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Anne Tarvainens tid på Världsna-
turfonden WWF har varit ett två år 
långt aprilskämt – eller så skojar i al-
la fall hennes kolleger. Flyget tillba-
ka till Finland från Sydafrika landa-
de den sista mars. Följande dag tras-
kade Tarvainen in på kontoret för att 
börja med drömjobbet.

– Jobbet kombinerar allt jag vill 
göra – utvecklingssamarbete, inter-
nationella frågor, miljö och natur-
skydd. Jag får jobba med ett grymt 
innovativt gäng som får förverkliga 
sig själv och som besitter ett ofant-
ligt kunnande.

Saimenvikarna Siiris och Puller-
vos äventyr på en solig klippa är ett 
exempel på WWF:s framgångsrika 
kommunikationskampanjer. Över 
två miljoner människor följde be-
geistrat med vikarnas rultande.

– Till och med min pilatesinstruk-
tör frågar mig om Pullervo. Av andra 
har jag fått höra, ”ah du jobbar för 
Pullervo-organisationen!”. 

Vi träffar Tarvainen hemma i lä-
genheten på Busholmen, där hon lo-
vat avslöja hur man bakar hennes 
bravurnummer – bananbröd. Recep-
tet utvecklade hon när jobbade som 
rådgivare för finska ambassaden i 
Dar es-Salaam i Tanzania. 

En av orsakerna till att Tarvai-
nen sökte sig till WWF var organi-
sationens aktiva samarbete med fö-
retagsvärlden. Med bakgrund inom 

statsförvaltning och arbete med för-
nybar energi ser hon den privata sek-
torn som en del i en helig treenighet.

– Samhället behöver en privat 
sektor, en offentlig sektor och sam-
hällsorganisationer. Utan en av ak-
törerna fungerar det inte, säger Tar-
vainen och mosar bananerna.

Biten av tropiken
Rötterna ligger djupt i den savolaxis-
ka skogen. Där växte Tarvainen upp 
i Vieremä, sätet för skogsmaskins-
tillverkaren Ponsse. Naturen var det 
andra vardagsrummet där otaliga 
timmar fördrevs i jakt på svamp, bär 
och fisk.

– Pappa, brorsan, och brorsonen 
jobbar alla för Ponsse – jag är allt-
så familjens svarta får, skrattar Tar-
vainen.

Som 16-åring stod Tarvainen inför 
möjligheten att åka till Tanzania på 
ett arbetsläger med ungdomsklub-
ben 4H. Ponsse bidrog med ett sti-
pendium för att låta den unga natur-

vännen åka i väg, men föräldrarna 
var inte med på noterna. 

– Jag minns klart hur jag för-
klarade att det här är en ”once in a 
lifetime”-chans – föräldrarna ångrar 
sig garanterat att de släppte i väg mig, 
men resan tände gnistan för Afrika.

Tarvainen häller upp degen i den 
gula kakformen som rest världen 
runt – en gåva från mamma. 

Om jag vore en sjöhäst ...
Känslan för hur man hittar trattkan-
tareller i den finska skogen har kom-
mit till nytta också i favorithobbyn 
dykning. I östra Afrika sprids en le-
gend om hur Tarvainen har en ma-
gisk talang för att hitta nakensnäck-
or och sjöhästar där andra aldrig ser 
dem.

– En dykningsarrangör bjöd en 
gång in mig för att hitta sjöhästar. På 
den andra dykningen kunde jag pe-
ka ut en sjöhäst för dem, varsågoda, 
på ett ställe där de dykt i tio år och 
aldrig sett några. Det handlar om vil-
ken miljö de behöver – det där ser ut 
som ett ställe där det kunde bo sjö-
hästar, plötsligt ser man en, en an-
nan, och en tredje!

Hemma i de kyliga finska vattnen 
blir det mindre dykning, i stället har 
Tarvainen utvecklat hobbyn ”fors-
snorkling”.

– När jag studerade biologi vid 
Jyväskylä universitet insåg jag hur 

kul det är i forsar, fiskarna simmar 
mycket närmare. Det är väldigt vack-
ert att se på vattnet som strömmar 
och fiskarnas sprattlande.

En fot i båda lägren
I köket ringlar sig doften av banan-
brödet kring möblerna och pryd-
nadsföremålen som hängt med från 
resorna i östra och södra Afrika. 

Just nu är Tarvainen tillfreds med 
att vara tillbaka i Finland. I Pretoria, 
där hon jobbade för finska ambas-
saden, började apartheidens långa 
skugga till slut kännas alltför på-
trängande. 

Men den finska intoleransen och 
debatten om flyktingkrisen väcker 
obehag.

– När jag kom tillbaka hade Hel-
singfors förändrats mycket, men dis-
kussionen som förts under det se-
naste året gör mig fundersam. Kan-
ske förändringen ändå inte är så 
stor? Jag skräms en aning av indel-
ningen i ”suvakki”-Helsingfors och 
landsbygden. Är det här det Finland 
jag flyttat tillbaka till?

STEFANIE SIRÉN
stefanie.siren@ksfmedia.fi

PROFIL

Anne Tarvainen 

�� Ålder: 40 

�� Utbildning: Fil.mag. från 
Jyväskylä universitet, limno-
logi som huvudämne

�� Yrke: Chef för internationell 
utveckling för WWF Finland. 
Tidigare bland annat special-
rådgivare i energi- och miljö-
frågor på ambassaden i Preto-
ria, koordinator på FN-orga-
net UNDP och projektledare 
på Finlands miljöcentral.

�� Bor: Helsingfors.

�� Bästa sommarminne: Mån-
skenskvällar i Finland när man 
efter bastun kan flyta omkring i 
en varm sjö och titta på månen. 

�� Värsta sommarminne: Att 
bli jagad av skogselefanter i 
Uganda. Vi var med en liten 
grupp på utflykt i regnskogen 
för att kolla in chimpanser när 
skogsväktaren vände sig om 
och ropade ”spring!”. 

Sjöhästviskaren 
som inte räds duster

I 

GLADA VÄNNERS LAG. Bakning och matlagning ligger nära hjärtat. På sommarstället blir det mycket svamp och hemrökt fisk, men också bananbröd och andra exotiska rätter.  FOTO: KARL VILHJÁLMSSON

Intervju  Efter tio år i Sydafrika och Tanzania är Anne Tarvainen, chef för internationell 
utveckling för WWF Finland, som fisken i vattnet i det finska insjölandskapet.  
– Det allra viktigaste på utfärder är matsäcken.

10 minuter
... med Anne 
Tarvainen

� När jag kom 
tillbaka hade 

Helsingfors förändrats 
mycket, men 
diskussionen som förts 
under det senaste året 
gör mig fundersam.

uSe videon där Anne Tarvai-
nen avslöjar hur man bakar hennes 
hemliga bananbröd.På hbl.fi och i 
HBL365.

Nyheter


