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WWF ON MAAILMAN VAIKUTTAVIN yMPäRISTÖJäRJESTÖ

WWF-toimistot WWF:n sisarjärjestöt

WWF NUMEROINA:
• PERUSTETTU 1961, WWF SUOMI VUONNA 1972
• TyÖSKENTELEE yLI 100 MAASSA, KAIKILLA MANTEREILLA
• yLI 5 MILJOONAA TUKijAA, WWF SUOMELLA 174 000 TUKijAA  
 JA VAPAAEhTOISTA
• yLI 25 MILJOONAA SEURAAJAA FAcEbOOKISSA, TWITTERISSä  
 JA gOOgLE+:SSA JA WWF SUOMELLA yLI 101 000 TyKKääJää  
 FAcEbOOKISSA
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Kuluneen tilikauden alussa  
näkyvillä oli paljon synkkiä 
pilviä: esimerkkeinä ulkoasian-
ministeriön tekemät tuntuvat 

leikkaukset kehitysyhteistyövaroihin, Suomen yleisesti synkkä talous- 
tilanne, ympäristönsuojelulle haasteellinen uusi hallitusohjelma, METSO-
ohjelman rahoituksen kutistaminen ja horjuville laskelmille perustuva 
hallituksen biotalousstrategia. Nyt kun tilikausi päättyy, olo on positiivinen. 
Tästä tulikin pitkäjänteisen suojelutyön sadonkorjuun vuosi. 

Suomesta tuli kestävän kalastuksen ja kalakaupan mallimaa, jätevesien laskeminen 
Itämereen kielletään vihdoin kansainvälisiltä risteilijöiltä, kiljuhanhien pesimätulos 
oli ennätysmäisen hyvä, Helsinki päätti luopua kivihiilestä energiantuotannossa, Pa-
riisissa saatiin viimeinkin aikaiseksi ilmastosopimus, Suomeen syntyi yritysten soija-
sitoumus, tiikereiden määrä maailmassa kääntyi kasvuun, Nepalin sarvikuonot saa-
daan pelastettua ja 100 000 koululaista on saanut vuosien varrella korkeatasoista ym-
päristöoppia, vain joitakin mainitakseni. Kaikista näistä suojelusaavutuksista WWF 
yhteistyökumppaneineen voi ottaa kunnian – tai ainakin suuren osan kunniasta.

Suojelutyömme ei olisi mahdollista ilman yksityisiltä ihmisiltä ja yrityksiltä saamaam-
me tukea. Toiminnallaan ja taloudellisesti meitä tukevien yksityisten ihmisten määrä 
kasvoi jälleen tuntuvasti: heiltä saamamme tuki on jo puolet WWF:n tuloista. Tämä 
on strateginen tavoite, johon olemme pyrkineet. Se on myös osoitus siitä, että olemme 
onnistuneet sitouttamaan kummejamme ja muita tukijoitamme aivan uudella tavalla. 

Yritysyhteistyön puolella Suomen heikko taloudellinen tilanne näkyi siinä, että kak-
si pääyhteistyökumppanuuttamme päättyi. Positiivista kuitenkin oli, että saimme 
solmittua kaksi uutta merkittävää pääyhteistyökumppanuutta, ja toimistojen Green 
Office	 -verkosto	 saavutti	 kaikkien	 aikojen	 parhaan	 päästöjen	 vähennystuloksen.	
Royalty-sopimusten määrä kasvoi ja verkkokaupan onnistunut uusiminen näkyy 
myynnin kasvuna. Käynnistimme myös uuden Ystäväyritys-konseptin.

WWF:n näkyvyys tavanomaisessa ja erityisesti sosiaalisessa mediassa kasvoi merkit-
tävästi. Loppukeväänä toteutettu live-streamaus norpasta, Norppalive, suorastaan rä-
jäytti potin, kun sadat tuhannet ihmiset vierailivat verkkosivuillamme ja tutustuivat 
uhanalaiseen ja sympaattiseen saimaannorppaan, sen uhkiin ja WWF:n suojelutyöhön.

Kaiken tukijalkana toimii taloustiimimme, jonka ammattitaitoiseen ja tarkkaan työ-
hön voimme luottaa.

Kuluneen tilikauden tulokset toivat varmuuden siitä, että valitsemamme strateginen 
suunta on oikea. Jatkamme konkreettisten ratkaisujen tuottamista kaikkein haasta-
vimpiin ympäristöongelmiin. Ja koska ongelmat ovat usein liian isoja yksin ratkais-
tavaksi, teemme työtä niiden poistamiseksi yhdessä yhteistyökumppaneidemme ja 
satojen tuhansien suomalaisten kanssa! 

Kiitos kaikille ystävillemme!

Pääsihteeri Liisa Rohweder
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Arktinen alue kärsii ilmastonmuutoksesta eniten. 
Yksi kärsijöistä on naali, joka on hävinnyt Suomesta 
lähes kokonaan. Tilikauden aikana muun muassa 
valmistauduimme tärkeään Suomen Arktisen Neuvoston 
puheenjohtajuuteen. Tulevina vuosina arktinen työmme 
lisääntyy merkittävästi.
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Luonnon monimuotoisuus 

WWF:n kansainvälisenä tavoitteena on, että luonnon monimuotoisuus ei enää 
heikkene vuoden 2020 jälkeen. Vuoteen 2050 mennessä tavoitteena on, että 
luonnon monimuotoisuus on suojeltu ja hyvässä hoidossa maailman arvokkaim-
milla luontoalueilla ja että ekologisesti, taloudellisesti ja kulttuurien kannalta 
tärkeiden lajien luonnonkannat on palautettu kestävälle tasolle. Toteutimme 
omalta osaltamme näitä tavoitteita luonnon monimuotoisuutta edistävissä ohjel-
missamme voimassa olevan strategian mukaisesi.

itämeren suojelu

Jatkoimme Itämeren suojelutyötä tiiviisti osana WWF:n kansainvälistä Itämeri-
ohjelmaa. Ohjelmaan kuuluvat kaikki Itämeren alueen WWF-toimistot. Itämeri-
ohjelmalla on esimerkiksi Itämeren suojelukomission (HELCOM) kokouksissa 
oma edustaja, jonka kautta vaikutamme HELCOMin työskentelyyn ja Itämeren 
suojelun toimintaohjelman toteuttamiseen. 

Yksi keskeinen hallituksen työskentelyyn liittyvä vaatimuksemme oli edelleen 
Itämeren suojelun toimenpideohjelman toimenpiteiden toteuttaminen Suo-
messa täysimääräisesti sovitussa ajassa. Suomi panostaakin ravinteiden käytön 
kierrätykseen, mutta työtä on vielä runsaasti edessä ennen kuin sen osalta ollaan 
maalissa.

Itämeren uhanalaisten kalakantojen suojelemiseen ja kestävään kalastukseen 
liittyvä työ tuotti tilikauden aikana hedelmää. Useampivuotisen kalakampan-
jamme lopputuloksena suomalainen kalakauppa muuttui vastuullisemmaksi, ja 
Itämeren villi lohi nousi WWF:n Kalaoppaassa vältettävien, punaisten lajien lis-
talta harkittavien, eli keltaisella merkittyjen lajien joukkoon. Kalastuslain uudis-
tuksen toimeenpano asetuksen kautta oli kokonaisuudessaan voitto uhanalaisten 
kalojen suojelulle, vaikka asetusta heikennettiin viime metreillä sisävesien tai-
menen osalta.

Teetimme heinäkuussa 2015 Taloustutkimus Oy:lla tutkimuksen Fennovoiman 
Pyhäjoen ydinvoimalahankkeen kannatuksesta. Tutkimuksen mukaan 51 prosent-
tia suomalaisista vastusti rakennusluvan antamista voimalalle ja vain 29 kannatti 
sitä. Rakennuslupa kuitenkin myönnettiin.

Suojelutyömme kaksi 
keskeistä tavoitetta olivat 
WWF:n kansainvälisen 
suojelustrategian 
mukaisesti luonnon 
monimuotoisuuden 
suojelu ja ihmisten 

ekologisen jalanjäljen pienentäminen. Kotimaassa tehdyn työn 
lisäksi osallistuimme aktiivisesti valitsemiimme WWF:n kansain-
välisiin suojeluohjelmiin ja -hankkeisiin, jotka edistävät näitä 
tavoitteita. Tuimme myös taloudellisesti merkittävästi koko WWF:n 
kansainvälisen verkoston suojelutoimintaa.

 LUONNON- JA 
yMPäRISTÖNSUOJELU
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Keskustelu Kollajan tekoallashankkeesta ja koskiensuojelulain avaamisesta jatkui 
tilikauden aikana. Energiayhtiö Pohjolan Voima oli esittänyt koskiensuojelulain 
”päivittämistä” siten, että se mahdollistaisi voimalaitoksen rakentamisen jo ole-
massa oleviin patoihin sekä Kollajan tekojärven ja voimalaitoksen rakentamisen 
Pudasjärvelle. Vastustimme aktiivisesti tämän Suomen koskiluonnon rippeiden 
turvana olevan lain avaamista. Syyskuussa 2016 hallituspuolueiden puheenjohta-
jat viestittivät julkisuuteen päätöksensä, jonka mukaan koskiensuojelulain avaa-
misen valmistelua ei aloiteta.

Yksi Sipilän hallituksen kärkihankkeita on Suomen Sininen biotalous eli vesi-
luonnonvarojen kestävän hyödyntämisen lisääminen. Pyrimme vaikuttamaan 
hallituksen sinisen biotalouden ohjelmaan omien ehdotustemme kautta ja kom-
menttimme otetiin hyvin vastaan. 

Kestävä kalastus

Vaikuttamistyömme sekä kestävän kalastuksen edistämiseksi että virtavesien 
suojelemiseksi Suomessa oli toimintavuoden aikana menestyksekästä. Työmme 
keskittyi erityisesti Suomen sisäiseen päätöksentekoon ja Suomen EU-kantoihin 
vaikuttamiseen. 

Sen sijaan WWF:n kansainvälisen Itämeri-ohjelman kalastuskiintiöihin suun-
tautuva vaikuttamistyö kärsi resurssien puutteesta. Euroopan yhteisen kalastus-
politiikan uudistus tuo enemmän päätösvaltaa alueille, mikä edellyttää entistä 
voimakkaampaa vaikuttamistyötä jäsenvaltioiden hallitusten suuntaan. 

EU:n maatalous- ja kalastusneuvosto päätti lokakuussa 2015 Luxemburgissa 
vuoden 2016 kalastuskiintiöistä Itämerellä. Vaadimme, että päättäjät noudat-
tavat edellisvuosista poiketen Kansainvälisen merentutkimusneuvosto ICES:n 
tieteellisiä suosituksia. Vuodelle 2016 asetetut turskan kalastuskiintiöt kuitenkin 
ylittävät merkittävästi ICES:n tieteellisen neuvonannon.

Lukuisat eri merkit viittaavat Itämeren itäisen turskakannan olevan todella huo-
lestuttavassa tilassa. Kanta menetti MSC-sertifikaatin joulukuussa 2015 kalakan-
nan epäselvän tilanteen ja epäonnistuneen kalastuksensäätelyn vuoksi. 

Läntinen turskakanta puolestaan on romahtanut ylikalastuksen vuoksi alle kaik-
kien tavoitetasojen. ICES neuvoo leikkaamaan läntisen turskan kalastuskiintiötä 
jopa 90 prosenttia, mikä tarkoittaa, että läntisen turskakannan kalastus tulee lo-
pettaa lähes kokonaan.

Vuodelle 2016 vahvistettu lohikiintiö Itämeren pääaltaalle ja Pohjanlahdelle on 
ensimmäistä kertaa jotakuinkin linjassa tutkijoiden suositusten kanssa. Lohen-
kalastus näyttää yleisesti ottaen olevan tällä hetkellä tasolla, joka mahdollistaa 
useimpien lohikantojen elpymisen. Tornionjokeen nousi kesällä 2016 yli 100 000 
lohta, mikä on noin viisinkertainen määrä vuosiin 2010 ja 2011 verrattuna. Myös 
Simojoen nousulohen määrä kohosi kesällä 2016 uuteen ennätykseen koko seu-
rantahistorian aikana. 

Aloitimme vuonna 2012 kampanjan kestävän kalastuksen puolesta. Tavoittee-
namme oli, että vuoden 2015 loppuun mennessä Suomessa olisi kaupan vain 
kestävästi pyydettyä ja tuotettua kalaa. Syksyllä 2015 haastoimme pääkaupunki- 

TORNIONJOKEEN NOUSI 
KESäLLä 2016 yLI 

100 000 
LOhTA



2012 2013

ENNEN  2010 2010

Luonnonvarainen 
MERITAIMEN RAUhOITETAAN 

Suomenlahden yleisvesialueella

WWF toistaa vetoomuksensa  
maa- ja metsätalousministeriölle 

uhanalaisten kalalajien 
 rauhoittamisesta

Selvitys kertoo 
KALAKAUPAN VASTUULLISUUDEN 

LISääNTyNEEN 
WWF:n Kalaoppaan julkaisuvuosina

MMM antaa siika-asetuksen, 
VAELLUSSIIKA WWF:N KALAOPPAAN 

KELTAISELLE LISTALLE

Suomi ja Ruotsi ajavat IcES:n suosituksen 
mukaista lohikiintiötä, mutta häviävät 

EU:n kalastusneuvostossa

EU:n yhteisen kalastuspolitiikan
 uudistus hyväksytään

WWF julkaisee ensimmäisen 
KULUTTAJAN KALAOPPAAN 

Suomessa 2006

MMM asettaa kalastuslain 
kokonaisuudistusta 

pohtineen työryhmän 2009

RKTL ALOITTAA TORNIONJOEN 
NOUSULOhIEN 

KAIKULUOTAUKSEN 2009
 

Suomeen tuodaan vuonna 2007 
lähes miljoona kiloa niilinahventa

Tornionjokeen nousee 20 000 LOhTA

WWF haastaa julkisen ruokahuollon 
lisäämään kotimaista kalaa tarjonnassaan

Suomen lajien uhanalaisuusraportti 
”Punainen kirja” julkaistaan

WWF vetoaa maa- ja metsätalousministeriöön 
UhANALAISTEN KALAKANTOJEN  

RAUhOITTAMISEKSI

WWF:N KALAKAMPANJAN 
SUUNNITTELU KäyNNISTyy

WWF julkaisee Kuluttajan kalaoppaan päivitykset; 
ITäMEREN LOhI JA VAELLUSSIIKA PUNAISELLE LISTALLE

Mediamyrsky Itämeren lohesta ja vaellussiiasta

KALATIESTRATEgIA hyväksytään 

WWF:N KALAKAMPANJA KäyNNISTyy;
kampanjaan sitoutuu 45 keskeistä kala-alan toimijaa

IcES esittää lohikiintiön puolittamista

Tornionjokeen nousee 60 000 LOhTA

MMM asettaa siikatyöryhmän

MSc-tuotteiden kasvu Suomen markkinoilla 
nopeinta koko maailmassa

Eduskunta kumoaa hallituksen esityksen ja vaatii Suomea 
ajamaan tieteellisen suosituksen mukaisia lohikiintiöitä

Kyselyn mukaan NELJäNNES SUOMALAISISTA 
NOUDATTAA WWF:N KALAOPPAAN SUOSITUKSIA

MMM perustaa laajapohjaisen 
lohi- ja meritaimenstrategian työryhmän



WWF pyytää EU:ta puuttumaan järviohen,  
Saimaan nieriän, meriharjuksen, 

meritaimenen sekä ankeriaan kalastukseen

WWF palkkaa täysipäiväisen 
kala-asiantuntijan Suomen toimistolle

IcES JA EU-KOMISSIO ESITTäVäT 
LähES 80 PROSENTIN 

LEIKKAUSTA ITäMEREN LOhIKIINTIÖÖN

EU-komissio julkaisee ehdotuksen
 EU:n yhteisen 

kalastuspolitiikan uudistuksesta

Valtioneuvosto RAUhOITTAA SAIMAAN NIERIäN 
KAIKELTA KALASTUKSELTA ja nostaa järvilohen, 

taimenen ja harjuksen alamittoja

WWF ryhtyy puolustustaisteluun 
koskiensuojelulain säilyttämiseksi; 

valtaosa suomalaisista haluaa säilyttää 
vapaana virtaavat vedet

KOTIMAINEN KIRJOLOhI WWF:N 
KALAOPPAAN VIhREäLLE LISTALLE

Tornionjokeen nousee 
yLI 100 000 LOhTA

Lohi- ja meritaimenstrategia 
hyväksytään, kalastuslakiesitys

 eduskunnalle

Keskustelu kalastuslain uudistuksesta kiihtyy

WWF:n Kalakampanjan väliarviointi; 
purkkitonnikala vastuullisen kalakaupan 

akilleen kantapää 

UUSI KALASTUSLAKI hyVäKSyTääN

WWF:n Kalaoppaan päivitys – Itämeren turska 
putoaa keltaiselle listalle

Suomeen tuodaan 560 kiloa niilinahventa

Vaeltavien ja uhanalaisten vaelluskalakantojen 
elvyttäminen hallituksen kärkihankkeeksi

WWF:n Kalaopas kännykkään

WWF:n raportti: 
MAAILMAN KALAKANNAT 
PIENENTyNEET PUOLELLA 
vuosien 1970–2012 aikana

WWF:n minikampanja tonnikalavalikoimien 
vastuullisuuden lisäämiseksi

Itämeren LOhIKIINTIÖ TUTKijOIDEN SUOSITTELEMALLE
 TASOLLE, turskakannat huolestuttavassa tilassa

Kalastusasetus hyväksytään – merkittäviä 
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KIINTIÖ PUOLITTUU EDELLISVUODESTA
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seudun kauppoja mukaan talkoisiin erityisesti tonnikalasäilykkeiden vastuul-
lisuuden lisäämiseksi. Tilikauden keskeinen toimenpide oli kuitenkin vuoden 
2015 lopussa päättyvän kampanjan lopputuloksen mittaaminen, kampanjan ar-
viointi yhdessä kampanjaan osallistuneiden tahojen kanssa sekä loppuraportin 
laatiminen. 

Osana kampanjan loppuarviointia selvitimme kampanjaan osallistuneiden yri-
tysten valikoimien vastuullisuutta. Tavoitteeseen on päästy lähes täysin. WWF:n 
keväällä 2016 julkaistuun kyselyyn vastasi kattava joukko yrityksiä, joiden vali-
koimissa olevista tuotteista keskimäärin 62 prosenttia oli Kalaoppaan vihreällä 
listalla ja 35 prosenttia keltaisella listalla. Punaisella listalla olevien tuotteiden 
määrä oli ainoastaan kaksi prosenttia kaikista tuotteista.

Positiivisesta kehityksestä kertovat myös Tullin tilastot, joiden mukaan monen 
WWF:n Kalaoppaassa punaisella listatun lajin tuonti Suomeen on vähentynyt. 
Yksi kampanjan loppupäätelmistämme onkin, että vastuullisuudesta on tullut 
arkipäivää suomalaisessa kalakaupassa.

Kalakaupan vastuullisuuden lisäämisen ohella kampanjan tavoitteena oli koti-
maisten uhanalaisten kalojen suojeleminen. Siinä on viime vuosina edetty harp-
pauksin. Tämä näkyy konkreettisesti muun muassa Itämeren lohikantojen ja Suo-
menlahden meritaimenkantojen elpymisenä. 

WWF:n painettu Kalaopas on ollut suosittu tuote vuosia. Syyskuussa 2015 jul-
kistimme Kalaoppaasta myös kätevästi kännykään ladattavissa olevan version. 
Oppaan avulla vastuullisesta kuluttamisesta kiinnostunut voi helposti tarkistaa 
kaupassa tai ravintolassa, mitä mereneläviä voi syödä hyvällä omallatunnolla ja 
mitä lajeja kannattaa välttää.

Päivitimme Kalaoppaan toukokuussa 2016. Oppaaseen tuli merkittäviä muutok-
sia. Pohjanlahdelta pyydetty Itämeren lohi nousi Kalaoppaan punaiselta listalta 
keltaiselle. Suosituksen muuttuminen oli seurausta kalastushallinnossa tapahtu-
neista muutoksista ja kaupallisen kalastuksen vähentymisestä. Kalaoppaan suosi-
tuksissa tapahtunut muutos koskee Pohjanlahdelta rysällä pyydettyä villiä lohta. 
Valtaosa Suomessa myytävästä Itämeren lohesta on pyydetty rysillä Pohjanlah-
den rannikolta. Itämeren pääaltaalta ja Suomenlahdelta pyydetty villi lohi pysyi 
edelleen Kalaoppaan punaisella listalla. 

Myös kuhan suosituksissa tapahtui muutoksia. Sisävesistä ja Suomenlahdelta 
pyydetyn kuhan suositus pysyi vihreänä, mutta Saaristomereltä ja Selkämereltä 
pyydetty kuha putosi Kalaoppaan keltaiselle listalle.

Tilikauden aikana työmme virtavesien suojelemiseksi ja turhien patojen poista-
miseksi jatkui sekä alueellisella että kansallisella tasolla ja myöskin Euroopan 
laajuisesti. Helsinginkoski ry:n kanssa suunnittelimme yhteistyötä, jonka tavoit-
teena on Helsingin Vanhankaupunginkosken padon purkaminen. Teetimme myös 
ulkopuolisella konsultilla kartoituksen kalojen turhista vaellusesteistä Suomen 
vesistöistä. Selvityksen tulokset julkaistaan sopivana ajankohtana muuhun virta-
vesityöhömme liittyen. WWF:n Euroopan sisävesitiimin kanssa suunnittelimme 
yhteistä sisävesi- ja patotyötä.

KALATUOT-
TEISTA VAIN 

2 %  
OLI WWF:N 

KALAOPPAAN 
PUNAISELLA 

LISTALLA
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maatalouden ympäristönsuojelu ja rehevöitymisen vähentäminen

WWF:n Itämeri-verkosto on kymmenen vuoden ajan vaikuttanut kansainvälis-
ten risteilijöiden rajoittamattomiin jätevesipäästöihin Itämereen muun muassa 
Itämeren suojelukomissiossa HELCOMissa. Kansainväliset luksusristeilijät eivät 
ole suostuneet lopettamaan saastuttamista vapaaehtoisesti, vaikka enemmistö 
matkustajalauttayhtiöistä oli toiminut vastuullisesti jo kauan.

Vuonna 2010 kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO teki HELCOM-maiden 
aloitteesta alustavan päätöksen, jonka mukaan alusjätevesien laskeminen Itäme-
reen piti kieltää uusilta aluksilta jo vuodesta 2013 lähtien ja kaikilta aluksilta 
vuodesta	2018	 lähtien	edellyttäen,	että	 satamissa	on	käytettävissä	asianmukai-
nen vastaanottokapasiteetti. Päätöksen täytäntöönpanoa on kuitenkin jatkuvasti 
lykätty.

Huhtikuussa 2016 IMO:n päätti viimein panna voimaan kiellon, joka estää ris-
teilyaluksia laskemasta jätevesiään Itämereen. Kielto astuu voimaan asteittain: 
jätevesien laskeminen kielletään uusilta aluksilta vuonna 2019 ja jo liikentees-
sä olevilta aluksilta vuonna 2021. Kielto on voimassa koko Itämeren alueella. 
Poikkeuksen tekevät osa Venäjän merialueista, jotka astuvat kiellon piiriin vasta 
vuonna 2023. Työmme jatkuu, sillä tulemme valvomaan tarkasti päätöksen täy-
täntöönpanoa.

Keväällä 2015 avasimme jälleen Itämeren ympäristöystävällisin viljelijä -kilpai-
lun. WWF:n, MTK:n ja SLC:n jakaman viljelijöiden ympäristöpalkinnon voittivat 
Markus Eerola ja Minna Sakki-Eerola Hyvinkäältä.

Marraskuussa 2015 nämä Suomen kilpailun voittajat valittiin myös koko Itä-
meren alueen ympäristöystävällisimmiksi viljelijöiksi. Voittajat vastaanottivat 
WWF:n jakaman kansainvälisen palkinnon Saksan Stralsundissa. Palkinnon 
myöntämisen perusteena oli, että Eerolan ja Sakki-Eerolan maatilalla luontoa ja 
Itämerta suojellaan kokonaisvaltaisesti. 

Jatkona monivuotiselle, tuloksekkaalle kosteikkotyöllemme otimme osaa Ope-
raatio Täktominlahden uuden kosteikon suunnitteluun ja avustimme hankkeen 
rahoitushakemuksen teossa. Jatkoimme myös maanomistajien neuvontaa kos-
teikkojen perustamisessa.

Metsälaidunhanke (”Puustoisten perinneympäristöjen hoito luonnonlaidunta-
misella” -METSO- yhteistoimintaverkostohanke) päättyi vuoden 2015 lopussa. 
Onnistuneen hankkeen tavoitteena oli edistää puustoisten perinneympäristö-
jemme ekologisesti kestävää hoitoa laiduntamalla. 

Valmistelimme joulukuussa 2015 laajapohjaisen Luonnonlaidunlihaa metsälai-
tumilta -hankehakemuksen METSO-ohjelmalle. Hankkeen päätavoite olisi saada 
luonnonlaidunlihalle sertifikaatti. Saimme METSO-rahoitusohjelmalta kielteisen 
rahoituspäätöksen, mutta hakemus ja hankkeen idea saivat positiivista palautet-
ta ministeriöiltä. Uusien rahoitusmahdollisuuksien etsiminen ja hankepartneri-
en välinen yhteydenpito jatkuvat.
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Öljyntorjunta

JärJestimme tilikaudella seuraavat koulutukset vapaaehtoisille 
ölJyntorJuJille Ja viranomaisille:

•	 Öljyntorjuntaharjoitus	Puumalassa	5.9.2015	

•	 Perehdytys	öljyntorjuntaan	ja	työturvallisuuteen

	 	 •	 Mikkeli	3.10.2015	
	 	 •	 Turku	4.10.2015	
	 	 •	 Helsinki	10.10.2015	

•	 Öljyntorjunnan	peruskurssi	15.10.2015	Helsingissä

•	 Ryhmänjohtajakurssi	23.-24.10.2015	Turussa

•	 Öljyyntyneiden	eläinten	hoito	–koulutus	16.-18.9.2015	Helsingissä,	Porvoossa	ja	Heinolassa

•	 Öljyntorjunnan	peruskurssi	25.4.2016	Helsingissä

•	 Öljyyntyneiden	eläinten	hoito	–koulutus	2.-4.5.2016	Helsingissä,	Porvoossa	ja	Heinolassa

•	 Öljyntorjunnan	peruskurssi	24.5.2016	Joensuussa

WWF:n	vapaaehtoisiin	öljyntorjuntajoukkoihin	kuuluu	jo	yli	8	000	ihmistä.

Arktinen työ

Suomi on Arktisen Neuvoston puheenjohtajamaa vuosina 2017-2019. Otamme osaa 
Arktisen Neuvoston toimintaan tarkkailijana – ainoana ympäristönsuojelujärjestö-
nä. Valmistauduimme tilikaudella puheenjohtajuuskauteen ja vaikutimme muun 
muassa puheenjohtajuuskauden ohjelmaan esittämällä ulkoasianministeriölle sitä 
koskevia ehdotuksiamme. Valmistelimme myös raporttia arktisista eläinlajeista, 
jotka kärsivät ilmastonmuutoksesta. Raportti julkaistiin syksyllä 2016 puheenjoh-
tajuuskauden alla. 

Osana arktisten lajien suojelutyötä tuimme Norjassa tutkimushanketta, jossa tutki-
taan kaskelottien muuttuneita ravinnonhankkimistapoja ja niiden syitä ja pyritään 
torjumaan	paikallisten	kalastajien	ja	kaskelottien	välisiä	konflikteja.	

Teimme edelleen myös töitä arktisen ympäristön puolesta osana WWF:n kansain-
välistä arktista ohjelmaa. Yhteistyötä tehtiin esimerkiksi Arktisen Neuvoston EPPR-
työryhmässä, jossa meitä on kutsuttu hankkeeseen, jolla parannetaan öljyntorjunta-
valmiutta arktisten alueiden pienissä kyläyhteisöissä.

suomen ja lähialueiden luonto

Saimme tilikauden aikana hyviä uutisia suojelutyömme onnistumisesta niin kiljuhan-
hen, saimaannorpan kuin merikotkankin kohdalla. Myös tilikaudella aloittamamme 
WWF:n Metsähaaste lähti hyvin käyntiin ja saimme Metsähaasteen viestien levittä-
misessä kumppaneiksemme lähes kaikki Suomen suurimmat metsäyritykset. Toisaal-
ta tilikautta leimasivat useat torjuntataistelut Suomen ja myös EU:n luonnonsuojelun 
huononnuksia vastaan.

Syksyn 2015 ja kevään 2016 aikana teimme laajaa vaikuttamistyötä Metsähalli-
tuslain uudistukseen liittyen. Olimme muun muassa eduskunnan ympäristö- se-
kä maa- ja metsätalousvaliokunnassa kuultavana asiassa, annoimme lausuntoja,  
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osallistuimme keskustelutilaisuuksiin ja viestimme sekä tavanomaisessa että so-
siaalisessa mediassa. 

Eduskunnan 30.3.2016 hyväksymän Metsähallituslain lain suurin epäkohta on, 
että noin 2,2 miljoonaa hehtaaria valtion yleisiä vesialueita ja 360 000 hehtaaria 
Ylä-Lapin luontaistalousalueita, jotka olivat Metsähallituksen luontopalveluiden 
hallinnassa, siirrettiin siltä pois. Alueille ei asetettu suoria tuottovaatimuksia. Pel-
kona kuitenkin on, että näitä alueita voidaan jatkossa ottaa nykyistä helpommin 
talouskäyttöön. Asia ei muuttunut meidän eikä muiden ympäristö-, kalastus- ja lii-
kuntajärjestöjen lukuisista vetoomuksista huolimatta. Toisaalta järjestöjen vaikut-
tamistyön tuloksena lakiesitys parani Metsähallituksen luontopalveluiden aseman 
ja ympäristöministeriön ohjausvallan suhteen. 

Euroopan komissio käynnisti kesällä 2015 tärkeimpien luonnonsuojelusäädös-
tensä – luonto- ja lintudirektiivien – toimivuuden arvioinnin. Komissio kartoitti 
EU-kansalaisten näkemyksiä luontodirektiiveistä verkkolomakkeen avulla. Kan-
nustimme heinäkuussa 2015 suomalaisia vastaamaan kyselyyn, jotta arvioinnin 
tuloksena hyvin toimineiden säädösten tehoa ei heikennettäisi. Keräsimme myös 
yhdessä muiden EU:n ympäristöjärjestöjen kanssa nimiä vetoomukseen, jolla vas-
tustettiin säädösten heikentämistä. 

Helmikuussa 2016 ylivoimainen enemmistö europarlamentaarikoista antoikin 
äänestyksessä tukensa EU:n luonnonsuojelulainsäädännölle. Lähes kaikki EU-
parlamentin jäsenet halusivat, että lintu- ja luontodirektiivit säilytetään nykyisel-
lään. Samalle he vaativat, että direktiivit pantaisiin jäsenmaissa toimeen nykyistä 
paremmin. Äänestys liittyi EU:n biodiversiteettistrategian toteutuksen puolivälin 
arviointiraporttiin. 

Teimme taustavaikuttamistyötä Porkkalan ja Hossan kansallispuistojen puolesta 
ja ehdotimme julkisesti ministeri Tiilikaiselle joulukuussa 2015, että Suomeen pe-
rustettaisiin vuonna 2017 kaksi uutta kansallispuistoa: mereinen Porkkala ja erä-
mainen Hossa.

metsien suojelu ja kestävä metsätalous

Pääministeri Sipilän hallitusohjelmassa tavoitellaan metsien hakkuiden lisäystä 
neljänneksellä. Samalla luonnonsuojelun rahoitusta leikataan kovalla kädellä. Tut-
kimusten mukaan luonnon monimuotoisuus heikkenee jo nykyisillä hakkuumääril-
lä, ja hakkuiden kasvattaminen lisää metsäluonnon ahdinkoa entisestään.

Leikkaukset kohdistuvat kipeimmin Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjel-
ma METSOon, jonka jatko on vaakalaudalla. Vapaaehtoisuuteen perustuva MET-
SO-ohjelma on parantanut luonnonsuojelun hyväksyttävyyttä ja lisännyt metsä- ja 
ympäristöalan toimijoiden välistä yhteistyötä. 

Lokakuussa 2015 vetosimme yhdessä Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto 
MTK ry:n, Metsäteollisuus ry:n ja Suomen luonnonsuojeluliiton kanssa METSOn 
rahoituksen ja jatkuvuuden turvaamiseksi. Myös maaliskuussa 2016 vetosimme 
metsien	monimuotoisuusohjelma	METSOn	puolesta,	tällä	kertaa	18	muun	Suomen	
merkittävimmän metsä- ja ympäristöalan toimijan kanssa. Maatalous- ja ympäris-
töministeri Kimmo Tiilikaiselle suunnatun vetoomuksen allekirjoittajat toivoivat, 
että METSO-ohjelman toteuttamisen rahoitusta vahvistettaisiin hallituksen kehys-
riihessä. Näin ei kuitenkaan tapahtunut.

hALUSIMME SUOMEEN  

2  
UUTTA 

KANSALLIS-
PUISTOA
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Metsänhoito-oppaamme tarjoaa keinoja, joiden avulla 
luonnon monimuotoisuuden turvaaminen onnistuu 
metsän käsittelyssä.
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Helmikuussa 2016 TNS Gallup Oy kartoitti toimeksiannostamme suomalaisten 
mielipiteitä metsistä. Kyselyyn vastasi 1 579 suomalaista. Näistä 255 kertoi olevan-
sa metsänomistajia. Loput 1 324 vastaajaa kertoi omistavansa metsää alle hehtaa-
rin	 tai	 ei	ollenkaan.	Kyselyn	mukaan	89	prosenttia	 suomalaisista	kokee	 luonnon	
monimuotoisuuden turvaamisen hakkuiden lisäämistä tärkeämpänä. Metsää alle 
hehtaarin tai ei lainkaan omistavista tätä mieltä oli 92 prosenttia ja metsänomista-
jistakin 72 prosenttia.

Toukokuussa 2016 saimme valmiiksi Suomen Kulttuurirahaston rahoituksella 
Tapion kanssa laaditun WWF:n Metsänhoito-oppaan ja julkistimme metsän-
omistajille ja metsäammattilaisille suunnatun Metsähaasteen. Haasteeseen 
voi ottaa osaa ottamalla käyttöön Metsänhoito-oppaan. Opas tarjoaa keinoja,  
joiden avulla luonnon monimuotoisuuden turvaaminen onnistuu metsän käsit-
telyssä. Metsähaasteen levittäminen ja markkinointi suurelle yleisölle jatkuu ke-
väällä 2017.

Jatkoimme aktiivisesti hyvän metsänhoidon sertifiointijärjestelmän (FSC) edis-
tämistä FSC-yhdistyksen hallituksessa ja yhteistyössä yrityskumppaneidemme 
kanssa. Marraskuussa 2015 osallistuimme Helsingissä Metsämessuille yhdessä 
FSC-yhdistyksen kanssa ja havainnollistimme yhteisellä osastolla yleisölle laho-
pökkelön avulla lahopuun merkitystä metsien moninaisille eliölajeille.

Syyskuussa 2016 järjestimme Karstulan Kilpisuolla maastokatselmuksen yhdes-
sä maanomistajien ja Keski-Suomen ELY:n kanssa. Valtaosa Kilpisuosta rau-
hoitettiin yksityismaan luonnonsuojelualueeksi maanomistajien aloitteesta 35 
vuotta sitten. Hallinnolla ei ollut vielä käytössä korvausjärjestelmää, ja WWF 
maksoi maanomistajille korvaukset suojelun aiheuttamista taloudellisista me-
netyksistä.

Yritimme muiden ympäristöjärjestöjen kanssa alkuvuodesta 2016 vaikuttaa 
Luonnonvarakeskuksen tutkimusjohtoon hakkuista pidättäytymiseksi Lapinjär-
ven Ilveskalliota ympäröivissä valtion metsissä. Lapinjärvi on yksi itäisen Uuden-
maan arvokkaimmista luontoalueista. Tutkimushakkuut toteutettiin kuitenkin 
kolmasosalle alueesta. 

Vetosimme helmikuussa 2016 myös UPM:ään Oulujärven Ärjän saaren hakkuiden 

toimintavuoden aikana JärJestimme 
seuraavat talkooleirit: 

•	 Vallisaari,	Helsinki	13.	–	15.5.	2016

•	 Hanko,	Tvärminne,	Långholmen	 
	 (Luonnonhoito-LIFE	-hanke)	4.–11.7.2015

•	 Saimaa,	Linnansaari	(Luonnonhoito-LIFE	-hanke)		
	 18.–25.7.2015

•	 Saaristomeri,	Örö	(Paahde-LIFE	–hanke)		 	
	 1.–8.8.2015

•	 Tammisaari,	Furuskär	(Luonnonhoito-LIFE	-hanke)		
	 20.-23.8.2015

lopettamiseksi ja tiedotimme 
asiasta. Hakkuiden toteutus 
jäikin noin puoleen aiotusta.

Perinneympäristöjen 
suojelu

Kaikki talkooleirit järjestet-
tiin suunnitelmien mukaan 
ja ne sujuivat erinomaisesti. 
Työteho leireillä oli hyvä ja 
työn tulokset kiitettäviä. Myös 
Metsähallituksen edustajat ja 
leirien osallistujat olivat tyy-
tyväisiä leireihin.

SUOMALAISISTA  

89 %  
ASETTAA LUONTOARVOT 

hAKKUIDEN EDELLE
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uhanalaisten lajien suojelu suomessa 

Saimaannorppa

Kevään 2016 saimaannorpan pesälaskennat toivat iloisen yllätyksen. Laskennoissa 
havaittiin 79 kuuttia, joista kuolleita oli neljä. Vuonna 2015 arvioitiin syntyneen 71 
kuuttia ja myös kahtena edellisenä vuonna päästiin yli 60 kuuttiin. Vapaaehtoisemme 
ottavat joka vuosi osaa Metsähallituksen luontopalvelujen johtamiin pesälaskentoihin.

Metsähallituksen kesän jälkeen tarkentuneet tulokset kertoivat, että saimaannorp-
pia	on	noin	360	ja	kuutteja	on	vuonna	2016	syntynyt	jopa	86.	Erinomaiset	tulokset	
osoittavat, että vaikuttamis- ja suojelutyömme, kuten verkkokalastuksen rajoitukset ja 
apukinosten kolaukset, tuottaa tulosta ja saimaannorppa palaa entisille elinalueilleen. 

Saimaannorppakannan elpyminen ilahduttaa myös Saimaan alueen ihmisiä ja muita 
suomalaisia. Toteutimme syksyllä 2015 TNS-Gallupilla mielipidekyselyn saimaan-
norpan suojelusta ja kalastuksen rajoittamisesta. Julkaisimme kyselyn tulokset loka-
kuussa. Tulokset olivat erittäin suojelumyönteiset: 79 prosenttia kaikista vastaajista 
suhtautuu myönteisesti siihen, että verkkokalastusta rajoitetaan lainsäädännöllä 
saimaannorpan suojelemiseksi. Saimaan alueen asukkaiden keskuudessa luku on 
kuitenkin	vielä	suurempi,	83	prosenttia.	

Saimaan	alueen	asukkaista	88	prosenttia	kieltäisi	norpalle	vaaralliset	pyydykset	sai-
maannorpan esiintymisalueella kokonaan ja 91 prosenttia on sitä mieltä, että norpan 
kuuttien suojaksi määritellyn verkkokalastuskieltoalueen tulisi kattaa kaikki tunnetut 
paikat, joissa poikasia on syntynyt. Lisäksi 75 prosenttia Saimaan alueen asukkaista 
jatkaisi kuuttien suojaksi määriteltyä verkkokalastuskieltoa kuukaudella kesäkuun 
lopusta heinäkuun loppuun. Kaikki nämä luvut ovat koko Suomen keskiarvoa kor-
keampia.

Osallistuimme aktiivisesti maa- ja metsätalousministeriön saimaannorppa ja kalas-
tus –työryhmän työskentelyyn ja jätimme työryhmän raportista eriävän mielipiteen. 
Raportin vakavin puute oli se, että siinä ei esitetty verkkokalastuksen kieltoajan 
ulottamista huhtikuun puolestavälistä heinäkuun loppuun saakka norpan kannalta 
tärkeillä alueilla. Toinen vakava puute oli, että verkkokalastuskiellon aikana halutaan 
jatkossa sallia muikkuverkot, kun kielto nykyään koskee kaikkia kalaverkkoja. Hyvää 
työryhmän esityksessä oli kalastusrajoitusalueen yhtenäisyys ja laajeneminen nykyi-
sestä vajaalla 600 neliökilometrillä.

Teimme vaikuttamistyötä sen puolesta, että saimaannorpan suojelemiseksi tehdyissä 
kalastusrajoitusasetuksissa keväistä verkkokieltoa olisi jatkettu kuukaudella heinä-
kuun loppuun. Tämä ei kuitenkaan toteutunut.

Vähälumisen talven vuoksi Metsähallitus teki päätöksen apukinosoperaation käyn-
nistämisestä tammikuun 2016 lopulla. Kyseessä oli historian toinen laajassa mitassa 
toteutettu apukinosoperaatio. WWF:n vapaaehtoiset osallistuivat operaatioon Etelä-
Saimaan alueella. Yhteensä operaatiossa tehtiin yli 200 apukinosta, joista vapaaeh-
toisemme tekivät noin 40. Suojelujohtajamme ja ministeri Kimmo Tiilikainen olivat 
kolaamassa apukinosta Sulkavalla yhdessä monien median edustajien kanssa. Ke-
väällä tästäkin kinoksesta löytyi norpan pesäluola.

Julistimme saimaannorpan vuotuisen pesärauhan 12.2. Rantasalmella. Julistajana 
toimi Etelä-Savon maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen.

SAIMAAN ALUEEN
ASUKKAISTA 

88 %  
KIELTäISI NORPILLE 

VAARALLISET 
PyyDyKSET
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Jatkoimme kesäkuussa 2014 avattua ”Olen norpan ystävä – en kalasta verkoilla 
Saimaalla” -kampanjaamme. Sillä kannustamme verkoitta kalastamiseen koko Sai-
maalla. Kampanjan tukemiseksi järjestimme Juha Taskisen norppia esittelevän va-
lokuvanäyttelyn, joka oli esillä Lappeenrannassa (Oleksi, 30.6.–10.7.) ja Helsingissä 
(Lasipalatsinaukio, 13.–24.7.).

Pidimme mobiililaitteissa ja internetissä toimivaa WWF:n norppakarttaa ajan tasalla. 
Viranomaisten sivustot mukaan lukien norppakarttamme on ainoa tarjolla oleva pal-
velu, jossa voi kartalla helposti tarkastella voimassa olevia rajoituksia, jotka koskevat 
kalaverkkoja ja muita saimaannorpalle vaarallisia kalanpyydyksiä.

Valmistelimme	 keväällä	 2016	wwf.fi-nettisivuillamme	 toteutetun	 saimaannorppien	
live stream -videokuvauksen, WWF:n Norppaliven (kts. sivu 40). Käytännön järjeste-
lyt hoidettiin yhdessä valokuvaaja Juha Taskisen kanssa.

Valmistelimme myös yhdessä Itä-Suomen yliopiston tutkijoiden kanssa nettisivuil-
lemme loppukesästä 2016 tulevaa saimaannorppien yksilöllisen tunnistamisen valo-
kuvakatalogia, WWF:n Norppakatalogia.

WWF:n suojelija, Tasavallan presidentti Sauli Niinistö tutustui tekemäämme sai-
maannorpan suojeluun maakuntamatkallaan Puumalassa kesäkuussa 2016. Hän  
keskusteli suojelusta pääsihteerimme Liisa Rohwederin kanssa.

Merikotka

Merikotkan suojelutyössä jatkoimme tuulivoimarakentamisen ja merikotkien lento-
reittien yhteensovittamista laatimiemme ohjeiden pohjalta. Saamme tuulivoimaloi-
den sijoittamisesta säännöllisesti yhteydenottoja ja lausuntopyyntöjä tuulivoimara-
kentajilta ja konsulteilta. Ohjeita noudatetaan ilmeisen hyvin, mutta poikkeuksiakin 
esiintyy. 

Merikotkatyöryhmämme inventoijat löysivät touko-kesäkuussa 2015 yhteensä 451 
asuttua merikotkan pesää, joista pesintä onnistui 271:ssä. Tuloksista raportoitiin 
heinäkuussa 2015. Poikasia havaittiin 414 kappaletta, mikä on vähemmän kuin edel-
lisenä vuonna. Pesimäkauden ilonaiheena olivat uudet pesät syvällä sisämaassa. Kan-
ta-Hämeessä todettiin jälleen yksi onnistunut pesintä ja Pirkanmaalla maakunnan 
ensimmäiset kaksi pesintää. Helsingin rajojen sisällä todettiin ensimmäinen pesä, 
tosin ilman poikasia.

Päivitimme säännöllisesti satelliittiseurannassa olevien merikotkien online-seuran-
taa Luonnontieteellisen keskusmuseon sivuilla. Merikotkien poikasille on asennettu 
kaikkiaan 13 satelliittilähetintä, joista ainakin seitsemän toimii edelleen. Keväällä 
2016 varustettiin yksi uusi aikuinen merikotka satelliittilähettimellä. Kyseessä oli lin-
tuhoitolaan loukkaantuneena tuotu yksilö, joka oli hoidettu kuntoon. Lähettiminen 
avulla saadaan tärkeää informaatiota luontoon palautetun linnun selviytymisestä se-
kä mahdollisesti myös aikuisen merikotkan pesinnän aikaisista liikkeistä.

Merihylkeet

Otimme kantaa itämerennorpan ja hallin pyyntikiintiöihin sekä itämerennorpan yl-
lättävästi muuttuneeseen kannanarvioon. Lausuntomme mukaan Itämerennorpan 
pyyntikiintiö ei ollut liian suuri, mutta Perämeren norppakannan todellinen koko oli 
epäselvä. Maa- ja metsätalousministeriö esitti pyyntikiintiöesityksen perusteluissa 

VAPAAEhTOISEMME
LÖySIVäT

451   
ASUTTUA MERI-
KOTKAN PESää
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Luonnonvarakeskuksen lausuntoon nojautuen, että itämerennorppien määrä toden-
näköisesti ylitti 20 000 yksilöä. Arvio perustui erittäin poikkeuksellisissa jääoloissa 
keväällä 2015 tehtyyn laskentaan ja sen tulosten tulkintaan. Talvella ja keväällä 2015 
Perämerellä oli jäätä harvinaisen vähän.

Kirjoitimme itämerennorpan eteläisen kannan tilaa ja tulevaisuuden uhkia käsittele-
vää raporttia “Southern Baltic ringed seal populations at risk”.

Ahma ja muut suurpedot

Otimme loppuvuodesta 2015 kantaa suden metsästykseen muun muassa antamalla 
metsästyskiintiöasetuksesta lausunnon, jossa todettiin ehdotetun suden metsästys-
kiintiön olevan liian suuri. Lausuntokierroksen jälkeen MMM yllättäen korotti suden 
metsästyskiintiötä vielä ehdottamastaan, WWF:n mielestä liian korkeasta 39 yksi-
löstä 46 yksilöön, mihin eivät vielä edes sisälly vahinkoperusteiset eivätkä poliisilain 
nojalla annetut luvat.

Olimme mukana Metsähallituksen vetämässä yhteispohjoismaisen ahma-LIFE  
–hankehakemuksessa, jota oltiin uudistamassa syksyn 2015 hakuun. Loppumet-
reillä hankkeen valmistelu keskeytettiin lähinnä LUKE:n rahoitusvaikeuksien takia. 
Tämä on suuri ja hyvin vaikeasti muulla rahoituksella korvattava menetys ahman 
suojelun ja tutkimuksen edistämiselle Suomessa.

Järjestimme WWF:n pohjoismaisten suurpetovastaavien kokouksen marraskuussa 
2015. Toimimme WWF Saksan johdolla valmisteilla olevan suurpetoihin liittyvän 
Euroopan laajuisen Life+ information -hankehakemuksen pohjoismaisen osan koor-
dinaattorina. Hakemus tehtiin syksyn 2016 hakuun. 

Naali

Vaikka koko maailman mittakaavassa naalit eivät ole häviämässä, Pohjoismaista laji 
on ollut vaarassa kadota. Suomessa naali on enää satunnainen vieras pohjoisimpien 
kuntien, Utsjoen, Inarin ja Enontekiön, tunturialueilla.

Tilikauden aikana toteutimme Metsähallituksen kanssa naalihanketta Ylä-Lapissa 
ja osallistuimme alueelle sijoitettujen naalin ruokinta-automaattien ja niiden yhte-
yteen sijoitettavien riistakameroiden kustannuksiin. Hankkeen pitkän tähtäimen 
tavoitteena on saada ruokinta-automaattien ja samanaikaisen ketun poistopyynnin 
avulla potentiaalisilla pesimäalueilla vaeltelevat naalit asettumaan aloilleen ja siten 
yrittää saada naali palaamaan Suomen pesimälajistoon. 

Maastossa on ollut asennettuna kolme automaattia ja riistakameraa, joihin keväällä 
2016 myöskin tallentui kuvia naaleista. Toivottua pesintää ei kuitenkaan vielä havait-
tu Suomen puolella. 

Kiljuhanhi

Pohjolan kiljuhanhien pesimämenestys oli ennätyksellisen hyvä – vuosikymmenten 
sinnikäs kansainvälinen suojelutyö, jossa meillä on ollut alusta lähtien keskeinen 
rooli, alkaa tuottaa näkyviä tuloksia. Kiljuhanhen poikasia havaittiin kesällä 2015 70 
kappaletta ja tiedotimme tuloksesta elokuussa 2015. Poikasia on laskettu vuodesta 
1994 lähtien, ja vuoden 2015 luku on seurantahistorian suurin. 

NAALEILLE ON 
ASENNETTU
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Pitkäaikainen suojelutyömme tuotti tulosta, kun Oulun 
seudulle pysähtyi kevätmuutollaan 2016 enemmän uhanalaisia 
kiljuhanhia kuin kertaakaan yli 50 vuoteen. Jokakeväisessä 
kiljuhanhien tehotarkkailussa kiljuhanhi-työryhmämme 
jäsenet laskivat yli sata yksilöä. Enemmän kiljuhanhia on 
havaittu Suomessa edellisen kerran 1960-luvun alussa.

Kevätmuutolla havaittujen kiljuhanhien 
määrä Oulun seudulla 1985–2016 
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Oulun seudulle puolestaan pysähtyi kevätmuutollaan 2016 enemmän uhanalaisia kil-
juhanhia kuin kertaakaan yli 50 vuoteen. Jokakeväisessä kiljuhanhien tehotarkkai-
lussa kiljuhanhityöryhmämme jäsenet laskivat yli sata yksilöä. Enemmän kiljuhanhia 
on havaittu Suomessa edellisen kerran 1960-luvun alussa.

Aloitimme 30 vuotta sitten Suomessa kiljuhanhen pelastustyön. Olemme muun mu-
assa selvittäneet ja suojelleet lajille tärkeitä paikkoja muuttomatkojen varsilla, kou-
luttaneet ihmisiä kiljuhanhen suojeluun ja torjuneet lajiin kohdistuvaa metsästystä 
sekä osallistuneet useisiin EU:n LIFE-hankkeisiin. Viimeisin, vuonna 2011 alkanut 
ja tilikauden lopussa päättynyt, laaja kiljuhanhi-LIFE –hanke valittiin EU:n Natura 
2000	Award	2016	-finalistiksi	23	muun	hankkeen	kanssa.	

Joulukuun 2015 alkupuoliskolla kiljuhanhityöryhmämme jäsenet järjestivät yhdessä 
AEWA:n, BirdLife Suomen ja paikallisten kumppanien kanssa kiljuhanhitutkimus-
matkan Pohjois-Iraniin. Retkikunta havaitsi Iranin ja Azerbaidzhanin rajalla olevalla 
Aras-järvellä 4 610 kiljuhanhea, joka on suurin talvehtimisalueelta laskettu kiljuhan-
himäärä vuosikymmeniin. Tilikauden aikana järjestimme myös potentiaalisten kilju-
hanhien talvehtimisalueiden inventointeja Länsi-Turkissa.

Valkoselkätikka

Valkoselkätikkakanta on moninkertaistunut viimeisen kahdenkymmenen vuoden 
aikana elinympäristöjen suojelun ja hoidon ansiosta. Teemme edelleen Metsähalli-
tuksen kanssa yhteistyötä valkoselkätikan inventoimiseksi ja suojelemiseksi muun 
muassa rahoittamalla vapaaehtoisten tekemää inventointityötä. 

Toteutimme yhdessä UPM:n, Suomen ympäristökeskuksen ja Metsähallituksen 
kanssa yhteistyöhankkeen erittäin uhanalaisen valkoselkätikan huomioon ottamisek-
si metsätaloudessa. Yhteistyön tuloksena syntyi metsänomistajille ja metsäammat-
tilaisille suunnattu Valkoselkätikka ja metsänkäsittely -ohje. Sen tarkoituksena on 
edistää valkoselkätikan ja muiden lehtipuita hyödyntävien lajien esiintymistä talous-
metsissä tinkimättä metsätalouden tuloksesta. 

Metsäpeura

Olemme mukana Metsähallituksen vetämässä metsäpeura-LIFE –hankkeessa. Tuo-
tamme osana hanketta oppaan metsäpeuran huomioon ottamiseksi talousmetsien 
käsittelyssä. Hanke alkoi lokakuussa 2016. 

Kansainvälinen kehitys

Kuluneella tilikaudella toteutimme edelleen kehitysyhteistyöhankkeita ulkoasi-
ainministeriön kumppanuusjärjestönä, mikä mahdollisti työn jatkumisen pitkäai-
kaisissa kumppanimaissamme Nepalissa, Bhutanissa, Indonesian Borneolla sekä 
Itä-Afrikassa Tansaniassa ja Mosambikissa. Ulkoasiainministeriön rahoituksen 
lisäksi hankkeita rahoitettiin WWF Suomen omalla rahoituksella. Tukemme kump-
panimaissa kohdistui erityisesti uhanalaisten lajien ja metsien suojeluun, ilmas-
tonmuutokseen sopeutumiseen, köyhyyden vähentämiseen kestäviä elinkeinoja ja 
toimeentuloa kehittämällä sekä hyvän luonnonvarojen hallinnon ja kestävän elä-
mäntavan edistämiseen. Lisäksi rahoitimme WWF-verkoston suojelutyötä.

Työhömme vaikutti keskeisesti kaksi asiaa: Kaikkien ohjelmatukea saavien kan-
salaisjärjestöjen	kehitysyhteistyörahoituksen	 leikkaaminen	38	prosentilla	vuoden	
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2016 alusta ja Nepalissa huhtikuun lopussa 2015 tapahtunut maanjäristys, joka 
järkytti koko maata ja viivästytti useita kehitysyhteistyöprojekteja. 

Nepalissa autoimme viranomaisia toteuttamaan nopean ympäristöarvioinnin 
maanjäristyksen jälkeen. Arviointi kartoitti ympäristölle ja luonnolle maanjäris-
tyksessä koitunutta haittaa. 

Toimimme kaikkien Suomen kumppanuusjärjestöjen puheenjohtajana syksyn 2015 
ja tässä tehtävässä välitimme järjestöjen viestiä kehitysyhteistyön leikkaamisen 
seurauksista ulkoasiainministeriölle. Veimme muun muassa järjestöjen yhteisen 
viestin kehitysministeri Lenita Toivakalle leikkausten vastaisessa tapahtumassa 
syyskuussa. Kommentoimme myös hallituksen kehityspoliittista ohjelmaa.

Tilikauden	 jälkipuoliskolla	 sopeutimme	 kehitysyhteistyötämme	 rahoituksen	 38	
prosentin leikkauksiin sekä kumppanimaissa että Suomessa. Ulkoasiainministeriö 
teettää evaluaation kaikista ohjelmatukea saavista järjestöistä, ja meidät valittiin 
ensimmäiselle kierrokselle. Marraskuun lopussa ulkoasiainministeriö ilmoitti oh-
jelmatuen uudistuksesta. Sen mukaisesti nykyiseen ohjelmaan myönnetään jatko 
vuodelle	2017	ja	vuosille	2018-2021	tukea	haetaan	kesällä	2017.

uhanalaisten lajien suojelu ja salametsästyksen vastainen työ

Nepalissa iloittiin maanjäristysten jälkeen suojelusaavutuksista. Tilikausi oli jäl-
leen kerran menestyksekäs salametsästyksen vastaisessa toiminnassa Nepalissa. 
Nepalin ja Intian rajalla olevan Terain alueen sarvikuonopopulaatio on edelleen 
kasvussa. Vuonna 2015 alueen sarvikuonopopulaatio kasvoi 645 yksilöön. Kasvua 
vuoteen 2011 verrattuna oli 21 prosenttia. 

Populaation kasvuun vaikuttavat useat tekijät, kuten paikallisyhteisöjen aktiivinen 
osallistuminen suojelutyöhön, elinympäristöjen suojelu ja kunnostus sekä salamet-
sästyksen vastainen työ. 

Vuonna 2015 WWF Nepal tuki kumppanuusohjelmassa kahden salametsästysri-
koksia valvovan toimiston perustamista syrjäiselle, laittomalle villieläinkaupalle 
alttiille alueelle. Salametsästyksen vastaisia partioita tuettiin työssä tarvittavien 
laitteiden hankinnassa ja yksi uusi partio perustettiin Lamichaurin puskurialueel-
le Nawalparasiin. Salametsästystä koskevan tietoisuuden lisäämiseksi järjestettiin 
massatapahtuma juhlistamaan kuudetta vuotuista salametsästyksen vastaista päi-
vää. Tapahtumaan osallistui yli 4 000 työstä motivoitunutta nuorta. 

Ihmisten	ja	villieläinten	välisten	konfliktien	ehkäisemiseksi	rakennettiin	kolme	ki-
lometriä aitaa Dodhara Chandanin puskurivyöhykkeellä Shuklaphantassa.

Indonesiassa Borneolla kumppanuusohjelma järjesti yhdessä Bukit Baka Bukit  
Rayan kansallispuiston kanssa kansallispuiston vartijoille koulutuksen lintujen 
tarkkailusta ja laskennasta. Koulutus keskittyi etenkin Kalimantanissa elävään 
vuonna 2015 äärimmäisen uhanalaiseksi luokiteltuun naurusarvinokkaan (Rhino-
plax vigil). 

Bhutanissa	 rakennettiin	 ihmisten	 ja	 villieläinten	 välisten	 konfliktien	 ehkäisemi-
seksi kolme kilometriä sähköaitaa, yhteensä 13 erillistä aitaa. Aidan rakentamisen 
jälkeen alueella ei ole raportoitu yhtään norsujen ja ihmisten välistä yhteenottoa. 
Aidasta on hyötynyt 323 kotitaloutta. 

4000
NUORTA OSALLISTUI

 SALAMETSäSTyKSEN 
VASTAISEEN TAPAh-
TUMAAN NEPALISSA



Nepalissa on vuoden 2011 jälkeen saavutettu neljä kertaa katkeamaton 
12 kuukauden pituinen jakso (ei kalenterivuosi), jonka aikana maassa 
ei	tapettu	yhtään	sarvikuonoa.	Syyskuussa	2016	katkesi	28	kuukautta	
kestänyt yhtäjaksoinen ”ei yhtään salametsästettyä sarvikuonoa” 
-kausi, kun salametsästäjien ampuma sarvikuono menehtyi.

Salametsästäjien tappamien sarvikuonojen määrä 
Nepalissa ajanjaksolla 2000–2016 
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metsien suojelu ja metsäkadon hidastaminen

Pitkäjänteinen työmme metsien suojelun hyväksi Nepalissa jatkui kouluttamalla pai-
kallisia muun muassa metsäluonnon suojelusta, hallinnosta ja kestävästä metsänhoi-
dosta. Koulutukset tavoittivat satoja ihmisiä. 

Satoja hehtaareja metsää kunnostettiin kaivamalla ojia vesitalouden parantamiseksi 
ja istuttamalla puita. Osa kunnostetuista alueista on erityisen tärkeitä suojelualuei-
den välisten ekologisten käytävien yhtenäisyydelle. Käytävien tarkoituksena on mah-
dollistaa uhanalaisten eläinten, kuten sarvikuonojen, liikkuminen suojelualueilta 
toiselle.

Jotta Nepalin metsiin kohdistuvaa painetta pystyttäisiin vähentämään, edistimme 
kestävää laiduntamista ja tuimme kotitalouksia hankkimaan vähemmän puuta kulut-
tavia ja hiilidioksidipäästöjä vähentäviä liesiä ja biokaasuyksiköitä. Tukea hankintoi-
hin sai yli tuhat kotitaloutta. Jatkoimme myös työtämme metsäpalojen torjumiseksi 
perustamalla palojen torjuntaryhmät Bardiaan, Kailaliin ja Dangiin.

Pitkäaikainen työmme laittoman puu- ja puutavarakaupan lopettamiseksi johti ns. 
Sansibar-julistuksen allekirjoittamiseen syyskuussa 2015. Tämä rajat ylittävän laitto-
man alueellisen puukaupan hillitsemiseksi tehty sopimus sitouttaa Kenian, Mosam-
bikin, Tansanian, Ugandan ja Madagaskarin metsäviranomaiset tiukentamaan lain-
säädäntöään ja valvontaa alueella. WWF jatkaa työtään sopimuksen toimeenpanon 
tukemisessa. Tämä sopimus ja sitä kautta laittoman puukaupan loppuminen alueella 
on edellytys kestävälle metsätaloudelle. 

Teimme yhdessä suomalaisen kehitysrahoitusyhtiö Finnfundin kanssa arvoketju-
analyysin Tansanian kestävästä yhteisöpohjaisesta metsätaloudesta. Analyysin avulla 
voidaan entisestään kehittää tansanialaisten yhteisömetsien käyttöä ja tuoda toi-
meentuloa kyläyhteisöille luonnon monimuotoisuutta arvostavalla tavalla. 

ihmisten toimeentulon parantaminen ja ilmastonmuutokseen  
sopeutuminen

Myös lukuisten kestävien elinkeinojen kehittämistä ja paikallisten ihmisten toimeen-
tulon parantamista jatkettiin tilikauden aikana. 

Esimerkiksi Indonesiassa autoimme perustamaan agarpuun taimitarhoja Jojangin ja 
Keramun kylissä Murung Rayan alueella. Taimitarhojen hyvät tulokset ovat todiste 
siitä, että kylien viljelijöillä on teknistä kykyä harjoittaa tämän kaltaista toimintaa 
myös tulevaisuudessa. Taimitarhojen menestyksen innostamana myös alueen paikal-
lishallinto alkoi tukea tarhoja.

Tanjungin kylässä Länsi-Kalimantanilla puolestaan perustettiin naisryhmiä, jotka 
työskentelevät kotien taimitarhoissa ja pyrkivät kehittämään kumipuun taimien laa-
tua. Myös Tanjungin kylähallitus rahoitti kumipuun taimien hankkimista. Raakaku-
min myynnistä saadut tulot käytettiin viljelytoiminnan jatkamiseen ja kehittämiseen 
sekä viljelijöiden elintason kohottamiseen. 

Lisäksi koulutimme Tanjungin kylässä ihmisiä viljelemään kahvia ja useita paikallis-
yhteisöjä harjoittamaan ekoturismia.

Nepalissa noin 150 ihmistä sai koulutusta osuuskunnan johtamisesta, kirjanpidosta 
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ja raporttien kirjoittamisesta. Kymmeniä rakennusalan työntekijöitä koulutettiin ra-
kentamaan paremmin maanjäristyksiä kestäviä rakennuksia.

Vesivarojen kestävä hallinta ja käyttö

Hankkeessamme Nepalissa Koshi-joella olemme tukeneet vesivarojen kestävää hal-
linnointia ja käyttöä. Tätä varten alueelle luotiin useita komiteoita, joissa eri vesiva-
rojen käyttäjäryhmät alueilta ovat edustettuina. Komiteat ovat saaneet sekä teknistä 
että taloudellista tukea ja niiden osaamista on vahvistettu. Myös paikallisyhteisöjen 
vesi- ja luonnonvaroihin liittyvää osaamista ja voimavaroja on vahvistettu. 

Hankkeen myötä yhä useammalla on saatavilla juoma- ja kasteluvettä, mikä on vä-
hentänyt etenkin naisten ja lasten työmäärää. Rakennettujen kasteluvesikanavien ja 
vesitankkien sekä suojeltujen lähteiden ja lampien vedestä hyötyy yhteensä yli 2600 
kotitaloutta. Kasteluvettä käyttävä maanviljely on lisääntynyt, mikä on kasvattanut 
satoja alueella. Myös uusien viljelylajikkeiden kasvattaminen on tullut mahdolliseksi. 
Vesivarojen riittävyyden turvaamiseksi on oleellista, että alkuperäinen luonto ja eri-
tyisesti metsäalueet ovat kunnossa. Hankkeen avulla metsien arvo ymmärretään ja 
luonnonarvot turvataan.

Parantunut vedensaanti alueella oli suureksi avuksi Nepalia koetelleen maanjäristyk-
sen jälkeen. Alueen asukkaat menettivät järistyksessä talonsa, satonsa ja karjansa. 
Nyt suurin osa asukkaista on kuitenkin päässyt palaamaan takaisin normaaliin elä-
mään. Parantuneen vedensaannin ansiosta asukkaiden on ollut mahdollista saada 
ravintoa ja tuloja uusien kotien rakentamiseen kasvattamalla vihanneksia, kuten pe-
runoita, kaalia, kukkakaalia, papuja ja tomaattia.

Olemme yhdessä muun muassa Maailmanpankin kanssa vuodesta 2014 levittäneet 
tietoa kansainvälisesti hyväksytystä vesivoiman kestävyyden arviointimenettelystä 
(Hydropower Sustainability Assessment Protocol, HSAP). Arviointimenettely otet-
tiin käyttöön myös Nepalissa ja Bhutanissa käynnistettyihin vesivoimaprojekteihin 
ja autamme yhdessä Maailmanpankin kanssa Bhutanin hallitusta suunnittelemaan 
kestävän vesivoiman tiekartan Bhutaniin vuonna 2016. Asiantuntijamme ovat myös 
auttaneet saamaan rahoitusta vesivoimalaitosjokien vesiekosysteemien monimuotoi-
suuden selvittämiseen. 

Intiassa aloitettiin Assamin Beki-Manas –jokialueen ekosysteemipalvelujen ja kult-
tuurisen arvon ymmärtämistä koskeva tutkimus marraskuussa 2015. Tutkimuksesta 
saadun tiedon pohjalta laaditaan ilmastonmuutokseen sopeutumisstrategia, joka voi-
daan liittää vesialueen hallintasuunnitelmaan. 

Indonesiassa on tukemiemme pienvesivoimaloiden avulla pystytty vähentämään fos-
siilisten polttoaineiden käyttöä ja sitä kautta kasvihuonekaasupäästöjä. 

Ympäristökasvatus ja ympäristötietoisuuden lisääminen

Nepalissa jatkettiin vuonna 2014 alkanutta viisivuotista The Generation Green -kam-
panjaa, jolla innostetaan Nepalin nuoria luonnonsuojeluun ja älykkäisiin ympäristö-
valintoihin. Tavoitteena on luoda uusi tulevaisuuden vaikuttajien sukupolvi, joka on 
sitoutunut kestävään kehitykseen ja ympäristönsuojeluun. Tilikaudella 20 000 uutta 
jäsentä liittyi kampanjaan. Kampanjan tiimoilta aloitettiin useita projekteja ympäris-
töön, jätteisiin ja vaihtoehtoisiin energianlähteisiin liittyen sekä jatkettiin mentorioh-
jelmaa 14 mentorin voimin.

2600
KOTITALOUTTA 
NEPALISSA SAI

PUhDASTA JUOMA- 
JA KASTELUVETTä
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Nepalissa kymmeniä poliittisten puolueiden nuorisojärjestöjen johtajia koulutettiin 
ilmastonmuutoksesta, REDD+:sta, luonnonvarojen hallinnasta ja energiakriisin hoi-
dosta, jotta heillä olisi paremmat valmiudet osallistua Nepalissa käytävään ilmasto-
keskusteluun ja vaikuttaa puolueidensa ilmastokantaan. 

WWF:n ja Väestöliiton yhteisessä hankkeessa Nepalissa vahvistettiin kolmea nuori-
sokeskusta, joissa nuoret saavat tietoa muun muassa seksuaaliterveydestä, vihreän 
talouden työpaikoista ja ilmastosta sekä keskeisistä ympäristösuojeluun liittyvistä 
asioista. Nawalparasin kyläklinikan toimintaa ja varustelua parannettiin ja nyt noin 
200 kotitaloudella on mahdollisuus käyttää klinikan palveluita. Klinikan asiakkaista 
noin 90 prosenttia on naisia. Lisäksi Madin kylään järjestettiin liikkuvan klinikan 
vierailu, jonka aikana sadat naiset saivat terveydenhoitopalveluita lähellä kotia. 

EKoLoginEn jALAnjäLKi 

Tilikauden aikana Ekologinen jalanjälki -ohjelmamme toimenpiteet tukivat WWF-ver-
koston tavoitetta, jonka mukaan luonnonvarojen kulutus maapallolla laskee vuoteen 
2050 mennessä tasolle, joka ei uhkaa maapallon ekosysteemien kestokykyä ja on maa-
ilmanlaajuisesti oikeudenmukainen. Jotta tämä saavutettaisiin, luonnonvarojen kulu-
tuksen tulisi maailmanlaajuisesti vuoteen 2020 mennessä laskea vuoden 2000 tasolle.

Kestävä kulutus ja tuotanto 

WWF Suomen tavoitteena on, että suomalaisen kulutuksen ja tuotannon kielteiset 
vaikutukset kansainvälisesti korkean suojeluarvon alueisiin ja suomalaiseen luon-
toon vähenevät.

Vastuullinen ruoka

Otimme syyskuussa 2015 osaa Hävikkiviikon tapahtumaan eduskunnassa. Meillä 
oli ruokatyömme esittelypiste eduskunnan lounasruokalassa, ja tarjosimme kansan-
edustajille ja avustajille mahdollisuutta ottaa WWF:n asiantuntija mukaan lounaalle.
 
Tammikuussa 2016 julkistimme selvityksemme, jossa oli tiedusteltu Suomen kym-
meneltä suurimmalta kaupungilta punaisen lihan ja lihatuotteiden käyttöä koulu-
ruoassa. Selvityksestä kävi ilmi, että joka toisessa kaupungissa tarjotaan koululaisille 
epäterveellisen paljon lihaa. 

Kouluruokailusuositusten mukaan koululounaan tulisi kattaa noin yksi kolmasosa 
oppilaan päivittäisestä energian tarpeesta. WWF:n selvityksen lähtökohtana oli, 
että myös noin yksi kolmasosa päivittäisestä lihan kulutuksesta tulee kouluruokai-
lusta. Viiden arkilounaan aikana nautitun punaisen lihan määrän pitäisi pysyä alle  
120 gramman oppilasta kohden, jotta viikkotasolla kulutus ei ylittäisi ravitsemussuosi-
tusta. Kyselyyn vastanneissa kaupungeissa viikoittain tarjottavan lihan määrä vaihteli  
76 ja 135 gramman välillä.

Kouluruokaselvitys näkyi erittäin hyvin mediassa. Kouluruoan sisältämän lihan mää-
rää ei ollut aiemmin seurattu ja nyt se nousi mielenkiinnon kohteeksi.

Järjestimme Earth Hour 2016 -tapahtuman 19.3. teemalla ”Maailman suurin kynt-
tiläillallinen”, joka oli teemamme myös edellisenä vuonna. Teemalla haluttiin herät-
tää keskustelua ruoan ilmastovaikutuksista ja innostaa niin yksityishenkilöitä kuin 
ravintoloita kattamaan pöytään ilmastoystävällistä ruokaa. Lukuisat ravintolat ja  



33

oppilaitokset osallistuivat Earth Houriin ottamalla ruokalistoilleen ilmastoystäväl-
lisiä vaihtoehtoja. Myös Radio Helsingin monituntisessa Earth Hour -radiolähetyk-
sessä käsiteltiin sitä, miksi on ympäristön kannalta merkityksellistä, mitä laitamme 
suuhumme.

Kestävän metsänhoidon standardi FSC on tae, että siitä valmistettu puu- tai pape-
rituote on myös ekologisesti kestävää. Teimme aktiivisesti työtä Suomen FSC-serti-
fioitujen	talousmetsien	pinta-alan	lisäämiseksi.	Suojelujohtajamme	on	Vastuullisen	
metsänhoidon yhdistyksen (FSC) hallituksessa ja olimme mukana standardin kritee-
rien parantamistyössä. 

Konkreettinen näyte FSC-puun käytöstä saatiin, kun Jasper Pääkkönen ja Antero 
Vartia saivat valmiiksi Löyly-projektinsa Helsingin Hernesaareen. Löyly-rakennus 
sai	 ensimmäisenä	 Suomessa	 FSC-projektisertifikaatin.	 Olimme	 Löyly-projektissa	
mukana, sillä haluamme lisätä ihmisten tietämystä FSC-sertifoinnin hyödyistä.

Hyödyketyö

Viritimme tilikaudella julkista keskustelua siitä, mihin metsissämme kasvava puu 
riittää, mihin sitä on viisasta käyttää ja miten suomalainen metsätalous voisi olla eko-
logisesti kestävää. 

Toukokuussa 2016 tiivistimme ajattelumme tulokset Metsämatematiikan perusteet 
-dokumentiksi, jota olemme levittäneet päättäjille ja metsien käytön kannalta tärkeil-
le sidosryhmillemme. Johtopäätöksemme ovat, että hallituksen energiatavoitteet on 
toteutettava pääosin muilla keinoin kuin puupohjaisella bioenergialla. Metsien käyt-
tö on muutettava aidosti ekologisesti kestäväksi ja puun käyttöä ohjattava tiukasti 
priorisoitaviin kohteisiin. Näillä reunaehdoilla on mahdollista toteuttaa kestävästi 
nykyinen hakkuumäärä, mutta hakkuita ei voi lisätä kestävästi.

Helmikuussa 2016 Kesko, Arla Suomi, HKScan Finland ja Unilever Finland perusti-
vat kanssamme suomalaisen soijasitoumuksen. Sitoumuksen jäsenet sitoutuvat sii-
hen, että vuoteen 2020 mennessä kaikki niiden omien tuotteiden tuotantoketjussa 
käytetty soija on vastuullisesti tuotettua, Round Table on Responsible Soy (RTRS)- 
tai	ProTerra-sertifioitua	soijaa.	Toimijalähtöinen	sitoutuminen	on	nyt	todellisuutta	ja	
vie vastuullista soijaa hienosti eteenpäin.

Tilikauden aikana aloimme valmistella WWF:n Lihaopasta. Kalaoppaalle luontevana 
jatkeena tehtävä Lihaopas kertoo kuluttajille, mitkä ovat ympäristön kannalta suo-
tuisia ruokavalintoja ja vastaa kysymykseen, mitä on globaalin ympäristön näkökul-
masta ”vähemmän mutta parempaa lihaa”. Opas antaa myös tietoa lihaa korvaavista 
proteiinilähteistä. Lisäksi sen tarkoituksena on sitouttaa eri toimijoita kestävämpään 
lihankäyttöön ja -tuotantoon. Perustimme Lihaoppaan ympärille tuottajafoorumin, 
joka sai positiivisen vastaanoton. Yritykset olivat aiheesta kiinnostuneita ja tapaami-
set sekä yritysten että järjestöjen kanssa olivat myönteisiä.

Vihreä talous

Tavoitteenamme on tuoda vihreän talouden projektissamme erilaisia tahoja yhteen 
määrittelemään uutta taloutta, jonka järjestelmät ja rakenteet ohjaavat meitä toi-
mimaan maapallon kantokyvyn rajoissa. Kutsumme vuosina 2014 -2017 poliittisia 
päättäjiä ja yritysjohtoa vuoropuheluun, jossa etsimme eri tapoja jalkauttaa vihreän 
talouden lähtökohdat suomalaiseen yhteiskuntaan.

4
MERKITTäVää

TOIMIJAA PERUSTI
SUOMALAISEN

SOIJASITOUMUKSEN



34

Ympäristölle haitallisista tuista luopuminen on tärkeä osa vihreään talouteen siirty-
mistä. Monet nykyiset liikenteen, energian ja maatalouden tuet ja verohelpotukset 
ovat merkittävä ongelma ympäristölle. Suomessa käytetään ympäristölle haitallisiin 
tukiin ja verohelpotuksiin noin neljä miljardia euroa vuodessa. Vaadimme vuoden 
2016 budjettiriihen alla yhdessä useiden ympäristö- ja kehitysjärjestöjen kanssa hai-
tallisista tuista luopumista. Vaadimme myös, että säästyneet varat on ohjattava luon-
nonsuojeluun, koulutukseen ja heikompiosaisista huolehtimiseen.

Vihreän talouden kärkiteemaksi nousi tilikaudella kuitenkin sijoitusten hiiliriskit 
ja niiden hallinta sekä mahdolliset vihreät investoinnit. Haastoimme syyskuussa 
18	Suomessa	toimivaa	eläkerahastoa,	pankkia	 ja	vakuutusyhtiötä	 laskemaan	hiili-
jalanjälkensä ennen Pariisin ilmastokokousta. Ilmastoneuvottelujen alla joulukuun 
alussa kolmasosa haastetuista oli laskenut tai oli aikeissa laskea hiilijalanjälkensä.

Suosittelimme haasteessamme suomalaisia sijoittajia allekirjoittamaan Montréal 
Pledge -sitoumuksen tai esittämään muun vastaavan sitoumuksen, jolla hiilijalan-
jäljen suuruus selviää. Joulukuun alkuun mennessä Montréal Pledge -sitoumuk-
sen oli allekirjoittanut seitsemän suomalaista tai Suomessa toimivaa sijoittajaa: 
Nordea, Ilmarinen, Osuuspankki, Elo, Handelsbanken, Kirkon eläkerahasto sekä 
SEB-pankki.

Järjestimme noin 220 hengen yleisölle marraskuussa 2015 vihreän talouden huip-
puseminaarin Helsingissä, kansallismuseon auditoriossa. Lisäksi seminaaria seurasi 
webinaarina noin 250 henkilöä. Yksi panelisteista oli ministeri Kimmo Tiilikainen.

Joulukuussa järjestimme ns. pyöreän pöydän keskustelun YK:n kestävän kehityksen 
tavoitteista hallinnon ja yritysjoukon kesken Outotecin tiloissa. Paikalla olivat ulkoasi-
ainministeriön, ympäristöministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, Schneider Elect-
ricin, Ilmarisen, UPM:n ELO:n, teknologiateollisuuden ja Metsä Groupin edustajat.

ilmastonmuutoksen torjunta

Työmme ilmastonmuutoksen torjumiseksi oli laajaa, monipuolista ja tuloksellista. 
Teimme yhteistyötä sekä tutkijoiden, yritysten että erilaisten järjestöjen kanssa.

Syyskuussa muun muassa luovutimme laajapohjaisen Ilmastojulistuksen ministeri 
Tiilikaiselle. Laatimamme julistuksen allekirjoitti 16 eri järjestöä ja yhteisöä, esi-
merkkeinä ympäristö- ja kehitysjärjestöt, palkansaajajärjestöt, evankelisluterilaisen 
kirkon arkkipiispa, lääkärit sekä saamelaiskäräjät.

Syyskuussa julkistimme yhdessä Schneider Electricin kanssa raportin siitä, miten 
kunnat voisivat rakennuksissaan parantaa energiatehokkuutta. Kunnat hallinnoivat 
Suomessa mittavaa rakennuskantaa, joka on pääosin heikossa kunnossa. Rakennus-
kanta on Suomen ilmastotavoitteiden kannalta tärkeässä roolissa, sillä energian lop-
pukäytöstä	38	prosenttia	tapahtuu	rakennuksissa.	Kunnilla	on	mahdollisuus	leikata	
päästöjään ja parannukset voidaan raportin mukaan rahoittaa syntyvien säästöjen 
avulla jopa kokonaan kunnan budjettiin kajoamatta.

Tilikauden tärkeä toimenpide oli myös valmistautuminen ja osallistuminen 30.11.–
12.12.2015 pidettäviin Pariisin ilmastoneuvotteluihin. Ilmastoasiantuntijamme ot-
ti osaa neuvotteluihin ympäristöjärjestöjen edustajana Suomen valtuuskunnassa. 
Saimme ennen Pariisia tilaisuuden esitellä ilmastoneuvotteluihin liittyviä kantojam-
me muun muassa ympäristöministeriössä sekä eduskunnan talous- ja ympäristö-



Helsingin kaupunginvaltuusto päätti 2.12. 2015, että Hanasaaren hiilivoimala suljetaan 
vuoden 2024 loppuun mennessä.  Olemme tehneet vahvaa vaikuttamistyötä hajautettuihin, 
uusiutuviin energialähteisiin ja energiansäästöön perustuvan vaihtoehdon puolesta. 
Helsingin päätös oli tavoitteemme mukainen ja voitto ilmastolle.

Kohti hiiletöntä helsinkiä – hanasaaren voimalapäätöksen vaiheita

2.12.2015 
Helsingin 

kaupungin- 
valtuusto 
 päättää 

Hanasaaren 
hiilivoimalan 

sulkemisesta.

2008 
Helsinki asettaa energian-
tuotantonsa tavoitteeksi 
nostaa uusiutuvan energian 
osuus 20 prosenttiin 2020 
mennessä ja siirtyä hiilineu-
traaliin energiantuotantoon  
2050 mennessä.

2012 
WWF päättää il -

masto työssään pain-
ottaa kaupunkien ja 

yksi tyisten toimijoiden 
toimien parantamista. 

WWF aloittaa Kau-
punkienergiaraportin 

laatimisen, Helsinki 
esimerkki kaupunkina.

2013 
Kansalaisten ja 

ympäristöjärjestöjen 
(mm. Greenpeace ja 

Maan ystävät) Hiilivapaa 
Helsinki -kampanja alkaa. 

WWF haastaa suoma-
laiskaupunkeja siir tymään 

fossiilista polttoaineista 
tuuli- ja aurinkoenergiaan. 
WWF luovuttaa Kaupunki-
energiaraportin Helsingin 

Energialle.

28.11.2014 
WWF luovuttaa 
pääministerille yli 22 000 
allekirjoitusta sisältävän 
vetoomuksen aurinko-
energian edistämiseksi. 
WWF esittää 19 
organisaation yhteisen 
ehdotuksen siitä, miten 
Suomen aurinkoenergia-
politiikkaa pitäisi korjata.  

1.4.2015 
Kaupunginjohtaja 

nimittää työryh-
män selvittämään 

mahdollisuuksia 
hajautetun 

energiantuotan-
non edistämiseen 

Helsingissä.

23. - 24.5.2015 
Sadat ihmiset anta-
vat Maailma kylässä 
-festivaaleilla kasvonsa 
kuvattavaksi WWF:n 
installaatioon hiilettömän 
Helsingin puolesta. 

17.6.2015 
Helsingin energia-
yhtiö julkistaa 
uuden, hajautettuun 
energiantuotantoon 
perustuvan mallinsa.

10.9.2015 
WWF ja Schneider 

Electric julkistavat ra-
portin, jonka mukaan 

kuntien energiatehok-
kuusparannukset 
voidaan rahoittaa 

kokonaan tehosta-
misesta syntyvien 
säästöjen avulla. 

8.10.2015 
WWF ottaa kantaa 
konsulttiyhtiö Gaialta 
tilaamansa selvityksen 
pohjalta Helsingin 
hajautetun energiantuo-
tannon mallin puolesta. 

13.10.2015 
Greenpeacen teettämän 
mielipidetiedustelun 
mukaan kolme neljästä 
helsinkiläisestä haluaa, 
että Helsingissä siirrytään 
täysin uusiutuvaan 
energiaan.

Marraskuu 2015 
Hiilivapaa Hel sinki 

-liike luovuttaa 
kaupunginvaltuus-

tolle 14 037 
nimen vetoomuk-

sen kivihiilestä 
luopumisen 

puolesta.

4.11.2015 
WWF vie Hel -
singin kaupung-
invaltuuston 
kokouspaikalle 
installaation, 
jossa vastus-
tetaan kivihiiltä 
Helsingin 
energia-
ratkaisuna. 
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valiokunnissa, jonka lausunnossa vaikutustamme näkyy useassa kohtaa. Asiantunti-
jamme esiintyi myös tiuhaan TV:n ja radion ajankohtaisohjelmissa ja muussa medi-
assa ilmastoneuvottelujen alla.

Pariisin neuvotteluiden tulos oli monella tapaa WWF:n vaatimusten mukainen. Sopi-
mus oli selkeä viesti kaikille maille ja yrityksille, ettei tulevaisuus ole isopäästöisissä 
energialähteissä, kuten turpeessa, hiilessä tai öljyssä. 

Valtioiden päästövähennystavoitteita täytyy pystyä kirimään. Sopimuksen on määrä 
astua voimaan vuonna 2020, mutta kasvihuonekaasujen päästöjä täytyy vähentää jo 
ennen sitä, jotta ilmaston lämpeneminen pystytään rajoittamaan reilusti alle kahteen 
tai puoleentoista asteeseen. Olennaista on myös saada lisää rahoitusta ilmastonmuu-
tokseen sopeutumiseen ja ilmastonmuutoksen aiheuttamien vahinkojen ja menetys-
ten korvaamiseen. 

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti 2.12. 2015, että Hanasaaren hiilivoimala sulje-
taan vuoden 2024 loppuun mennessä. Päätös oli kauan kaivattu askel kohti kokonaan 
uusiutuvalla energialla toimivaa Helsinkiä.

Vaikutimme voimakkaasti Helsingin energiapäätökseen ja tulos oli tavoitteemme 
mukainen. Teimme vaikuttamistyötä hajautettuihin uusiutuviin energialähteisiin ja 
energiansäästöön perustuvan vaihtoehdon puolesta sekä itsenäisesti että yhdessä 
muiden ympäristöjärjestöjen kanssa. Valmistelimme taustapapereita, tapasimme 
Helsingin kunnallispoliitikkoja, viestimme mediassa ja rakensimme toukokuun 2015 
Maailma kylässä -festivaaleille kivihiiliratkaisua vastustavan, ihmisiä osallistavan 
installaation. 

Helsingille esittämämme energiavaihtoehto oli vuonna 2013 julkaisemamme kau-
punkienergiaraportin hengen mukainen (Eroon fossiilisista – uusiutuvan energian 
tulevaisuus suomalaisessa kaupungissa, WWF 2013). Oli suuri voitto, kun esittä-
mämme vaihtoehto nousi keväällä 2015 mukaan niiden vaihtoehtojen joukkoon, joita 
Helsingin kaupunki päätti selvittää valtuuston päätöstä varten.

Teetimme myös 2015 ulkopuolisella konsultilla selvityksen Helsingin energiate-
hokkuusvaihtoehdoista ja esittelimme tuloksia kaupunginvaltuutetuille energia-
päätöksen alla. Viestimme oli, että hajautettu energiantuotannon malli oli Helsin-
gin päätettävänä olevista kolmesta energiavaihtoehdosta selvästi paras, jos mallia 
vahvistetaan lisäämällä kaupungin rakennuskannan energiatehokkuutta järjestel-
mällisesti.

Kansainväliseen Earth Hour City Challenge -kilpailuun lähti tällä kertaa mukaan yk-
si	suomalainen	kaupunki:	Lappeenranta,	 joka	selvisi	upeasti	maailman	18	parhaan	
joukkoon. Maailman johtavaksi kestävän kehityksen kaupungiksi valittiin Pariisi.

YmPäristÖKAsVAtus

Koulukiertueemme teema oli ”Riittääkö virtaa?”. Sen tavoitteena oli tuoda ilmas-
tonmuutoksen torjuminen ja energiansäästö lähemmäksi oppilaiden arkea. Palaute-
kyselyn mukaan 77 prosenttia oppilaista aikoikin oppitunnin jälkeen muuttaa jotain 
energiankulutukseen liittyvää tapaansa. Lähettiläämme (23) pitivät yhteensä 570 op-
pituntia, joiden aikana tavoitettiin noin 11 000 peruskoulun 6.-9.-luokkalaista lähes  
30 paikkakunnalla. Kiertue jäi myös historiaan, sillä sen aikana maaliskuussa meni 
rikki 100 000 tavoitetun oppilaan raja. 

TAVOITIMME    

11 000 
OPPILASTA

TILIKAUDELLA
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Nuorten Ilmastohuippukokous järjestettiin jälleen onnistuneesti marraskuussa Tie-
dekeskus Heurekassa. Huippukokous on WWF:n, Heurekan, Nuorten Akatemian 
Ilmari-hankkeen ja Schneiderin yhteinen hanke. Olimme merkittävällä panoksella 
mukana tapahtuman suunnittelussa ja toteutuksessa. Mukana oli 22 koulua eri puo-
lilta Suomea, yhteensä 66 yläkoululaista ja 44 opettajaa ja apulaisrehtoria. Koulu-
laisten ryhmänvetäjinä toimivat WWF:n Nuorten tiimiläiset ja Nuorten Akatemian 
Ilmari-lähettiläät.

WWF:n kolmas Nuorten tiimi rekrytoitiin marraskuussa. Tiimiin valittiin 14 nuorta, 
joiden	 ikähaitari	on	 18-23	vuotta.	Toiminnan	 tavoitteeksi	määriteltiin	nuorten	 tie-
toisuuden lisääminen lihan ympäristövaikutuksista ja omien ruokavalintojen merki-
tyksestä sekä nuorten innostaminen ja tukeminen kasvisruuan lisäämiseksi ruoka-
valioon.	Tiimi	teki	omat	verkkosivut	www.vaikutasyomalla.fi,	joilla	he	jakavat	resep-
tejä, videoita, blogikirjoituksia ja ravintola-arvioita. Tiimi organisoi kevään ja kesän 
aikana kaksi some-haastetta ja ideoi ja osallistui osastomme toteutukseen Maailma 
kylässä-festivaaleilla. 

Tammikuussa 2016 avasimme koulujen ympäristöryhmien oman verkkosivuston 
`WWF Koulussa´. Sivustolla koulujen ympäristöryhmät voivat kohdata, kertoa teke-
misistään ja oppia toisiltaan. Sivusto tarjoaa sekä tukimateriaaleja että mahdollisuu-
den tuoda esille ryhmien toimintaa nuorille ominaisella ja innostavalla tavalla. Sivus-
toa täydentävät WWF Koulussa Instagram- ja Youtube-kanavat sekä Facebookin WWF 
Opehuone. Tuemme ja innostamme olemassa olevia ja uusia ympäristöryhmiä muun 
muassa Pandahaasteilla, koulutuksilla, materiaaleilla ja valitsemalla joka lukukausi 
kolme WWF-koulua, jotka saavat pienen stipendin ja räätälöityä tukea toimintaansa. 
WWF-koulut raportoivat toiminnasta aktiivisesti sivustolla ja sosiaalisessa mediassa.

Earth	Hourin	 aattona,	 perjantaina	 18.3.2016,	 toteutettiin	upea	koululaisten	 ilmas-
tomarssi ja tapahtuma Helsingissä Ison Roban Ilmastokadulla. Kumppaneitamme 
tapahtumassa olivat Ilmastokatu-hanke ja Helsingin opetusvirasto. Keskustan kou-
luista mukana olivat Snellmanin ja Tehtaankadun ala-asteet, Ressun peruskoulu ja 
Kruununhaan yläaste. Koulujen ympäristöryhmäläiset ideoivat tempauksen, jossa 
yhdistyivät kulkueet, puheet, musiikki, taide ja tanssi. Paikalla oli 1500 koululais-
ta, heidän opettajansa ja räppärit Musta Barbaari ja Prinssi Jusuf. Lisäksi lähes sata 
oppilaitosta ja päiväkotia eli noin 50 000 lasta ja nuorta oli mukana WWF:n Earth 
Hourissa Suomessa.

Uutta Green Ideas-koulutuskonseptia testattiin ja kehitettiin kuudessa tilaisuudessa, 
joista neljä oli maksullisia yrityksille räätälöityjä koulutustilaisuuksia. Suosituin kou-
lutusten teema oli ruoka. Palaute oli erittäin positiivista, mutta laajempaa kiinnostusta 
tämän tyyppiseen maksulliseen palveluun ei vaikuttaisi tällä hetkellä olevan.

Julkaisimme Raision kanssa yhteistyössä vastuullinen ruoka -aiheisen opetusmateri-
aalin kotitalousopettajille. Materiaali sisältää tehtäviä opetukseen ja ilmastoystävälli-
siä reseptejä Raisiolta. 

Monivuotisen EU:n Freshabit Life -hankkeen ympäristökasvatustoimenpiteet käyn-
nistyivät yhteistyökoulujen etsinnällä. Hanke tähtää vesistöopetuksen kehittämiseen. 

Kansainvälisen WWF:n vuosikokouksessa Sambiassa kesäkuussa 2016 pääsihteerim-
me Liisa Rohweder piti ympäristökasvatuksen puolesta puheenvuoron, jonka seurauk-
sena verkostossa päätettiin arvioida ympäristökasvatuksen asema WWF:n tulevassa 
toiminnassa. WWF Suomi otti tästä arvioinnista vetovastuun. 

KOULULAISTEN
ILMASTOMARSSIIN

OTTI OSAA   

1500
KOULULAISTA



WWF:n kouluvierailuilla tavoitetut oppilaat ajanjaksolla 2006 - toukokuu 2016

2007

2 191
2 930

2008

14 700

2009

13 193

2011

14 005

2013 2015

18 860

2006

1 530
3 354

20122010

19 326

14 410

2014

6 148

5/2016
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WWF on antanut ympäristökasvatusta kouluilla 
vuodesta 2006. Kuluneen tilikauden koululähettiläs-
kiertue jäi historiaan, sillä sen aikana maaliskuussa 
2016 meni rikki 100 000 tavoitetun oppilaan raja. 
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Tilikauteen mahtui useita 
suuria viestinnällisiä  
kokonaisuuksia: 
salametsästyskampanjan 

ja Pariisin ilmastokokouksen viestintä, Earth Hour 2016, WWF:n 
Metsäoppaan julkistaminen ja WWF:n Norppalive. Kehitimme 
myös edelleen voimakkaasti sosiaalista mediaamme ja onnistuimme 
lisäämään merkittävästi yleisö- ja tukijamääriämme. 

SUOJELUVIESTINTä 

Esimerkiksi FB-tykkääjiemme määrä kasvoi tilikauden aikana yli 71 000:sta noin  
101 000:een. Koulutimme asiantuntijoitamme sosiaalisen median, kuten Twitte-
rin, käytössä.

Kehitimme myös kohderyhmäajatteluamme järjestämällä työntekijöillemme brän-
dityöpajan, jossa vetäjänä oli WWF:n brändiviestinnän johtaja Winnie De´Ath.

Saimaannorppien live-seurannasta verkkosivuillamme eli WWF:n Norppalives-
tä kasvoi mediailmiö: kahden saimaannorpan köllöttelyä rantakivillä katsottiin 
toukokuun 2016 aikana yhteensä yli kaksi miljoonaa kertaa ja aiheesta julkaistiin 
yli 300 juttua tärkeimmissä medioissa. Norppalive pääsi pääkirjoituksiin, kolum-
neihin, pilapiirroksiin, sarjakuviin ja tietokilpailuihin. 

Teimme Norppalivestä 23 Facebook-postausta, jotka tavoittivat kukin keskimää-
rin 131 000 ihmistä. Päätösvideo tavoitti noin 350 000 henkeä. #Norppalive oli 
toukokuun ajan suosituin aihetunnus Twitterissä. Myös Instagramissa Norppalive 
päihitti kuun aikana muut ai-
heet. Verkkosivuillamme oli 
huhti-kesäkuun 2016 aikana 
Norppaliven ansiosta noin 
4,5 miljoonaa katselukertaa. 
Norppaliven avulla saimme 
merkittävästi levitettyä tietoa 
saimaannorpan tilanteesta ja 
sen suojelusta.

Osallistuimme tilikauden pää-
kampanjoiden: salametsästys-
kampanjan ja Metsäoppaan 
julkaisuun, suunnitteluun ja 
toteutukseen. Saimme sala-
metsästyksen vastaiselle työl-
lemme ajankohtaiset ja näky-
vät julkkistukijat, Siskonpedin 
näyttelijät Niina Lahtisen ja 
Jarkko Niemen. Toteutimme 
heidän kanssaan muun muassa 
salametsästysaiheisia sketsivi-
deoita. Videot tuotettiin esisijaisesti sosiaalisessa mediassa (Facebook, Instagram ja 
Twitter, YouTube -tilimme) jaettaviksi ja ne menestyivät siellä hienosti. 

Metsäopas puolestaan sai paljon julkisuutta sekä valtakunnallisissa että maakun-
nallisissa medioissa ja metsäalan julkaisuissa. 

viestinnän vaikuttavuuslukuJa 
tilikauden lopussa

•	 Tiedotteiden	ja	verkkouutisten	määrä	123	kpl

•	 Facebook-tykkääjät	noin	101	000	kpl	

•	 WWF:n	ja	pääsihteerin	Twitter-seuraajat	 
	 yli	9	500	kpl

•	 Instagram-seuraajat	noin	10	540	kpl

•	 LinkedIn-seuraajat	noin	1	120	kpl

•	 WWF-lehden	levikki	noin	27	000	kpl

•	 wwf.fi	–verkkosivujen	keskimääräinen	 
	 kävijöiden	määrä	kuukaudessa	107	664	 
	 (suureen	lukumäärään	vaikutti	norppalive)

•	 wwf.fi	–verkkosivujen	keskimääräinen	 
	 käyntien	määrä	kuukaudessa	300	580	 
	 (suureen	lukumäärään	vaikutti	norppalive)
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Viestimme erittäin aktiivisesti Pariisin ilmastokokouksesta ja WWF:n kannoista, ja 
näkyvyytemme mediassa olikin erinomainen. Tiedottajamme oli mukana Pariisissa 
kokouksen tärkeimpien vaiheiden ajan. 

Ilmastotapahtuma Earth Houria vietettiin lauantaina 19. maaliskuuta teemalla 
”Maailman suurin kynttiläillallinen”. Tavoitteena oli herättää keskustelua ruoan 
tuotannon ilmastovaikutuksista ja erityisesti eläinperäisten tuotteiden vaikutuk-
sesta hiilijalanjälkeemme sekä kannustaa ihmisiä tekemään arjessaan ekologisem-
pia ruokavalintoja. 

Tärkeä kohderyhmä olivat koululaiset, joille kehitettiin omaa materiaalia ja joi-
ta kannustettiin osallistumaan Earth Houriin erilaisten tapahtumien muodos-
sa. Lisäksi tärkeitä olivat kahvilat ja ravintolat, joita kannustettiin järjestämään 
kynttiläillallisia ja tarjoamaan ilmastoystävällistä ruokaa. Mukana olivat muun 
muassa kaikki HOK-Elannon yli 40 ravintolaa sekä Kämp Collection Hotelsin 
ravintolat. Myös lukuisat Sokos-hotellit osallistuivat tapahtumaan omissa ravin-
toloissaan.

Valojaan sammuttaneista maamerkeistä mukana olivat aiempien vuosien tapaan 
muun muassa Finlandia-talo, Suomenlinna (Unesco-kohde), Tuomiokirkko, Nä-
sinneula ja Tampere-talo, Puijon torni, Turun Aurajokiranta, Helsingin kaupun-
ginteatteri ja VR:n kivimiehet.

Kampanjaviestinnän kannalta tärkein kanava oli sosiaalinen media. Esimerkiksi 
WWF Suomen Facebook-sivu tavoitti Earth Hour -viikon aikana reilusti yli miljoo-
na ihmistä ja sai lähes 2 000 uutta tykkääjää. 

Kampanjavideomme pyörivät aiempien vuosien tapaan Yleisradion kanavilla kaksi 
viikkoa ennen Earth Houria ja Discoveryn kanavilla (mm. TV 5 ja Kutonen) Earth 
Hour -viikon ajan. Earth Hour -radiomainos pyöri RadioMedian kanavilla kam-
panjaviikolla keskiviikosta lauantaihin. Myös Radio Helsingillä pyöri radiomainos 
Earth Hour -lähetyksestämme.

Päätapahtumamme oli radiolähetys yhdessä Radio Helsingin kanssa klo 20-22.30. 
Lähetyksessä haastateltiin pääsihteeri Liisa Rohwederia ja muita WWF:n asian-
tuntijoita sekä Fazerin tuotekehitys- ja gastronomiajohtaja Marianne Nordblomia, 
Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskuksen johtajaa Piia Jallinojaa, nyhtö-
kauran kehittäjää Maika Itkosta ja villiyrttikokki Sami Tallbergia.

Teetimme TNS-Gallupilla kyselyn Earth Hourin tunnettuudesta ja osallistujamää-
ristä tapahtuman jälkeisenä maanantaina. Vastanneista 72,76 % kertoi huoman-
neensa tapahtuman. Vastausten perusteella noin 1,6 miljoonaa yli 15-vuotiasta ih-
mistä osallistui tapahtumaan.

Alkukeväästä 2016 vaikutimme tavanomaisen ja sosiaalisen median kautta Metsä-
hallituslain valmisteluun.

Osallistuimme useisiin tapahtumiin, kuten Helsingissä Metsämessuille, Maailma 
kylässä -festivaaleille ja Stadin Silakkamarkkinoille sekä järjestimme yhteistyössä 
muiden kanssa lukuisia omia tapahtumia ja seminaareja.

Keräsimme luontokuvaaja Juha Taskisen norppakuvista norpan suojelusta kerto-
van valokuvanäyttelyn, joka oli esillä kävelykadulla Lappeenrannassa ja Helsingissä 

1,6
MILJOONAA 

yLI 15-VUOTIASTA
SUOMALAISTA

OSALLISTUI 
EARTh hOURIIN
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Kampissa sekä IUCN-kokouksen yhteydessä joulukuussa Helsingin yliopiston 
tiloissa. Valokuvaaja Meeri Koutaniemen Nepal-näyttely kiersi Pohjanmaalla ja 
oli esillä Finlandia-talossa sekä Sanomatalossa ilmastokokouksen aikana yhdessä 
Maailma kylässä -festivaalilla tuotetun valokuvainstallaation kanssa.

Earth Hourin lisäksi uutisaiheistamme näkyivät eniten mediassa Norppalive, Pa-
riisin ilmastokokous ja asiantuntijamme kannanotot, kouluruokaraporttimme 
tulokset, Maailman ylikulutuspäivä, kiljuhanhen hyvä poikaskehitys, mustikan vä-
heneminen Suomen metsissä (Metsäoppaan lanseeraus), Vuoden luontokirja sekä 
WWF:n Kalaoppaan mobiiliversio. Pääsihteeri, suojelujohtaja ja asiantuntijamme 
esiintyivät varsin usein mediassa, erityisesti sekä YLE:n ja MTV:n aamulähetyksis-
sä sekä YLE:n radiolähetyksissä.

uutiskirJeen nimi  tilaaJamäärä 
 tilikauden lopussa 

WWF-yleisuutiskirje		 48	645

Öljyntorjunta-uutiskirje		 4	479

Ympäristökasvatus-uutiskirje		 2	688

Green	Office	-uutiskirje		 1	088

Yritysyhteistyön	uutiskirje		 334

kalakampanjan	uutiskirje		 150

yhteensä  57 384

Sähköiset WWF-kirjeet 
kirjeet lähetettiin tukijoil-
le kuukausittain. Lisäksi 
julkaisimme useita muita 
uutiskirjeitä. 

Uudistimme	 wwf.fi	 -verk-
kopalvelun etusivun ta-
voitteena yleisön aktivoin-
ti ja asiantuntijoidemme 
ja heidän työnsä parempi 
esiintuonti. Toteutimme 
nettiin valokuville näytte-
lypohjan, uusimme WWF-
lehden nettiversion ja val-
mistelimme saimaannorppien yksilöllistä valokuvatunnistusta ja eri norppayksi-
löitä esittelevää Norppagalleria-nettisivustoa. 

Valitsimme Vuoden 2015 luontokirjaksi Mika Honkalinnan kirjoittaman teoksen 
Korppiretki (Maahenki). Lukijansa kahdelle korppiretkelle vievä kirja yhdistelee 
sekä valokuvia että kirjailijan päiväkirjan muistiinpanoja. Viiden finalistin jou-
kosta voittajakirjan valitsi WWF:n hallintoneuvoston jäsen, professori Sixten 
Korkman.

Myönsimme kesäkuussa 2016 20 000 euron suuruisen Panda-palkinnon Turun 
yliopiston merikotkaan liittyvälle tutkimushankkeelle. Tutkimuskokonaisuudes-
sa selvitetään muun muassa sitä, miten paljon merikotkia ja muita lajeja meneh-
tyy tuulivoimaloiden vaikutuksesta ja miten merikotkan ja tuulivoimarakentami-
sen tarpeet voidaan sovittaa yhteen. 
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Saimaannorppien live-seurannasta verkkosivuillamme 
eli WWF:n Norppalivestä kasvoi mediailmiö: kahden 
saimaannorpan köllöttelyä rantakivillä katsottiin touko-
kuun 2016 aikana yhteensä yli kaksi miljoonaa kertaa.

WWF:n Norppaliven päivittäiset 
katselukerrat toukokuussa 2016

istunnot

120	000

60	000

8.5. 15.5. 22.5. 29.5.3.5.2016 1.6.2016
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Vapaaehtoisiin öljyntorjuntajoukkoihimme kuuluu jo 
yli	8	000	henkeä.	Noin	140	henkeä	teki	talkooleireillämme	
töitä tilikauden aikana. Lisäksi panoksensa työhömme 
antoivat vapaaehtoiset saimaannorpan apukinosten kolaajat 
ja pesien laskijat, merikotkien pesien inventoijat ja muut 
lajityöryhmiemme vapaaehtoiset sekä nuorten tiimi.
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WWF	Suomen	bruttotulot	olivat	8	662	858	euroa.	Ulkoministeriön	kehitysyh-
teistyömäärärahojen leikkaus vaikutti julkishallinnon tulojen laskuun, mutta 
yksityisvarainhankinta jatkoi kasvuaan. 

YKsitYisVArAinHAnKintA 

Yksityisten ihmisten tuki mahdollistaa WWF:n työn. Suomalaisten tuki antaa 
WWF:lle sekä valtaosan toiminnan rahoituksesta, että mandaatin vaikuttaa 
merkittävänä kansalaisjärjestönä ympäristöasioihin yhteiskunnallisella tasolla.

Meillä oli tilikauden päättyessä yhteensä lähes 174 000 tukijaa, joista noin 33 pro-
senttia	eli	57	671	tuki	työtämme	rahallisesti.	Loput	115	842	eli	noin	67	prosenttia	
tukivat meitä toimimalla esimerkiksi vapaaehtoisina öljyntorjuntajoukoissa, tal-
kooleireillä tai seuraamalla aktiivisesti toimintaamme uutiskirjeiden ja WWF:n 
sosiaalisen median palveluiden kautta. Yksityishenkilöt lahjoittivat tilikauden 
aikana WWF:lle 4 326 749 euroa eli noin 51 prosenttia WWF:n kokonaistuloista.

Yksityisvarainhankinnan merkittävin tulonlähde on kummien säännöllinen 
tuki (kuukausittain tai vuosittain). Suosituimmat tukemismuodot olivat WWF-
kummius, saimaannorppa-kummius ja Itämeri-kummius. Sademetsäkummius, 
ilmastokummius ja lumileopardi-kummius, ovat myös tärkeitä tukemismuotoja.

Tällä tilikaudella yksityisvarainhankinnassa toteutettiin yksi integroitu kummi-
kampanja: salametsästyksen vastainen kampanja syksyllä 2015. Kampanja meni 
hyvin; sillä saatiin yhteensä noin 700 uutta kummia. Muut tärkeät uusien kum-
mien hankintalähteet olivat feissaus (pääasiassa ovilla), online-markkinointi 
monissa eri muodoissa, oma verkkosivusto sekä telemarkkinointi.

Myös kummien pysyvyyden lisäämiseksi sekä entisten kummien uudelleenakti-
voimiseksi tehtiin monenlaisia toimenpiteitä ja kehitettiin erilaisia tukijaetuja. 
Kummeille viestittiin entistä aktiivisemmin ajankohtaisista suojelu-uutisista ja 
-saavutuksista. Heille järjestettiin toista kertaa myös norpparetki yhteistyössä 
Juha Taskisen kanssa. Tilikauden aikana saatiin kasvatettua aktiivisten kum-
mien	nettomäärää	yli	 	1	800:lla	kummilla,	jolloin	tilikauden	lopussa	heitä	oli	
noin 27 000.

WWF oli tälläkin tilikaudella mukana Vastuullinen lahjoittaminen ry:n 24 järjes-
tön yhteisessä Hyvä testamentti -kampanjassa, jonka avulla kasvatetaan suoma-
laisten tietoisuutta järjestöille tehtävistä testamenttilahjoituksista. Tilikaudella 
FY16 testamenttilahjoituksia realisoitui vähemmän kuin edeltävällä tilikaudella, 
mutta testamenttilahjoittamisen kyselyt kasvoivat selvästi aiemmasta.

Muita tilikauden tärkeitä tulonlähteitä olivat pitkäaikaisten suurtukijoiden lah-
joitukset, Norppa-arpajaiset, lahjoitukset suorakeräyskirjeisiin sekä vuosittai-
nen koulujen päivätyökeräys. Lahjoituksia saatiin myös oman verkkosivuston 
kautta tai suoraan tilille esimerkiksi vuosi- ja merkkipäivälahjoituksina, joulu-
lahjoituksina ja lahjoituksina Oma keräys -yhteisövarainkeruupalveluun. 

VARAINhANKINTA Varainhankintamme muodostuu yksityis-
varainhankinnasta, yritysvarainhankinnasta 
sekä säätiöiltä ja WWF-verkostolta haettavasta 
rahoituksesta. Lisäksi saadaan varsinaisen 
toiminnan tukea julkishallinnolta.

TULOJEN JAKAUTUMINEN 
 Yksityiset	 50	%
	 Testamentit	 1	%

 Yritysyhteistyö	 10	%
	 Julkishallinto	 26	%
	 Muut	(säätiöt,	WWF)	 7	%
	 Sijoitukset	 6	%
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YritYsYHtEistYÖ

Yritysyhteistyön tärkeimpiä tavoitteita on tukea WWF:n suojelustrategian tavoitteiden 
toteutumista ja varmistaa hyvät taloudelliset edellytykset toiminnalle. Yritysyhteistyön 
tulot jakautuvat suojelustrategiseen yritysyhteistyöhön, lisenssi- ja royaltytuloihin sekä 
lahjoitustuloihin.	Lisäksi	tuloja	kertyy	Green	Office	-ympäristöjärjestelmästä.	Green	Of-
fice	toimii	Oy	Nooan	Arkki	Ab:n	puolella	ja	sen	tulot	ovat	osa	Nooan	Arkin	liikevaihtoa.

Yritysyhteistyöstä	saadut	tulot	olivat	yhteensä	830	024	euroa.	Yritysyhteistyösopimuk-
sia oli tilikauden päättyessä 44. Tilikauden päättyessä yritysyhteistyön osuus tuloista 
oli noin 10 prosenttia. 

Tilikauden aikana jatkettiin ja syvennettiin tavoitteellista yhteistyötä useiden pitkäai-
kaisten suojelustrategisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Kauden aikana solmittiin 
kaksi uutta pääyhteistyökumppanuutta, Tallink Grupp ja Stora Enso, ja kumppanuus 
finanssisektorin	toimijan,	Ålandsbankenin,	kanssa.	Muutama	yhteistyö	päättyi	kump-
panin resurssiongelmien takia. Tilikauden aikana alettiin markkinoida pk-yrityksille 
suunnattua WWF:n Ystäväyritys-lahjoituskonseptia. 

Suojelustrategisten yritysyhteistyösopimusten puitteissa kehitettiin muun muassa 
metsätalouden kestävyyttä, hankintojen vastuullisuutta, energiatehokkuutta ja kierrä-
tystä sekä viestittiin vastuullisesta ruuasta.

Suojelustrategisia yritysyhteistyökumppaneita olivat tilikaudella Fazer Group, Kuusa- 
koski, Metso, Metsä Group, Outotec, Raisio, Schneider Electric, Stora Enso, Spon-
da,	 Tallink	 Silja,	UPM	 ja	 Ålandsbanken.	WWF	 on	 tehnyt	 yhteistyötä	 Tallink	 Siljan	
kanssa Silja Line -brändin alla seilaavilla laivoilla jo vuosikymmenen ajan. Tilikau-
della tämä yhteistyö laajeni koko Tallink Gruppin laajuiseksi. Yhteistyöteemoina ovat  

 Fy04 Fy05 Fy06 Fy07 Fy08 Fy09 Fy10 Fy11 Fy12 Fy13 Fy14 Fy15 Fy16 
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Tallink Gruppin laivaliikenteen ympäristöasioiden edistäminen ja Tallinkin asiakkai-
den ja työntekijöiden ympäristötietoisuuden parantaminen. 

Lisenssi- ja royaltytuotteista merkittävin tulo saatiin SEB:n kanssa tehdyn moni-
vuotisen sopimuksen kautta. SOK Emotionin kanssa jo useamman vuoden tehty 
royalty-yhteistyö keräsi varoja sekä tiikerin että Suomen luonnon suojelulle. Tili-
kauden aikana solmimme useita tuotteisiin ja palveluihin kohdistuneita royalty-
sopimuksia.

Lahjoitukset ovat myös tärkeä yritysyhteistyön muoto. Edellisen tilikauden lopulla 
lanseerattu Ystäväyritys-konsepti keräsi tilikauden aikana ensimmäiset kahdeksan 
ystäväyritystä. Yrityksille suunnattu joululahjoituskampanja keräsi varoja Suomen 
luontoon liittyvälle suojelutyölle. WWF:n kansainvälisen yritysyhteistyökumppa-
nin H&M:n kanssa aloitimme paikallisen yhteistyön tekstiilien kierrätyskampan-
jalla keväällä 2016. 

Mobiilipelit jatkoivat yritysyhteistyön lahjoituskanavana sekä WWF:n tunnetuksi 
tekemisen muotona. Kansainvälinen teknologiayhtiö Apple sekä 27 peliä ja sovel-
lusta järjestivät yhteistyössä Apps for Earth -kampanjan keväällä 2016. Sovelluk-
siin luotiin erityisiä WWF:n suojeluteemoihin liittyviä sisältöjä, joiden tarkoituk-
sena oli tietoisuuden lisääminen ja varainhankinta. Kaikki näiden sisältöjen tuotot 
lahjoitettiin WWF:n suojelutyöhön kymmenen päivän ajan. Kampanja tuotti maa-
ilmanlaajuisesti kahdeksan miljoonaa dollaria WWF:n työlle. Mukana olivat muun 
muassa suomalaiset Hay Day (Supercell), Angry Birds (Rovio), Recolor (Sumoing) 
ja Best Friends (Seriously). 

grEEn officE -YmPäristÖjärjEstELmä 

Green	Officen	liikevaihto	oli	672	608	euroa.	Green	Office	-verkostossa	Suomessa	oli	
tilikauden päättyessä mukana 162 organisaatiota ja 443 toimistoa, joissa työskente-
lee yhteensä yli 64 000 työntekijää.

WWF-verkostossa	Suomen	lisäksi	Green	Office	-verkostoaan	ylläpitävät	Kiina,	Lat-
via,	Turkki	ja	Pakistan.	Suomen	ulkopuolella	on	yhteensä	105	Green	Office	-organi-
saatiota ja 137 toimistoa. Niissä työskentelee yli 31 000 työntekijää. Toukokuussa 
2016	järjestimme	kansainvälisen	Green	Office	-koulutuksen	WWF:n	toimistoille.	

Kevään	2016	raportoinnin	tuloksissa	Green	Office	-toimistot	tekivät	jälleen	ennätystu-
loksen.	Verkoston	kasvihuonekaasupäästöt	Suomessa	pienentyivät	18	300	tonnia.	Sa-
man verran päästöjä syntyisi automatkasta, joka ulottuisi 145 kertaa kuuhun ja takaisin.

juLKisHALLinnoLLinEn jA säätiÖYHtEistYÖ 

Julkishallinnon tukea saatiin muun muassa ulkoministeriöltä, ympäristöministeri-
öltä, EU:lta ja Metsähallitukselta. Ulkoministeriö tuki ympäristönsuojelu- ja kehi-
tysyhteistyöhankkeitamme. 

Julkishallinnon	 tuki	 oli	 kuluneena	 tilikautena	 yhteensä	 2	 233	 748	 euroa	 eli	 noin	
26 prosenttia kokonaistuloista. Julkishallinnon tuloista ulkoministeriön osuus oli  
2	044	827	euroa,	EU:n	osuus	33	536	euroa	ja	muiden	155	385	euroa.	

Säätiöiltä ja WWF-verkostolta saatu tuki oli puolestaan 609 704 euroa eli noin seit-
semän prosenttia kokonaistuloista.
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Kevään	2016	raportoinnissa	Green	Office	
-toimistot tekivät jälleen ennätystulok-
sen. Verkoston kasvihuonekaasupäästöt 
Suomessa pienentyivät edellisestä vuodesta 
18	300	tonnia.	

green Office -päästösäästöt 
vuosina 2007–2015

- 13 130 tcO2

20142007

- 1 999 tcO2

- 2 740 tcO2

2008

- 2 230 tcO2

2009

- 2 440 tcO2

2010

- 6 304 tcO2

2011

3 307 tcO2

2012

- 7 048 tcO2

2013

- 18 300 tcO2

2015

yht. - 50 884 tcO2
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Toimistossamme työskenteli tilikauden 
lopussa vakinaisessa työsuhteessa 40 henkeä 
ja pääsihteeri.
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Kansainvälisen WWF:n ohjeiden mukaisesti laskettujen suo-
jelukulujen osuuden kokonaiskuluista tulee olla vähintään 
70 prosenttia ja varainhankintakulujen enintään 20 prosent-
tia ja hallintokulujen enintään 10 prosenttia. Toteutamme 
hyvin tätä periaatetta, sillä WWF Suomen suojelukulut olivat 
noin 77 prosenttia, varainhankintakulut noin 17 prosenttia ja 
hallintokulut noin 6 prosenttia. 

Konsernin tulot olivat yhteensä 9 202 061 euroa ja tulos oli 
930	856	euroa	ylijäämäinen.	Konsernin	taseen	oma	pääoma	
oli 9,2 miljoonaa euroa tilikauden päättyessä. Konsernitilin-
päätökseen on yhdistetty säätiön sataprosenttisesti omista-
ma tytäryhtiö Oy Nooan Arkki Ab, jonka toimialana on mm. 
Green Office -toiminta, tuotemyynti sekä konsultointi. Noo-
an	Arkin	tulos	oli	260	788	euroa.

TALOUS Taloutemme kehittyi tilikauden aikana ylittäen 
budjetoidun tuloksen. WWF Suomen bruttotulot 
olivat	yhteensä	8	662	858	euroa.	Tilikauden	
ylijäämä oli omakatteiseen rahastoon tehdyn 
siirron	jälkeen	920	068	euroa.	Kertyneellä	 
ylijäämällä vahvistettiin tasetta. Säätiön  
taseen oma pääoma oli tilikauden päättyessä  
8,1	miljoonaa	euroa.

KULUJEN JAKAUTUMINEN
 Suojelu	ja	suojeluviestintä	 77	%	
	 Varainhankinta	 17	%
	 Talous	ja	hallinto	 6	%
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Toimistossamme työskenteli tilikauden päättyessä jatkuvassa työsuhteessa 40 
henkilöä ja pääsihteeri. Tilikauden aikana yksi määräaikainen työsuhde vaki-
naistettiin. Lisäksi toimistossa työskenteli määräaikaisia työntekijöitä, projekti-
työntekijöitä sekä harjoittelijoita. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 41 vuotta. 
Naisten osuus oli 66 prosenttia ja miesten osuus 34 prosenttia.

Jatkoimme kuusi vuotta sitten aloitettua ”Meille Suomen paras työpaikka” -kehit-
tämistyötä. Yleistä työhyvinvointia edistettiin esimerkiksi hankkimalla sähköisiä 
työpöydän jalkoja.

Tiimikohtaisia toimintasuunnitelmia käytettiin apuna työn suuntaamisessa se-
kä eri toimintojen koordinoidun yhteistyön edistämisessä. Johtoryhmän jäsenet 
raportoivat pääsihteerille tiimiensä toimintasuunnitelmien toteutumisesta sekä 
työhyvinvoinnista tilikauden aikana neljä kertaa. 

Henkilöstön hyvinvointia ja yhteishengen luomista edistimme järjestämällä 
pikkujoulut, virkistyspäivän Bosgårdin tilalla Porvoossa sekä naisten ja miesten 
iltapäivät. Pääpaino oli kuitenkin hyvän arjen ylläpitämisessä jokapäiväisessä toi-
minnassa. 

Oman toimintamme kielteisiä ympäristövaikutuksia minimoitiin. Erityisesti 
kiinnitimme huomiota toimiston oman Green Office -järjestelmän toimivuuteen. 
Lentomatkustamisesta syntyneet päästöt kompensoitiin Myclimate-kompensaa-
tiojärjestelmän kautta. Lentomatkustamisesta syntyneet päästöt laskivat noin  
30 prosenttia edelliseen tilikauteen verrattuna.

 JOhTAMINEN
 JA hENKILÖSTÖ

WWF Suomi toimi aktiivisena WWF-
verkoston jäsenenä. Pääsihteeri oli edelleen 
verkoston viestintä- ja markkinointikomitean 
puheenjohtajana ja työskenteli kansain-
välisen Itämeri-ohjelman, Arktisen ohjelman 
ja Himalaja-ohjelman ohjausryhmissä. 
Lisäksi pääsihteerillä oli merkittävä vastuu-
tehtävä kansainvälisen WWF:n uudelleen-
organisoimisessa. Useat suojelun asiantuntijat 
ja tiedottajat työskentelivät myös aktiivisesti 
verkostossa.
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hALLINTO WWF:ssä on nollatoleranssi korruptioon. 
Jokainen WWF Suomenkin työntekijä allekirjoitti 
tilikauden aikana korruption vastaisen asiakirjan. 
Lisäksi päivitettiin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma, 
korruption vastaiset käytänteet, päihdeohjelma, 
riskienhallintapolitiikka, tasa-arvosuunnitelma, 
työkyvyn hallinta ja varhaisen tuen malli, 
työsuojelun toimintaohjelma, yhdenvertaisuus-
suunnitelma ja WWF-opas.

Varainhallintaa hoidettiin eettisesti, turvallisesti ja mahdollisimman tuottavasti. 
Varallisuudenhoitajat kävivät tilikauden aikana kerran hallituksen kokouksessa. 
Lisäksi pääsihteeri ja talousjohtaja tapasivat varallisuuden hoitajia useita kertoja. 
Omaisuuttamme on sijoitettuna osakkeissa, osakerahastoissa, joukkovelkakirja-
lainoissa, rahamarkkinoilla sekä korko- ja yhdistelmärahastoissa. 

Hallintoneuvoston puheenjohtajana toimi presidentti Tarja Halonen. Kunniapu-
heenjohtajana toimi ministeri Pertti Salolainen. Hallintoneuvostossa oli puheen-
johtajan ja kahden varapuheenjohtajan lisäksi 21 jäsentä ja se piti sääntömää-
räisen syys- ja kevätkokouksen. Lisäksi hallintoneuvoston jäsenet osallistuivat 
moniin järjestämiimme tilaisuuksiin. Hallintoneuvoston jäsen Anne Brunila ja 
puheenjohtaja Tarja Halonen myöskin vierailivat pääsihteerin kanssa tutustu-
massa Bhutanissa tehtävään suojelutyöhön.

Hallintoneuvostoon kuuluivat kunniatohtori Pekka Ala-Pietilä, yliasiamies Antti 
Arjava, professori Anne Brunila, opiskelija Pasi Hario, kansanedustaja Leena-Kai-
sa Harkimo (erosi 23.3.2016), sidosryhmäjohtaja Pirkko Harrela, emerituspiispa 
Eero Huovinen, pääjohtaja Lea Kauppi (varapuheenjohtaja), rehtori Teemu Kok-
ko, toimitusjohtaja Pertti Korhonen, Professor of Practice Sixten Korkman, toi-
mitusjohtaja Ritva Laakso-Manninen, asiakaspalvelupäällikkö Ismo Marttinen, 
professori Ilkka Niiniluoto (varapuheenjohtaja), myynti- ja markkinointijohtaja 
Pirjo Nurmilaukas, toimittaja Kimmo Ohtonen, toimittaja Pirkka-Pekka Petelius, 
europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen, kansliapäällikkö Hannele Pokka, pro-
fessori Helena Ranta, johtaja Leif Schulman, FM Carola Teir-Lehtinen, toimitus-
johtaja Jussi Vanhanen sekä kansleri Thomas Wilhelmsson.

Kuusihenkinen hallitus kokoontui puheenjohtajansa, professori Jari Niemelän, 
johdolla kuusi kertaa. Varsinaisia jäseniä olivat OTT Heidi Andersson (varapu-
heenjohtaja), emeritusprofessori Tari Haahtela, professori Janne Hukkinen, joh-
taja Jukka Noponen sekä asianajaja Raija-Leena Ojanen. 

Pääsihteerinä toimi Liisa Rohweder. WWF Suomen suojelijana toimi tasavallan 
presidentti Sauli Niinistö. Tilintarkastajina toimivat PricewaterhouseCoopers 
Oy:n KHT-tilintarkastajat.
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•	 aEWa,	International	Lesser	White-fronted	Goose	
Working	group

•	 arktisten	asioiden	neuvottelukunta

•	 arktisen	neuvoston	caFF-työryhmän	alaisen	Suomen	
arktisen	makean	veden	biodiversiteetin	seurannan	
asiantuntijaryhmä

•	 Baltic	Sea	advisory	council

•	 Energiateollisuuden	kestävän	kehityksen	neuvottelu-
kunta

•	 Eu	Platform	on	coexistence	between	People	and	
Large	carnivores

•	 Freshabit-LIFE	–hankkeen	ohjausryhmä

•	 Helcom	expert	working	group	on	oiled	wildlife

•	 Helcom	Oiled	wildlife	Response	expert	working	group	

•	 Helcom	Shore	expert	working	group.

•	 Helcom	Response	working	group

•	 Hyönteisten	suojelun	neuvottelukunta

•	 John	nurmisen	Säätiön	Puhdas	Itämeri	-hankkeen	
ohjausryhmä

•	 kalastuslain	koordinaatiotyöryhmä

•	 kalastuslain	toimeenpanon	seurantaryhmä

•	 kansallinen	metsäneuvosto	

•	 kansallinen	öljyyntyneiden	eläinten	hoidon	asian-
tuntijaryhmä

•	 kansallinen	pyöriäistyöryhmä

•	 kestävän	kehityksen	neuvottelukunta

•	 kestävän	metsänhoidon	yhdistyksen	(FSc)	hallitus

•	 kestävän	metsänhoidon	yhdistyksen	(FSc)	 
standardityöryhmä	ja	kontrolloidun	puun	työryhmä

•	 kotiseutukosteikot-	LIFE	-hankkeen	ohjausryhmä		

•	 Luonnonhoito-LIFE-hankkeen	ohjausryhmä

•	 Luonnonsuojelulain	uudistamiseen	liittyvä	kalan- 
kasvatuksen	lupajärjestelmän	uudistamistyöryhmä

•	 Maaseutupolitiikan	yhteistyöryhmän	ekosysteemi-
palvelut-verkosto

•	 Merenkulun	neuvottelukunta	

•	 Merenhoidon	toimenpideohjelman	työryhmä	

•	 METSOn	luonnontieteellisten	valintaperusteiden	
päivitystyöryhmä

•	 METSO-seurantatyöryhmä

•	 Metsäakatemian	ohjausryhmä

•	 Metsäalan	tutkimusstrategian	ohjausryhmä

•	 Metsäneuvoston	työvaliokunta	

•	 Metsäneuvoston	metsätalous-	ja	energiaverkosto

•	 Ministeri	Tiilikaisen	metsäroundtable,	pienryhmä	ja	
varsinainen	ryhmä	

•	 MMM:n	Eu	17	kalastusjaosto

•	 MMM:n	Euroopan	meri-	ja	kalatalousrahaston	 
työryhmä

•	 MMM:n	lohi-	ja	meritaimenstrategian	sekä	kalatie-
strategian	seurantaryhmä

•	 MMM:n	saimaannorppa	ja	kalastus	–työryhmä

•	 MMM:n	siikaohjelman	seurantatyöryhmä

•	 MMM:n	sinisen	biotalouden	asiantuntijatyöryhmä

•	 Monimetsä-hankkeen	ohjausryhmä

•	 neo-carbon	–energiatutkimushankkeen	ohjausryhmä

•	 nesslingin	säätiön	vesiaiheisen	ympäristösymposion	
ohjausryhmä

•	 nuTRInFLOW-hankkeen	ohjausryhmä	

•	 OP:n	sidosryhmäfoorumi

•	 Outotechin	kestävän	kehityksen	ohjausryhmä

•	 Paahde-LIFE-hankkeen	ohjausryhmä

•	 Ruokapoliittinen	neuvottelukunta

•	 Saimaannorpan	suojelustrategian	asiantuntijaryhmä

•	 Saimaannorppa	LIFE-hankkeen	kalastustyöryhmä

•	 Saimaannorppa-LIFE	–hankkeen	ohjausryhmä

•	 Sitran	kiertotalouden	tiekartta	-ohjausryhmä

•	 S-ryhmän	kestävän	kehityksen	ohjausryhmä

•	 Suomen	Iucn-komitea

•	 Suomen	kansainvälinen	biodiversiteettityöryhmä

•	 Suomen	ympäristökeskuksen	rantaluontotyyppityöryhmä

•	 SYkE:n	vesistökunnostusverkosto

•	 Tapion	Monimetsähankkeen	ohjausryhmä

•	 uM-evaluaatioiden	referenssiryhmä

•	 ulkoministeriön	kumppanuusfoorumi

•	 Vapaaehtoisen	pelastuspalvelun	keskustoimikunta

•	 Vapaaehtoisten	osallistuminen	öljyntorjuntaan-hank-
keen	ohjausryhmänkokous

•	 Vieraslajiasioiden	neuvottelukunta

•	 YM:n	kansalaisjärjestö-	ja	saamelaistyöryhmä

•	 YM:n	saimaannorpan	suojelustrategian	ohjausryhmä

•	 YM:n	ympäristöjaosto

•	 Ympäristöjärjestöjen	maatalouden	ympäristön- 
suojeluryhmä

TyÖRyhMäT, JOISSA WWF SUOMELLA ON EDUSTUS
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