248,52
2 384 162,50
217 086,02

Konserni
1.7.11–30.6.12

Emoyhtiö
1.7.11–30.6.12

Emoyhtiö
1.7.10–30.6.11

Työnantajavakuutusten jaksotus
Jaksotetut hankeavustukset
Muut jaksotetut saamiset
Muut siirtosaamiset
Yhteensä

36 657,72
136 934,96
124 052,99
290 391,48
588 037,15

36 657,72
136 934,96
124 052,99
289 341,29
586 986,96

25 753,13
79 484,67
71 322,40
197 549,30
374 109,50

3.3 Saamiset saman konsernin yrityksiltä

Konserni
1.7.11–30.6.12

Emoyhtiö
1.7.11–30.6.12

Emoyhtiö
1.7.10–30.6.11

0,00

366 308,76

236 955,44

Konserni
1.7.11–30.6.12

Emoyhtiö
1.7.11–30.6.12

Emoyhtiö
1.7.10–30.6.11

117 599,27
0,00
117 599,27

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Kertyneet poistot 1.7.
Tilikauden poisto
Kertyneet poistot 30.6.

23 519,85
23 519,85
47 039,70

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Kirjanpitoarvo 30.6.

70 559,57

0,00

0,00

Koneet ja kalusto
Kirjanpitoarvo 1.7.
Lisäykset
Tilikauden poistot
Kirjanpitoarvo 30.6.

190 667,57
18 552,78
-51 748,91
157 471,44

180 545,53
18 552,78
-49 218,40
149 879,91

100 517,69
125 913,09
-45 885,25
180 545,53

Konserni
1.7.11–30.6.12

Emoyhtiö
1.7.11–30.6.12

Emoyhtiö
1.7.10–30.6.11

5 045,64

5 045,64

5 045,64

2 419 908,45
-934 340,53
1 485 567,92
2 807,84
1 488 375,76

2 419 908,45
-934 340,53
1 485 567,92
2 807,84
1 488 375,76

2 360 760,78
-919 242,77
1 441 518,01
44 049,91
1 485 567,92

173 565,23

173 565,23

173 565,23

Merkkipäivärahasto 1.7.2011 ennen esittämistavan muutosta
Esittämistavan muutos Merkkipäivärahasto
Merkkipäivärahasto 1.7.2011 esittämistavan muutoksen jälkeen

106 816,29
-106 816,29
0,00

106 816,29
-106 816,29
0,00

106 816,29
-106 816,29
0,00

Pääoma- ja vararahasto 1.7.2011 ennen esittämistavan muutosta
Esittämistavan muutos Pääoma- ja vararahasto
Pääoma- ja vararahasto 1.7.2011 esittämistavan muutoksen jälkeen

290 289,00
-290 289,00
0,00

290 289,00
-290 289,00
0,00

290 289,00
-290 289,00
0,00

173 565,23

173 565,23

173 565,23

Osakkeet, markkina-arvo
Osakkeet, kirjanpitoarvo
Erotus
Sijoitukset rahastoyhtiössä
Rahasto-osuudet, markkina-arvo
Rahasto-osuudet, kirjanpitoarvo
Erotus
3.2 Siirtosaamiset

Siirtosaamiset
3.4 Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet
Muut pitkävaikutteiset menot
Hankintameno 1.7.
Lisäykset
Hankintameno 30.6.

3.5 Vaihto-omaisuus
Tavarat
Alkusaldo 1.7.
Varaston muutos
Loppusaldo 30.6.

Konserni
1.7.11–30.6.12
18 326,64
-1 657,70
16 668,94

4. Taseen vastattavia koskevat liitetiedot
4.1 Oma pääoma

Peruspääoma 1.7. / 30.6.
Omakatteiset rahastot
Omakatteiset rahastot 1.7.2011 ennen esittämistavan muutosta
Esittämistavan muutos Saraston rahasto
Omakatteiset rahastot 1.7.2011 esittämistavan muutoksen jälkeen
Muutos tilikaudella
Saldo 30.6.
Vapaat rahastot
1001-rahasto 1.7. / 30.6.

Vapaat rahastot 30.6.
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Edellisten tilikausien ylijäämä
Ed. tk. ylijäämä 1.7.2011 ennen esittämistavan muutosta
Esittämistavan muutos Saraston rahasto
Esittämistavan muutos Merkkipäivärahasto
Esittämistavan muutos Pääoma- ja vararahasto
Saraston rahasto voitto 1.7.2010-30.6.2011
Ed. tk ylijäämä 1.7.2011 esittämistavan muutoksen jälkeen
Tilikauden ylijäämä
Yhteensä

2 238 351,89
934 340,53
106 816,29
290 289,00

1 754 907,73
934 340,53
106 816,29
290 289,00

3 569 797,71

3 086 353,55

1 303 804,89
919 242,77
106 816,29
290 289,00
15 097,76
2 635 250,71

385 107,98

143 082,59

451 102,84

5 621 892,32

4 896 422,77

4 750 532,34

Konserni
1.7.11–30.6.12

Emoyhtiö
1.7.11–30.6.12

Emoyhtiö
1.7.10–30.6.11

563 439,30

563 439,30

695 802,52

Konserni
1.7.11–30.6.12

Emoyhtiö
1.7.11–30.6.12

Emoyhtiö
1.7.10–30.6.11

388 172,61
21 547,62
106 067,57
595 583,18
1 111 370,98

388 172,61
21 547,62
106 067,57
596 105,70
1 111 893,50

311 768,66
27 934,06
76 524,56
154 706,47
570 933,75

Konserni
1.7.11–30.6.12

Emoyhtiö
1.7.11–30.6.12

Emoyhtiö
1.7.10–30.6.11

33 151,82

33 151,82

27 464,48

4.2 Omakatteinen rahasto
Heidi Anderssonin rahasto, kts. liite
4.3 Saadut ennakot

Ennakkoon saadut käyttämättä olevat avustukset
(kehitysyhteistyöhankkeet)
4.4 Siirtovelat

Lomapalkkavelat
Työnantajavakuutusten jaksotus
Palkkoihin liittyvät siirtovelat
Muut siirtovelat
Yhteensä
5. Vakuudet ja vastuusitoumukset
5.1 Vakuudet

Vuokravakuustalletukset (taseen "muissa saamissa")

Varojenhoitosopimuksen mukaan on varojenhoitajan kuluvastuiden vakuudeksi pantattu varainhoitosopimuksen varat,
niiden tuotto ja niihin liittyvät saatavat.
5.2 Vuokravastuut
Vuokravastuut
Seuraavana tilikautena 1.7.2012-30.6.2013 erääntyvät
Myöhemmin erääntyvät
Yhteensä

Konserni
1.7.11–30.6.12

Emoyhtiö
1.7.11–30.6.12

Emoyhtiö
1.7.10–30.6.11

121 205,76
400 716,45
521 922,21

121 205,76
400 716,45
521 922,21

108 834,21
507 574,17
616 408,38

6. Liitetiedot tilintarkastajien palkkioista
Tilikaudella on maksettu lakisääteisestä tilintarkastuksesta 35 767,79 euroa, hankkeiden tilintarkastuksesta 13 859,03 euroa
sekä muista palveluista 9 544,06 euroa (sis. alv 23 %).
Tilintarkastajina ovat toimineet PwC:n ja PwC Julkishallinto Oy:n tilintarkastajat.
7. Liitetiedot henkilöstöstä
7.1. Toimiston henkilöstön keskimääräinen lukumäärä

Henkilöstömäärä (vuoden keskimääräisten työtuntien perusteella)
Nooan Arkissa ei ollut omaa palkattua henkilökuntaa.
7.2 Henkilöstökulujen erittely
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Eläkekulut
Muut henkilöstösivukulut
Yhteensä

Konserni
1.7.11–30.6.12

Emoyhtiö
1.7.11–30.6.12

Emoyhtiö
1.7.10–30.6.11

38

34

Konserni
1.7.11–30.6.12

Emoyhtiö
1.7.11–30.6.12

Emoyhtiö
1.7.10–30.6.11

1 969 823,15
339 470,38
74 345,45
2 383 638,98

1 969 823,15
339 470,38
74 345,45
2 383 638,98

1 638 408,75
272 191,14
57 556,63
1 968 156,52

oma pääoma
727 992,37

tulos
242 025,39

38

Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille ei maksettu palkkioita.
8. Omistukset muissa yrityksissä
nimi
Oy Nooan Arkki Ab (kotipaikka Helsinki)

omistus
100 %

9. Käytetyt tilikirjat ja kirjanpitojärjestelmä
Kirjanpito ja tilinpäätös on tuotettu Econet-taloushallinto- ja Excel-taulukko-ohjelmilla.
Kirjanpidon tulosteina ovat:
- pääkirja
- päiväkirja
- tuloslaskelma
- tase
- tase-erittelyt
- vientiluettelot sekä kustannuslaskennan tulosteet
Tilinpäätöksen yhteydessä on laadittu lopullinen tuloslaskelma ja tase, jossa säätiön ja omakatteisten rahastojen sisäiset viennit on eliminoitu.
Tositteet ja tulosteet ovat paperimuodossa.
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WWF / H. Andersson omakatteinen rahasto

Heidi Anderssonin omakatteisen rahaston asioista vastaa WWF:n Suomen Rahaston hallituksen nimeämä hoitokunta, joka
päättää vuosittain jaettavista avustuksista ja kohteista. Rahaston päätöksentekoon voi osallistua lahjoittaja tai hänen
edustajansa. Rahaston myöntämät avustukset suoritetaan ensisijaisesti rahaston tuotoista.

Tuloslaskelma
€
1.7.2011–30.6.2012
Tuotot
Sijoitusrah.-osuuksien arvonalenn. palautukset
Sijoitusrah.-osuuksien myyntivoitot
Tuotot yhteensä

€
1.7.2010–30.6.2011

7 520,82
39 215,01
46 735,83

10 808,76
77 204,20
88 012,96

-20,30
-22 605,40
-15 865,20
-5 437,09
-43 927,99

-26,40
-20 722,00
-15 693,83
-7 520,82
-43 963,05

Tulos

2 807,84

44 049,91

Tase

30.6.2012

30.6.2011

1 480 567,21

1 500 133,67

7 808,55
1 488 375,76

7 396,66
1 507 530,33

1 485 567,92
2 807,84

1 441 518,01
44 049,91

0,00
1 488 375,76

21 962,41
1 507 530,33

1 580 512,69
1 480 567,21

1 690 199,77
1 500 133,67

99 945,48

190 066,10

Kulut
Pankkikulut
Kotimaan kohteet (Panda-palkinto + muut)
Sijoitusrahasto-osuuksien myyntitappiot
Sijoitusrahasto-osuuksien arvonalennus
Kulut yhteensä

Vastaavaa
Muut pitkäaikaiset sijoitukset
Sijoitusrahastot
Rahoitusomaisuus
Rahat ja pankkisaamiset
Vastattavaa
Oma pääoma
Pääoma 1.7.
Tilikauden tulos
Vieras pääoma
Lyhyt aikainen
Velka WWF:lle

Liitetieto:
Noteerattujen arvopap. markkina-arvo 30.6.
Noteerattujen arvopap. kirjanpito-arvo 30.6.
Erotus 30.6.
Helsingissä 12.9.2012
WWF:n hallitus

