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suomen luonnonsuojeluliitto vietti 77. toimintavuottaan tapahtumarikkaissa merkeissä.

Edistysaskeleita suojelutyössä saavutettiin erityisesti lohen ja susien määrän kasvussa, Teijon

ja Konneveden kansallispuistojen perustamisessa, 13 000 valtionmaahehtaarin METSOsuojelussa

sekä ympäristönsuojelulain vahvistamisessa.

vuoteen mahtui myös selkeitä luonnonsuojelutappioita. Hallituskokoonpanon muututtua

Suomen ympäristöpolitiikan vauhti hiipui ja taso romahti. Soidensuojeluohjelman valmistelu

vesittyi. Hallitus teki myös ympäristönsuojelulakiin ja nitraattiasetuksen toimeenpanoon viime

hetken kevennyksiä teollisuuden ja maataloustuottajien vaatimuksesta.

jÄrjestÖtoiminnan Puolella jäsenmäärän pieneneminen saatiin ilahduttavasti pysäytettyä

tehostuneen some-kampanjoinnin myötä. Samalla kuukausilahjoittajien määrä lähti kasvuun

onnistuneen pilottikampanjan tuloksena.

toimintavuonna mYYtiin myös liiton toimitilat Kotkankadulla. Keskustoimisto siirtyi Alppilasta

Lauttasaareen, josta löytyi sopivat toimitilat Suomen luonnonsuojeluliiton, Suomen

Luonnon toimituksen, Suomen Luonnonsuojelun Tuki Oy:n, Uudenmaan piirin ja Helsingin

luonnonsuojeluyhdistyksen tarpeisiin.

EdiSTySASKELEiTA 
SUOjELUTyöSSä 
SAAVUTETTiin LOHiEn jA 
SUSiEn Määrän KASVUSSA. 
TEijOn jA KOnnEVEdEn 
KAnSALLiSPUiSTOT 
PErUSTETTiin.  
VALTiOn METSiä SUOjELTiin 
13 000 HEHTAAriA, jA 
yMPäriSTöSUOjELULAKi 
VAHViSTUi.  
LiiTOn jäSEnTEn jA 
TUKijOidEn Määrä KASVOi.

1. johdanto

lohi hypähti 
ilmoille 
Näätämäjoella. 
Toivoa ei ole 
menetetty lajin 
suhteen.
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korPien kuiskintaa 
teijossa. Ojitettujen 
suometsien kiintoainespäästöt 
kulkeutuvat vesistöihin. 
luonnontilaiset korvet ova 
kortilla. Tämäkin korven 
halkaiseva metsäoja olisi hyvä 
tukkia tai ennallistaa takaisin 
mutkittelevaksi puroksi.
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toimintavuoden aikana liitto teki työtä lajien, luontotyyppien, ekologisten verkostojen ja 

ekosysteemipalvelujen suojelun hyväksi. Tähän pääsemiseksi puolustettiin myös itsenäisen 

ympäristöhallinnon voimavaroja ja vaikutettiin lainsäädäntöön, budjettiin ja EU-rahastoihin, 

strategioihin, ohjelmiin sekä ympäristörikosten selvittämiseen. Edunvalvontatyön keinoja ovat 

edelleen mm. aktiivinen tiedottaminen, aloitteet ja kannanotot, työryhmät, kuulemiset, media- ja 

some-näkyvyys sekä päättäjien ja lainvalmistelijoiden tapaamiset. EU-työtä tehtiin kansallisesta 

näkökulmasta yhdessä EEB:n ja muiden kansainvälisten järjestöjen kanssa. Piirejä ja yhdistyksiä 

tuettiin voimavarojen puitteissa.

lainsÄÄdÄntÖvaikuttamisessa eniten aikaa vei ympäristönsuojelulain 

kokonaisuudistus, jonka parissa työskenteli useampi asiantuntija. Vuoden aikana työllisti 

soidensuojeluohjelman edistäminen ja erityisesti vuoden lopulla tullut takapakki suojeluohjelman 

valmistelussa. Loppuvuodesta työllisti myös uuden EU-komission käynnistämä hyökkäys 

ympäristölainsäädännön kehittämistä vastaan. Ensimmäisessä liitto toimi järjestöjen 

keihäänkärkenä, jälkimmäisessä toimittiin rintamassa muiden European Environmental Bureaun 

(EEB) jäsenjärjestöjen kanssa.

TyöTä LAjiEn, 
LUOnTOTyyPPiEn, 
EKOLOGiSTEn 
VErKOSTOjEn jA 
EKOSySTEEMiPALVELUjEn 
HyVäKSi. 

2. luonnon- ja YmPÄristÖnsuojelu

sinivuokot kukkivat 
ensimmäisten 
kevätkasvien joukossa. 
Niitä voi poimia 
harkitusti, mutta ei 
myyntiin.   

lePohetki kivellÄ. saimaannorpan 
kanta vahvistui aavistuksen. se on 
edelleen maailman uhanalaisin hylje.
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YmPÄristÖnsuojelulain (Ysl) kokonaisuudistuksen 
ensimmäinen vaihe päättyi lain vahvistamiseen 27.7. Liit-
to oli panostanut lainsäädäntövaikuttamiseen runsaasti va-
paaehtois- ja keskustoimiston resursseja. Erityistä huomi-
oita sai lain 13 § eli turvetuotannon sijoittuminen. Pykälän 
suojaan saatiin vain kaikkein luonnontilaisimmat suot se-
kä osa muista soista sai hieman aiempaa paremman suojan. 
Merkittävä osa soista jäi kuitenkin edelleen turpeen kaiva-
misen armoille.

Luonnonsuojeluliiton liittovaltuuston hyväksymät vuoden 
2014 painopisteet olivat:

1) Ilmastonmuutos vaatii määrätietoisia toimia
Vuosina 2014–2015 tehdään ratkaisevia päätöksiä ilmas-
tonmuutoksen torjunnassa. Luonnonsuojeluliitto vaikutti 
osaltaan suunnitellusti kansainväliseen ilmastopolitiikkaan 
Suomen ja EU:n kantojen kautta ja osallistumalla ilmasto-
kokoukseen Perun pääkaupungissa Limassa Suomen dele-
gaation järjestöedustajana. EKOenergian kansainvälistymi-
nen jatkui, ja LähiTapiolan rahoittamaa Negawatti-hanketta 
tehtiin viimeistä, menestyksekästä vuotta.

2) Soidensuojelussa toimeenpanon aika
Vuonna 2014 tehtiin valtakunnallisen soidensuojeluohjel-
man maastotöitä. Tavoitteena oli mahdollisimman laaja, ai-
nakin 100 000 hehtaarin laajuinen soidensuojeluohjelma. 
Maan hallituksessa tapahtunut käänne hidasti kuitenkin oh-
jelman toteuttamista loppumetreillä, ja kunnianhimoinen 
kokonaisuus lässähti laihaksi ja vesitetyksi valtionmaaoh-
jelmaksi. Työ jatkuu vuonna 2015.

3) Kaivostoiminta vastuulliseksi
Vuonna 2014 kaivostoiminta ja sen ympäristöhaittoja vas-
tustavat kansanliikkeet olivat edelleen aktiivisia. Suurin 
tapahtuma oli Talvivaaran kaivosyhtiön konkurssi ja siitä 
seuranneet toimet ympäristön tuhoutumisen estämiseksi. 
Kaivostoiminnan ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi Luon-
nonsuojeluliitto oli mukana myös SITRAn vetämässä Kes-

tävän kaivostoiminnan verkoston ydinryhmässä ja sen nel-
jässä alatyöryhmässä, joiden tavoitteena on laatia kriteerit 
vastuulliselle kaivostoiminnalle. Liitto oli aktiivisesti mu-
kana myös arktisten alueiden hyödyntämiseen liittyvässä 
luonnonvarakeskustelussa: se oli alustajana mm. EU-par-
lamentin demariryhmän seminaarissa 25.1., joka käsitte-
li EU:n arktista strategiaa, ja kokoomuksen arktisessa työ-
ryhmässä 23.4.

4) Näkymätön lainsäädäntötyö näkyväksi
Merkittävä osa liiton luonnonsuojeluvoitoista saavutetaan 
vaikuttamalla lainsäädännön valmisteluun ja päätöksen-
tekoon. Vuoden 2014 tavoitteena oli popularisoida ja teh-
dä tämä työ näkyväksi. Tämä ei vuoden aikana onnistunut 
suunnitellusti. Sen sijaan liitto nosti vaikuttamistyönsä nä-
kyvyyttä verkostoitumalla ja olemalla aktiivisesti mukana 
kesän 2014 puoluekokouksissa (Kokoomus, SDP, Keskusta 
ja Vihreät) sekä Porin SuomiAreenalla. 

Liitto vaikutti useiden lakien valmisteluun. Hallitusten 
esitysten valmistelun seuraaminen ja eduskunnassa tapah-
tuva valiokuntatyöskentely ja lopullinen käsittely suuressa 
salissa vaativat liitolta huomattavia voimavaroja. 

YSL:n lisäksi liitto osallistui muun muassa seuraavien 
lakien valmisteluun: ilmastolaki, geenivaralaki (Nagoyan 
pöytäkirjan toimeenpano), kalastuslaki, luonnonsuojelu-
laki, maa-aineslaki, maankäyttö- ja rakennuslaki, maasto-
liikennelaki, Metsähallituslaki, metsälaki, metsätalouden 
rahoituslaki, ympäristörikoslaki, vesienhoitolaki ja vesilaki. 
Lisäksi vaikutettiin Suomen ja Euroopan parlamentin kan-
toihin EU:n vieraslajiasetuksessa ja yva-direktiivin uudis-
tuksessa. 

Sitä vastoin maaperädirektiiviä ja muutoksenhakuoikeus-
direktiiviä ei onnistuttu EU:ssa pelastamaan. Säännösten 
purkamisesta innostunut komissio veti niitä koskeneet esi-
tykset pois. Myös Suomessa hallitus alkoi tehdä ympäristö-
säädöksiä heikentäviä esityksiä normien purun ja valtion-
talouden säästöjen hengessä. Hallitus esitti heikennyksiä 
muun muassa ympäristönsuojelulakiin, nitraattiasetuksen 
toimeenpanoon ja tuulivoiman meluasetukseen sekä hei-
kensi jatkovalitusoikeutta monissa laeissa. Liitto vastus-
ti näitä pyrkimyksiä kykyjensä mukaan, mutta kärsi myös 
luonnonsuojelutappioita. 

EU-tasolla liiton näkymätön vaikuttamistyö tapahtui pit-
kälti EEB:n kautta. Liiton suojelupäällikkö edustaa suoma-
laisia jäsenjärjestöjä EEB:n hallituksessa ja toimii lisäksi sen 
yhtenä varapuheenjohtajana. Liiton edustajat ovat myös ak-
tiivisesti mukana EEB:n aihekohtaisissa asiantuntijatyöryh-
missä. 

Liitto seurasi YK:n neuvotteluja uusista kestävän kehi-
tyksen tavoitteista (Sustainable development goals, SDG) 
ja osallistui aktiivisesti valtioneuvoston asettaman SDG-toi-
mikunnan ja ympäristö- ja kehitysjärjestöjen oman työryh-
män työhön. Liitto seurasi myös globaalia kestävän kehityk-
sen rahoitusta selvittäneen suomalaisvetoisen työryhmän 
(Intergovernmental Committee of Experts on Sustainable 
Development Financing, ICESDF) työtä ja osallistui ryhmän 
kokoukseen Otaniemessä huhtikuussa. 

Liiton edustaja osallistui myös Suomen delegaatiossa 

uusimuotoisen YK:n ympäristökokouksen ensimmäiseen 
istuntoon Kenian pääkaupungissa Nairobissa kesäkuussa. 
Biodiversiteettisopimuksen osapuolikokouksessa Etelä-Ko-
rean pääkaupungissa Soulissa liitto oli ympäristöministeri-
ön kutsusta Suomen delegaatiossa tarkkailijana. 

2.1. ilmastonmuutos torjuttava nYt

Vuosi 2014 alusti keskeisesti vuoden 2015 tärkeitä ilmasto-
neuvotteluita, joiden tavoitteena on kansainvälinen ilmas-
tosopu Pariisissa. Vuonna 2014 merkittäviä liiton ilmas-
totyön osia olivat muun muassa kotimaisen ilmastolain 
edistäminen, EU:n vuoden 2030 energia- ja ilmastotavoit-
teisiin vaikuttaminen, kansainväliset ilmastoneuvottelut se-
kä turpeeseen liittyvä vaikuttamistyö.

Toimintavuonna liiton ilmastotyön tieteellinen perusta 
vahvistui. Hallitustenvälinen ilmastopaneeli IPCC julkis-
ti viidennen arviointiraporttinsa yhteenvedon lokakuussa 
Kööpenhaminassa. Viidennen arvioinnin osaraportit oli jul-
kistettu tätä ennen syyskuussa 2013 sekä helmi- ja huhti-
kuussa 2014. IPCC:n arviot vahvistivat entisestään perustei-
ta tehdä vaikuttavaa ilmastovaikuttamista luonnonsuojelun 
näkökulmasta. Liitto tiedotti vuoden aikana ilmastotieteen 
päivittyneistä näkökulmista.

IPCC:n ja muiden tutkimuslaitosten selvitykset päivitti-
vät liiton vaikuttamisen tietopohjaa kansallisessa vaikut-
tamistyössä erityisesti eduskunnan suuntaan. Muut Poh-
joismaat ovat viime vuosina kiristäneet pitkän aikavälin 
päästövähennystavoitteitaan ilmastotieteen painottamalla 

tavalla. Tavoitteiden kiristäminen ei vuoden aikana onnis-
tunut, mutta viestimme ilmastopolitiikan päivitystarpeesta 
levisi useissa viestimissä.

EU:ssa päätettiin vuonna 2014 ilmasto- ja energiapoliitti-
sesta ohjauksesta vuoteen 2030 saakka. Liitto osallistui ak-
tiivisesti EU:n ilmasto- ja energiapaketista käytyyn keskus-
teluun  sekä ajoi vahvaa tavoitetasoa. Lokakuussa EU:ssa 
päätettiin toteuttaa vähintään 40 prosentin päästövähen-

nykset. Keskeiseksi säätelyelementiksi jää euroopanlaajui-
nen päästökauppa, jonka toiminnan parantamista EU:n 
päättäjät jatkavat vuonna 2015. Vaikuttamistyössään yk-
sin ja yhdessä muiden järjestöjen kanssa liitto vaati merkit-
tävämpien päästövähennysten lisäksi vahvempaa sitoutu-
mista energiansäästöön ja kestävään uusiutuvaan energiaan, 
jolla olisi ollut myös esimerkiksi merkittävät työllisyyshyö-
dyt. Näkökulmaa pidettiin esillä työryhmissä, lausunnoin, 
Suomen sosiaalifoorumin energia-aiheisessa tapahtumas-
sa sekä julkisuudessa. 

 Suomessa ja EU-tasolla liitto edisti ilmansuojelua muun 

LUOnnOnSUOjELULiiTTO VAATi 

PääSTöVäHEnnyKSiä, 

EnErGiAnSääSTöä jA 

UUSiUTUVAA EnErGiAA.  

aaPasuon ÄÄrellÄ. Pudasjärven 
hirvisuo on lintujen pesimätanner ja 
porojen kesälaidun. sen ennallistamisessa 
on tukittu ojia luontaisen kosteuden 
palauttamiseksi. liron laulu kantautuu 
kesäiseltä taivaalta.    

Puhdas vesi kutsuu uimaan 
matildanjärveen Teijon retkeilyalueella.
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muassa päästökattodirektiivin ja pienten ja keskisuurten 
polttolaitosten sääntelyn edistämisellä. Tätä tehtiin lausun-
tojen ja työryhmävaikuttamisen kautta. 

Kotimaassa liitto vaikutti sekä itsenäisesti että Polttava ky-
symys -kampanjan osana aktiivisesti ilmastolain saamisek-
si eduskunnan käsiteltäväksi, jotta lain hyväksyminen tällä 
vaalikaudella olisi mahdollista. Tavoite vaikuttamisessa oli 
kunnianhimoisen lain edistäminen, joka parantaisi ilmas-
to- ja energiapolitiikan pitkäjänteisyyttä sekä tietosisältöä. 
Liitto vaati kesäkuussa eduskunnalle annettuun lakiehdo-
tukseen tiukempia päästötavoitteita ja avoimuuden painot-
tamista.

Tiukempaa päästövähennystavoitetta Suomelle vaadittiin 
lähtökohdaksi myös eduskunnan vuoden aikana viimeis-
telemään ilmasto- ja energiatiekarttaan, joka ulottuu vuo-
teen 2050.

Valtakunnan kattava turvevaikuttaminen on hyvä nähdä 
myös ilmastopoliittisena työnä. Liitto edisti muun muassa 
turpeelle suunnatuista ympäristölle haitallisista tuista luo-
pumista erityisesti hallituksen kehys- ja budjettineuvottelu-
jen aikana. Vuoden aikana eduskunnassa ja julkisuudessa 
liitto vaati turpeen veron ja metsähakkeen tuen välille ra-
kennetun sidoksen purkamista. Nykyisellään tämä “kiikku-
lauta” tekee turpeen korvaamisen metsähakkeella vaikeaksi. 

Liitto kyseenalaisti kuulemisissa Fennovoiman ydinvoi-
malan mielekkyyttä ja tarvetta. Lisäksi se korosti koskien-
suojelulain tärkeyttä ja yleistä tarvetta siirtyä vähemmän 
haitalliseen ja hajautetumpaan energiatuotantoon. Vastaa-
vaa näkökulmaa pidettiin esillä alkuvuodesta julkaistussa 
biotalousselvityksessä. 

Kansainväliset ilmastoneuvottelut jatkuivat Perun pää-
kaupungissa Limassa, jossa liitolla oli edustaja Suomen 
delegaatiossa. Ennen kokousta liitto esitteli kehitys- ja ym-
päristöjärjestöjen kanssa laaditut vaatimukset Liman ilmas-
tokokoukselle ja erityisesti Suomen neuvottelijoille. Uuden 
sopimuksen täytyy antaa selkeä viesti investoijille ja maille, 
että fossiilisten polttoaineiden aikakausi on ohi. Kansainvä-
linen ilmastopolitiikka elää vaihetta, jossa kansalliset toimet 
energisoivat ilmastoneuvotteluja. Sen vuoksi Suomen toi-
mia soidensuojelun ja turpeenpolton osalta nostettiin esil-
le myös Liman kokouksen yhteydessä. 

 Liitto osallistui useampaan julkista keskustelua edistä-
neeseen tapahtumaan, erityisesti eurovaalien alla. Koho-
kohtana mainittakoon Maailma kylässä -tapahtuma Hel-
singissä toukokuussa 2014. Liitto ja sen vapaaehtoiset 
osallistuivat ympäristöjärjestöjen yhteisen ilmastoteltan 
järjestelyihin. Teltan teemana oli ”Eläimet kylässä”. Perhe-
tapahtumassa pidettiin esillä muun muassa saimaannorpan 
vaikeuksia sopeutua ilmastonmuutokseen, kun lumi- ja jää-
olosuhteet heikkenevät. Halukkaat saivat kuvauttaa itsen-
sä norppapukuisen vapaaehtoisen kanssa. Liiton kautta oli 
Maailma kylässä -tapahtumassa myös mahdollista tutus-
tua turpeen haittoihin, toteuttaa oma ilmasto-rap ja kuul-
la asiantuntijoiden esitelmiä ilmastokysymyksistä. Tapah-
tuman lavoilla toteutettiin liiton puolesta ilmastoaiheista 
ohjelmaa, johon osallistuivat muun muassa radiosta tutut 
Jasper Pääkkönen, Ali ja Husu sekä Lumilautailijoiden il-
mastopaneeli.

Ilmastopolitiikan seurantaan liittyi myös muuta energia- 
ja ilmastotoimintaa. Tärkeimpiä osa-alueita olivat EKOe-
nergia- ja Negawatti-hankkeet sekä työ turpeenkaivuun lo-
pettamiseksi.

2.1.1. EKOenergia

Luonnonsuojeluliiton aloitteesta syntynyt eurooppalai-
nen EKOenergia-merkki jatkoi kehittymistään kansainvä-
lisesti. Työtä tuki taloudellisesti työ- ja elinkeinoministeriö. 
EKOenergian kansainvälinen sihteeristö jatkoi toimintaansa 
Luonnonsuojeluliiton alaisuudessa. EKOenergialla oli vuo-
den aikana kahden täysipäiväisen työntekijän lisäksi kuusi 
EVS-vapaaehtoistyöntekijää sekä kahdeksan eri harjoitteli-
jaa. Vuoden lopussa EKOenergialla oli 34 jäsenjärjestöä 26 
eri maasta.

Vanha suomalainen Ekoenergia-merkki katosi 1.1.2014 ja 
sen korvasi uusi, eurooppalainen EKOenergia-merkki. Suo-
messa EKOenergia-merkittyä sähköä myi kotitalouksille 10 
eri sähkönmyyjää. Näiden lisäksi sähkönmyynti kotitalouk-
sille EKOenergia-merkittynä alkoi Latviassa. Myös Ranskas-
sa, Italiassa, Espanjassa ja Saksassa valmistauduttiin EKOe-
nergian myynnin aloittamiseen kotitalouksille vuonna 2015. 
Yritysmyynnin osalta EKOenergiaa myytiin jo ympäri Eu-
rooppaa.

EKOenergia oli vuoden aikana tiiviisti mukana ratkomas-
sa suomalaisten vesivoimaloiden kalatieongelmia. EKOe-
nergian aloitteesta vuoden aikana kehitettiin Kalatiesäh-
kö-konsepti, jota esiteltiin yli kymmenessä seminaarissa 
Oulusta Berliiniin. Kalatiesähkö on EKOenergiaan pohjau-
tuva sähkösopimuskonsepti, jonka valitseminen johtaa ka-
lateiden rakentamiseen.

EKOenergian Ilmastorahasto aloitti myös toimintan-
sa, ja sen ensimmäinen hanke käynnistettiin Tansaniassa. 
Merkki sai kansainvälistä tunnustusta, kun maailman tär-
kein rakennusten ympäristömerkki LEED lisäsi EKOener-
gian kaikkiin kriteereihinsä, jotka koskettavat Eurooppaa. 
EKOenergia julkaisi myös täyspitkän sarjakuvakirjan, joka 
käännettiin lähes 30 kielelle. 

2.1.2. Negawatti-hanke

Ilmastonmuutoksen torjunnassa energiansäästö on avain-
asemassa. Suomen luonnonsuojeluliiton ja LähiTapiolan 
yhdessä toteuttama nelivuotinen energiansäästöhanke Ne-
gawattineuvonta päättyi vuonna 2014.

Negawattineuvonnan päätavoite vuodelle 2014 oli asu-
misen energiansäästöstä viestiminen. Negawatti järjesti 
kymmenen energiakartoitusta, joihin kutsuttiin paikallis-
media mukaan. Vuoden kohokohta oli syksyllä Kajaanissa, 
kun YLE-uutiset tuli mukaan tekemään jutun televisioon ja 
radioon. Kyseisessä Kerästen omakotitalossa oli ennätysal-
hainen energiankulutus, ja Anna Keränen voittikin Suomen 
luonnonsuojeluliiton energiansäästöpalkinnon. 

Keväällä julkaistiin uudet energiansäästöstä kertovat net-
tisivut ja toteutettiin verkkoviestintäkampanja, jossa Ne-
gawatin ja Ekoenergian nettibannerit pyörivät MTVn pää-
uutisten nettisivuilla viikon ajan. Kesällä Negawatti teki 
yhteistyötä Suomen ympäristökeskuksen kanssa Porin Suo-
miAreenalla ja Motivan energianeuvontaverkoston kanssa 
Jyväskylän asuntomessuilla.

Parhaat energiatoimenpiteet on kerätty Top 10 -energian-
säästövinkeiksi, jotka voi ladata negawatti.fi-sivuilta. Sivuil-
ta on katsottavissa myös Radio Valon tekemä video energi-
avinkeistä ja energiansäästöstä.

Negawatti-hankkeen vetäjä oli eduskunnassa kuultava-
na energiatehokkuuslaista sekä työ- ja elinkeinoministe-
riössä hajautetun uusiutuvan sähköntuotannon edistämi-
sestä. Lisäksi hankkeen puitteissa vaikutettiin lausunnoilla 
lakiin rakennusten energiatehokkuudesta ja uusista nollae-
nergiataloista. Yhtenä voittona lakivaikuttamisessa oli val-
tionvarainministeriön suotuisammaksi muuttunut aurin-
kosähkön verotus. 

Hankkeelle etsittiin vuoden aikana aktiivisesti jatkorahoi-
tusta siinä kuitenkaan onnistumatta.

2.2. metsÄt ja suot

Liitto jatkoi aktiivista turvetuotannon vastaista vaikutta-
mista. Soiden kuivatuksen ja turpeenlouhinnan vuoksi jo 
yli puolet Suomen alkuperäisestä suoalasta on menettänyt 
luonnontilansa. Varsinkin maan eteläosissa soiden lajit ja 
luontotyypit ovat voimakkaasti uhanalaistuneet. Soidensuo-

EKOEnErGiA jATKOi 

LAAjEnEMiSTAAn EUrOOPASSA, 

EnSiMMäinEn SEn iLMASTO- 

rAHASTOn HAnKE KäynniSTyi 

TAnSAniASSA. 

ekoenergia-
hankkeen 
eurooppalaiset 
vapaaehtoiset 
kannustivat 
suomea 
energiaremontiin.

aurinkoPaneelit Paritaloon. 
jyväskyläiset Ojaset onnistuivat 
puolittamaan öljyn kulutuksen. risto 
saarikivi (vas.) opasti energiansäästöön.

norPalla on asiaa.
Tapahtumissa vieraillut 
norppa oli tervetullut 
sanansaattaja, vaikka sen ei 
kuultu puhuvan sanaakaan.

sarjakuva 
ekoenergiasta ilmestyi 
verkossa 30 eri kielellä. 
se painettiin paperille 
suomeksi ja ruotsiksi. 

jelun täydennysohjelman valmistelussa Suomen luonnon-
suojeluliitolla oli merkittävä rooli yhdessä Luonto-Liiton 
kanssa. Järjestöpanoksen ansiosta soiden valintakriteerit 
ja rajausmalli saatiin varsin hyviksi. Myös suojelukohtei-
den valinnassa taustatyötä tehtiin runsaasti, ja järjestöpa-
nos paransi lopputulosta merkittävästi.

Soidensuojelun täydennysohjelman oli määrä valmistua 
vuoden 2014 loppuun mennessä ja toteutuksen alkaa vuon-
na 2015, mutta uusi ympäristöministeri Sanni Grahn-Laaso-
nen keskeytti soidensuojeluohjelman valmistelun lokakuus-
sa. Hyvin edenneen työryhmätyöskentelyn keskeydyttyä 
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liitto kampanjoi suoluonnon suojelun ja työn jatkamisen 
puolesta laajalla rintamalla kaksi kuukautta. Viestinnässä 
painotettiin soidensuojelun kiireellisyyttä, luonnonsuoje-
luohjelman hyvää valmistelua ja sitä, että suokokonaisuuk-
sia on mahdotonta suojella tehokkaasti pelkästään vapaa-
ehtoisuuteen tukeutuen. Liitto pyrki neuvottelemaan, laati 
tiedotteita ja antoi haastatteluja. Liiton teettämän gallu-
pin mukaan joka toinen suomalainen kannatti nopeaa soi-
densuojelua. Yli 15 000 kansalaisen allekirjoittama suo-
vetoomus luovutettiin pääministeri Stubbille Twitterissä. 

Kampanja päättyi joulukuun “suopäivän” jälkeen ympäris-
töministerin ilmoitettua, että soidensuojelu etenee ensin 
valtion ja yhtiöiden mailla samalla kun ongelman keskiöön 
nostettuja vapaaehtoisia keinoja selvitetään yksityismaiden 
osalta. Soidensuojelun täydennysohjelman työryhmän toi-
mikautta jatkettiin syyskuuhun 2015.

Luonnonsuojeluliiton ansiosta soidensuojelussa saavu-
tettiin torjuntavoitto, sillä kansalaismielipide pysyi suoje-
lulle myönteisenä ja suojeluohjelman valmistelua ei lope-
tettu. Pyrkimys heikentää soidensuojelua näytti avaavan 
laajemmat norminpurkutalkoot, joissa asiantuntijuuden 
ja lakien tilalle marssitettaisiin joukkoistaminen ja vapaa-
ehtoisuus.

Stubbin hallitus päätti elokuussa turpeen lisäverohelpo-
tuksista, joita liitto kritisoi voimakkaasti. Vuosittainen 24 
miljoonan euron lisäveroale nosti fossiilisen turpeen tuet 
129 miljoonasta 153 miljoonaan euroon. Liitto vastusti tur-
peen valtiontukea OECD:n määritelmän mukaisena ym-
päristölle haitallisena tukena, joka tulisi lakkauttaa. Lisä-
veroalen hintaa verrattiin myös soidensuojeluohjelman 
toteutukseen, jonka hinnaksi arvioitiin noin 100 miljoonaa 
euroa neljässä vuodessa.

Vesiensuojelussa liitto toimi erityisesti turvemaiden pääs-
töjen ehkäisemiseksi. Liitto oli kuultavana useissa ympäris-
töministeriön työryhmissä. Keväällä liitto paljasti tarkasti 
dokumentoidun ja yli vuosikymmenen jatkuneen huijauk-
sen turvesoiden vesistöpäästöjen arvioinnissa. Vapo myönsi, 
että ominaispäästölaskenta on väärä ja päästöjen arvioin-
tia pitäisi tehdä suokohtaisin tiedoin. Ympäristöhallinnon 
ohjeisiin turvetuotannon vesistöpäästöistä saatiin useita 
parannuksia, mutta ratkaisevaa muutosta turpeenkaivuun 
päästöjen estämiseksi ei tapahtunut. Myös metsäojituksen 
tuottamiin vesistöpäästöihin kiinnitettiin yhä enemmän 
huomiota. Mediajulkisuutta molemmista aiheista saatiin 
runsaasti. Liiton aktiivisuuden ansiosta Metla (nykyinen 
LUKE) alkoi tutkia mahdollisuuksia hoitaa turvemaiden 
metsiä ilman avohakkuita.

Etelä-Suomen metsistä on suojeltu pari prosenttia. Met-

siensuojelu eteni hitaasti lähinnä Etelä-Suomen metsien 
monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO) puitteis-
sa, mitä liitto seurasi työryhmissä ja tehtyjen suojeluesitys-
ten etenemisen kautta. Liitto otti kantaa METSO-ohjelman 
rahoituksen heikkenemiseen suhteessa vielä kaukana ole-
vaan, vuodelle 2025 siirtyneeseen 96 000 hehtaarin suoje-
lutavoitteeseen. 

Yhdessä muiden ympäristöjärjestöjen kanssa selvitet-
tiin, että valtionmaille osoitetut 13 000 hehtaarin laajuiset 
uusien METSO-suojelualueiden rajaukset sisälsivät vajaat 
2 000 hehtaaria jo lain suojaamia kohteita. Valtionmaiden 
suojelua METSO:n toteutuskeinona korostettiin kustannus-
tehokkaana vaihtoehtona.

Tapion metsänhoidon suosituksiin vaikutettiin osallis-
tumalla oppaiden laadintaan. Riistapainotteisen metsän-
hoidon oppaan valmistelussa liitolla oli merkittävä rooli, ja 
oppaaseen saatiin poikkeuksellisen hyvin soiden vaihettu-
misvyöhykkeiden säilyttämisen ja erirakenteiskasvatuksen 
suosimisen malleja. Suometsäteemaisen oppaan valmiste-
lussa liitto pyrki rajaamaan uhanalaiset suoluontotyypit ja 
luonnontilaisen kaltaiset suo-osuudet hankkeista pois, vä-
hentämään ojitus- ja mätästystarvetta sekä painottamaan 
eri-ikäisrakenteista metsänkasvatusta turvemailla. Tulos ei 
ollut niin hyvä kuin tavoiteltiin, vaikka edistystä tapahtui.

Liito-oravan suojelun puutteita tuotiin voimakkaasti esil-
le mediassa, ja lopulta YM ja MMM taipuivat päivittämään 
liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja koskevan oh-
jeensa. 

Liitto seurasi tarkkaan myös Metsähallitusuudistuksen 
etenemistä. Liitto vastusti aktiivisesti julkisuuteen tuotuja 
huonoja esityksiä ja esitti, että uudistuksen yhteydessä tuli-
si mm. siirtää luontopalveluiden hallintaan kaikki merkittä-
vät luontoalueet, suot ja vedet. Metsähallitusuudistus kaa-
tui lopulta poliittisiin erimielisyyksiin ja siirtyi seuraavalle 
hallituskaudelle.

Liitto osallistui aktiivisesti Teijon kansallispuiston valmis-
teluun lausuen mm. puiston rajauksista ja metsästyksen jär-
jestämisestä. Pieni laajennus saatiinkin aikaan. Eduskunta 
teki puiston perustamispäätöksen joulukuussa.

Fennoskandian vihreän vyöhykkeen kansallinen työryh-
mä asetettiin alkuvuodesta. Luonnonsuojeluliitto painotti 
Kuusamossa järjestetyssä Vihreän vyöhykkeen foorumissa, 
että Vihreän vyöhykkeen toiminnan ydin on edelleen luon-
nonsuojelualueiden ja niiden välisten ekologisten yhteyk-
sien kehittäminen.

SuoMaa-hanke
Suomenselän ja Maanselän ekologisen yhteyden turvaa-
miseen keskittyvä SuoMaa-hanke käynnistettiin helmi-
kuussa lahjoitusvaroin. Hankkeelle luotiin verkkosivut 
(sll.fi/suomaa) ja havainnollinen logo. Kärkilajien avulla 
viestittiin vedenjakaja-alueen merkitystä metsissä ja soil-
la elävien lajien asuinsijana ja leviämiskäytävänä Venäjäl-
tä halki Suomen. Kärkilajeja olivat metsäpeura, kotka, tai-
men ja suoperhoset. 

Kotkille rakennettiin 15 tekopesää. Latvavesien taimen-
kantoja ja suoperhosten esiintymisalueita kartoitettiin. 
Riekkosoiden ennallistamistoimien laajentamista ryhdyt-

LiiTTO PALjASTi yLi VUOSi- 

KyMMEnEn jATKUnEEn  

HUijAUKSEn TUrVESOidEn VESiSTö- 

PääSTöjEn ArViOinniSSA.

susi ja korPPi voittivat 
valokuvakilpailun suomenselän ja 
maanselän luonnosta. kuvan on ottanut 
Timo luukkanen kuhmossa. kilpailun 
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tiin suunnittelemaan. SuoMaan suoluonnon suojelua edis-
tettiin tekemällä kattavat kartta- ja ilmakuvatulkinnat mel-
kein koko hankealueen valtakunnallisen ja maakunnallisen 
arvoluokan suojelemattomista soista. Pääosa tärkeimmistä 
soista saatiin mukaan soidensuojelun täydennysohjelman 
virallisiin maastoselvityksiin. Verkkosivuille tuotettiin 47 
kunnan alueelta vinkkilistat soista, joiden luonto- ja lajisto-
arvoja harrastajien kannattaisi selvittää lähivuosina. Lisäk-
si tehtiin yksittäisten arvosoiden suotyyppi- ja lajistoselvi-
tyksiä, joita toimitettiin soidensuojelun täydennysohjelman 
valmisteluaineistoihin.

2.3. kaivokset

Luonnonsuojeluliiton kaivosvaikuttaminen oli toiminta-
vuonna monipuolista. Paikallistason ja kansallisen tason 
koordinaatiota jatkettiin Talvivaaraan ja Sokliin sekä mui-
hin ongelmahankkeisiin liittyen. Vaikuttamistyötä taustoi-
tettiin kaivannaisia paremmin ohjaavan lainsäädännön vah-
vistamiseksi. Luonnon- ja ympäristönsuojelun huomioon 
ottamista edistettiin dialogissa mm. kaivosalan kanssa Sit-
ran kestävän kaivostoiminnan verkostossa.

Liiton toiminta Talvivaaran kaivoksen oikeudellisessa tark-
kailussa ja viestinnän osalta jatkui. Alkuvuodesta Luonnon-
suojeluliitto, sen asiantuntijat ja vapaaehtoistoimijat viestivät 
erityisen aktiivisesti kaivoksen vesitilanteesta. Oikeudellises-
ti tärkeitä Talvivaaraan liittyviä ennakkotapauksia on seurat-
tu. Esimerkiksi liiton valitus Talvivaaran poikkeustilan no-
jalla tehdyistä jätevesien juoksutuksista oli menestyksekäs.

Vuoden aikana erityisesti Kuusamon Juomasuon kai-
voshankkeen ja Savukosken Soilin valtiolliseen ratainves-
tointiin liittyvää vaikuttamistyötä tehtiin keskustoimistolta 
käsin. Lisäksi liitto tuki Itä-Suomen piirien tiivistyvää kai-
vosyhteistyötä.  

Vuonna 2013 valmisteltujen kaivosteesien vaatimuksia on 
pidetty esillä pitkin vuotta. Liitto osallistui 24.10. Helsingis-
sä järjestettyyn kaivos- ja suomielenosoitukseen. Lokakuus-
sa liiton paikallistoimijat ja muut kaivosaktiivit esittelivät 
näitä vaatimuksia eduskunnassa vierailleen kansalaislähe-
tystön toimesta.

Vuoden aikana tehtiin myös kaivosaiheista puolueko-
kousvaikuttamista. Tilaisuuksia järjestettiin Keskustan, 
Kokoomuksen, SDP:n ja Vihreiden puoluekokousten yh-
teydessä. Erityisesti kaivoslain uusiminen, vesistönsuojelu 
ja paikallisten oikeuksien nousivat tapahtumissa ja niiden 
seurannassa vahvasti esille.

Liiton esitys kaivannaisteollisuuden energiaverovähen-
nyksestä luopumisesta toteutettiin toimintavuoden aikana. 
Se ei kuitenkaan vastannut liiton vaatimaa kaivosveroa tai 

-maksua, jonka edistämistä jatkettiin.

Vuoden aikana Luonnonsuojeluliitto oli mukana käyn-
nistämässä Sitran koordinoimaa kestävän kaivostoiminnan 
verkostoa. Verkoston ensimmäisen toimintavuoden varapu-
heenjohtajana toimi liiton toiminnanjohtaja Eero Yrjö-Kos-
kinen. Luonnonsuojeluliiton toimijat osallistuivat aktiivises-
ti verkoston toimintaan sekä sen käynnistysvaiheessa että 
sen ympäristö- ja yhteiskuntavastuutyöryhmissä.

Elokuussa käynnistettiin kaivoskysymyksiä painottava, ul-
koasiainministeriön rahoittama liiton viestintähanke ”Kai-
vannaiset ja maailmantalous: Ruohonjuuritaso rakentamas-
sa kestävää kaivannaisten käyttöä”. Vuosina 2014 ja 2015 
toteutuvan hankkeen osana järjestettiin marraskuun lopulla 
Savukoskella seminaari, joka tarkasteli kaivosta paikallisky-
symyksenä ja fosforikaivosten yleistä kestävyyttä. Lisäksi liit-
to osallistui kaivosaiheisten tapahtumien järjestelyyn muun 
muassa Helsingissä ja Orivedellä lokakuussa sekä Vieremäl-
lä ja Heinävedellä marraskuussa.

2.4. muut aiheet
 
2.4.1. Vaalien kautta parempi maailma

Keväällä 2014 liitto toteutti ulkoasiainministeriön Euroop-
pa-tiedotustuella eurovaaleihin keskittyneen hankkeen, jol-
la yritettiin nostaa ympäristöasioiden painoarvoa vaaleis-
sa. Tämä tehtiin tuottamalla vaalimateriaalia ja pitämällä 
vaaleja esillä Suomen sosiaalifoorumissa ja Maailma kyläs-
sä -festivaaleilla Helsingin Kaisaniemessä juuri ennen vaa-
leja. Yli 50 eurovaaliehdokasta kahdeksasta eri puolueesta 
sitoutuikin ottamaan suomalaisen luonnon suojelun edis-
tämisen eurovaalitavoitteekseen. 

Liitto osallistui EEB:n johtamaan kampanjaan ennen 
Euroopan parlamentin vaaleja, mikä paransi suhteitamme 
Suomen edustajiin. Ympäristöasiat eivät kuitenkaan nous-
seet merkittäväksi vaalikysymykseksi. Uusi parlamentti ja 
komissio ovat ympäristöasioissakin entistä konservatiivi-
sempia. 

Valmistautuminen vuoden 2015 eduskuntavaaleihin aloi-
tettiin perustamalla keskustoimistoon vaaliryhmä. Alue-
työntekijöiden helmikuun koulutustilaisuudessa hahmotel-
tiin kentän vaalityötä, ja syyspäivillä ideoitiin konkreettisia 
toimia eduskuntavaalikampanjaan. Marraskuun valtuuston 
kokouksessa hyväksyttiin liiton vaaliteesit.

2.4.2. Ympäristörikokset

Ympäristörikostyö painottui hallinnolliseen ja lainsäädän-
nölliseen vaikuttamiseen. Keskeisellä sijalla oli parantaa 
ympäristön turmelemista koskevaa rangaistussäännöstöä. 
Liitto osallistui oikeusministeriön ympäristörikossäädös-
työryhmän sekä oikeusministeriön ja ympäristöministeriön 
ympäristörikosten torjuntaa valmistelleen työryhmän työ-
hön. Puhelinneuvonta oli ympäristörikosasioissa viikoittais-
ta. Piirien ja yhdistysten toimintaan vakiintuivat tutkinta-
pyynnöt ja rikosilmoitukset.

Liitto valmisteli myös kansainvälisen luontorikosten 
WildLeaks-ilmiantopalvelun julkistamista. Palvelu julkis-
tettiin helmikuussa 2015.

2.4.3. Vedet ja kalat

Vuosi 2014 oli kansainvälinen Suomenlahti-vuosi. Liitto vai-
kutti erityisesti Suomenlahteen rajoittuvien merikansallis-
puistojen tarkasteluun. Tässä yhteydessä Porkkalan kansal-
lispuiston perustaminen eteni, kun Metsähallitus teki siitä 
myönteisen toimivuusarvion. 

Liitto ja sen luonnonsuojelupiirit osallistuivat vesien-
hoitosuunnitelmien, tulvariskien hallintasuunnitelmien ja 
Suomen merenhoitosuunnitelman laatimiseen sekä pien-
vesistrategian tekoon. Liitto osallistui muun muassa Coali-
tion Clean Balticin Itämeren maiden merenhoitosuunnitel-
mien vertailututkimukseen. 

Suomen vesien suurin ongelma on maatalous. Siksi on 
merkittävää, että maatalouspolitiikan uudistuksessa saa-
tiin läpi alueellistaminen. Jatkossa ympäristökorvauksia voi-
daan keskittää pahimmat vesistöpäästöt aiheuttaville alueil-
le. Tämän liiton pitkäaikaisen tavoitteen toteutuminen on 
erityisen tärkeää, kun ympäristökorvausta leikataan vuosina 
2014–2020 yli 400 miljoonalla eurolla edelliseen tukikauteen 
verrattuna. Muilta osin jäsenmaat ja Euroopan parlament-
ti vesittivät komission esittämän maatalouden “viherryttä-
misen” lähes täydellisesti. Liitto yritti vaikuttaa ratkaisui-
hin kotimaisissa työryhmissä ja EEB:n kautta – tuloksetta. 

Yksi vuoden suurimmista ilonaiheista oli lohen suojelun 
onnistuminen. Tehostuneiden suojelutoimien ansiosta Tor-
nionjokeen nousi enemmän lohia kuin koskaan ennen. Liit-
to osallistui aktiivisesti uuden lohi- ja meritaimenstrategi-
an valmisteluun. 

Liitto osallistui aktiivisesti myös uuden kalastuslain val-

misteluun. Hallituksen esitys on nykylakia parempi. To-
teutuessaan se mahdollistaisi uusia kalakantoja suojelevia 
rajoituksia. Liitto edisti monella rintamalla seuraavaa hal-
litusohjelmaa varten vesilain uudistusta, jolla yhtiöt vel-
voitetaan kalateihin ja ekologiseen virtaamaan. Liitto sai 
kalateille uusia mahdollisuuksia myös meri- ja kalatalous-
rahastosta sekä EKOenergia-hankkeen toiminnan kautta.

Liitto sai parannuksia myös valtakunnalliseen vesivilje-
lystrategiaan. Kalapolitiikan uudistuksesta järjestettiin se-
minaari. 

Liitto osallistui myös Helsingin ja Turun kaupunkien Itä-
meri-haasteeseen, Pro Saaristomeri -yhteistyöhön, Saaris-
tomeren suojelurahaston ja Coalition Clean Balticin (CCB) 
työhön sekä Fisheries Secretariatin ja OCEAN2012:n hank-
keisiin. Liitto veti kansalaisjärjestöjen Itämeri-foorumin 
suojelutyöryhmän Turussa kesäkuussa ja oli mukana myös 
Iijoki-soudussa vastustamassa Kollajan rakentamista. 

2.4.4. Saimaannorppa

Saimaannorppia on noin 310 yksilöä. Talven surkeita pe-
simäolosuhteita helpotettiin apukinoskolauksilla. Kuutte-
ja syntyi 64, joista 59 syntyi apukinoksiin. Yhdeksän löytyi 
pesäkuolleena. Saimaannorppakoordinaattori oli mukana 
apukinoskolauksissa helmikuussa ja kolattujen pesien las-
kennassa maaliskuun lopussa.

 Viranomaisten tietoon tuli seitsemän varmaa kalanpyy-
dyskuolemaa. Kalanpyydyskuolleisuus on pahin yksittäinen 
norppaa uhkaava tekijä.

 Liitto jatkoi saimaannorpan suojelutyötä saimaannorp-

TALViVAArAn jäTEVESiEn 

jUOKSUTUKSESTA VALiTETTiin 

MEnESTyKSELLiSESTi. 

jormasjoki kainuussa 
kärsii Talvivaaran 
kaivoksen saasteista.
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pastrategiansa pohjalta sekä Saimaannorppa-LIFE-hank-
keessa. Sen vastuulla oli neljä toimenpidekokonaisuutta, 
joista tehtiin erilliset raportit. Toimenpiteiden lisäksi liitol-
la oli edustukset LIFE-työryhmissä, joilla oli yhteensä seit-
semän kokousta.

 
Saimaannorppa-LIFE
1. ”Vaihda verkot katiskaan” -tapahtumat pidettiin Savonlin-
nan torilla 26.4. ja Varkauden Viljolahdessa 7.6. yhteistyössä 
Etelä-Savon luonnonsuojelupiirin kanssa. Katiskoja jaettiin 
yhteensä 180 kappaletta. Lisäksi Liitto julkaisi uuden katis-
kakalastusesitteen. Heinäkuussa Savonlinnan torilla ylläpi-
dettiin norppainfotelttaa ja -tuotemyyntiä.

 
2. Kesänorppalähettiläät kiersivät Saimaan alueen kesäta-
pahtumia ja jakoivat norppatietoa 23.6.–17.8. Savonlinnas-
ta käsin. Tapahtumia kertyi 12  kappaletta 15 päivän aikana. 
Yhteistyötä tehtiin autovuokraamo Hertzin kanssa.

 
3. Lasten norppaleiri toteutettiin 21.–25.7. Kolovedellä yh-
teistyössä Luonto-Liiton Savo-Karjalan luontopiirin kans-
sa. Lapsia leirillä oli 20. Saimaannorppakoordinaattori pi-
ti alustuksia ja esityksiä norpasta. Ryhmiä oli 32, kuulijoita 
noin 950. Norppatouhuja-vinkkivihkonen valmistui.

 
4. Venäläiset yhteistyökumppanit vierailivat Lappeenran-
nassa tutustumassa norppaympäristökasvatustoimintaan 
10.–11.2. ja 23.7. Luonnonsuojeluliiton ja Etelä-Karjalan 
luonnonsuojelupiirin edustajat olivat kutsuvieraina kou-
lulaisten Laatokka-Saimaa-Baikal-juhlassa Kurkijoella 23.–
26.5.

 
Muu norppatyö
Yhteistyötä Etelä-Karjalan Osuuskauppa Eekoon kanssa jat-
kettiin ”Kalasta oikein katiskalla” -hankkeessa, jossa jaettiin 
noin 2 600 nielurajoitinta. Lisäksi kirjoitussarja Nelli-sai-
maannorpasta jatkui Eekoon asiakasomistajapostissa. Ete-
lä-Karjalan alakouluille toteutettiin norppa-piirustuskilpai-
lu ja siihen liittyvä opiskelupaketti norpasta. Voittajatöistä 
teetettiin neljä erilaista kestokassia.

 ”Taru saimaannorpasta” -näyttely järjestettiin helmi–
huhtikuussa Linnansaaren luontokeskus Oskarissa Ranta-
salmella. Etelä-Karjalan museon kanssa toteutettiin ”This 
is Lake Saimaa Calling” -näyttely, johon liitto teki norp-
paosion. Näyttelyssä vieraili huhti–syyskuun aikana yli  
8 000 vierailijaa. Eekoon kanssa toteutetun piirustuskilpai-
lun töistä koottu näyttely oli esillä viidessä eteläkarjalaises-
sa kirjastossa.

EU:ta pidettiin ajan tasalla saimaannorpan puutteellises-
ta suojelusta. Siitä huolimatta EU:n komissio päätti loppu-
vuodesta sulkea saimaannorpan rikkomusmenettelyn Suo-
mea kohtaan.

  Yhteistyötä tehtiin ja taloudellista tukea saatiin Ete-
lä-Karjalan Osuuskauppa Eekoon lisäksi mm. autovuok-
raamo Hertziltä, The Body Shopilta, Nestorisäätiöltä, Tuu-
liaisen säätiöltä sekä yksityishenkilöiltä.

2.4.5. Muut lajit

Liitto jatkoi aktiivista toimintaansa suurpetojen suojelemi-
seksi. Susikanta kasvoi vuoden aikana, kun salametsästys 
väheni liiton ajaman törkeän metsästysrikoksen pykälän 
luoman pelotteen ansiosta. Suden, ahman ja hirven hoi-
tosuunnitelmiin saatiin monia liiton esityksiä. Suunnitel-
miin sisältyivät kuitenkin myös ajatukset suden ja ahman 
metsästyksen aloittamisesta.

Liiton pitkään ajama metsähanhen rauhoitus toteutui, to-
sin ensi alkuun vain vuodeksi. 

Metsästyksestä kiisteltiin paljon Konneveden ja Teijon 
kansallispuiston perustamisen yhteydessä. Liitto sai tor-
juttua luonnonsuojelulain pelisääntöjen vesitysesitykset. 

Yksi vuoden harvoista uusista EU-säädöksistä koski haital-
lisia vieraslajeja. Liitto osallistui aktiivisesti Suomen kanto-
jen valmisteluun. Tie uudelle vieraslajilaille saatiin näin auki. 
Liitto osallistui myös HAVINA-hankkeeseen kehittäen koko 
maan vieraslajityötä muun muassa sosiaalisessa mediassa. 

Liitto osallistui aloitteellisesti lajisuojelun toimintaohjel-
man valmisteluun ja luonnonsuojelulain uudistuksesta jär-
jestettyyn kuulemiseen. 

2.4.6. Luontosuhdetta ja luonnonsuojelun 
tietopohjaa rakentamaan

      
 ”Koulumetsät arvoonsa – yhteistyöllä suojelua ja ympäristö-
kasvatusta” -hanke päättyi tammikuussa. Kaksi vuotta kes-
täneen METSO-yhteistoimintaverkostohankkeen tulokse-
na syntyi Luonnonsuojeluliiton yhteistyökumppaneineen 
luoma koulumetsäkonsepti, jota esitellään verkkosivuillas-
ll.fi/koulumetsa. Työ jatkuu verkostoon kuuluvissa kouluis-
sa, päiväkodeissa ja kaupungeissa.

Luonnonsuojeluliitto julkaisi elokuussa Koulumetsäop-
paan, jonka koulumetsäkoordinaattori laati hankkeen ko-
kemuksien ja tuloksien pohjalta Tuuliaisen säätiön tuella.    
”Koulumetsäopas – käsikirja koulujen ja päiväkotien lähi-
metsien käyttöön ja turvaamiseen” julkaistiin sähköisenä 
verkossa ja sai heti hyvää palautetta. Oppaaseen nojautuvaa 
maastokoulutusta testattiin lokakuussa Virroilla Suomen 
ympäristöopisto SYKLI:n ympäristökasvattajaopiskelijoilla.

Joulukuussa Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) 
Suomen komitea myönsi Koulumetsät arvoonsa -hankkeel-
le ja sen koordinaattorille Virpi Sahille kunniamaininnan 
Paras luontoteko 2013–2014 -kilpailussa.

2.4.7. Lähialueyhteistyö

Tammikuussa 2014 käynnistyi kaksivuotinen Pohjoismai-
den ministerineuvoston rahoittama lähialueyhteistyöhan-
ke ”Building NGO Capacity in Protected area Management 
in the South Boreal and Central Taiga region”. Hankkeessa 
ovat liiton lisäksi yhteistyökumppaneina ympäristöjärjestöt 
SPOK Venäjän Karjalasta, Viron Estonian Fund for Nature 
ja Ruotsin luonnonsuojeluliitto.

 Hankkeen aikana tutustutaan kumppanijärjestöjen luon-
nonsuojelualueiden suunnitteluun ja tehdään yhteistyönä 
vanhojen suojelemattomien metsien kartoitusta. Lisäksi sy-
vennetään jo edellisenä vuonna toteutetun hankkeen aika-
na opiskeltuja kartoitusmenetelmiä ja kootaan tietoa van-
hoista metsistä interaktiiviseen karttaan.

 Ensimmäisen vuoden aikana toteutettiin hankesuunni-
telman mukaisesti opinto- ja maastokartoitusmatkat Viroon 
ja Venäjän Karjalaan sekä lisäksi seuraavan vuoden aktivi-
teetteja pohjustava inventointi- ja kuvausmatka Luonterin 
Natura-alueelle Suomessa.

 Viron maastokartoitusmatkan aikana tutustuttiin usei-
siin erilaisiin suojelemattomiin eteläboreaalisen vyöhyk-
keen metsiin. Tapahtumiin osallistui yli 20 virolaista, mm. 
opiskelijoita, metsäaktivisteja, tutkijoita ja virkamiehiä. 

Paikallisella tasolla maastoreissujen tavoitteena oli vaih-
taa tietoa järjestöaktiivien, virkamiesten ja metsäbiologien 
välillä. Viron matkan aikana suunniteltiin myös uutta tu-
tustumismatkaa suomalaisille metsäaktivisteille Viroon ke-
sälle 2015.

 Venäjän maastokartoitusmatka suuntautui Pudozhin 
alueelle, Pyalman kylään, Äänisjärven itäpuolelle. Pyalma-
joen ympärillä sijaitsee 24 000 hehtaarin kokoinen suojele-
maton alue vanhaa metsää, jonka suojelua SPOK-järjestö on 
edistänyt viime vuosien aikana aktiivisesti. Alue on merkitty 
Karjalan Tasavallan suojelualuesuunnitelmaan, mutta sen 
suojelu on jatkuvasti viivästynyt. Matkan aikana kartoitet-
tiin suojelualuesuunnitelmaan rajattua, paikoin hakattua 
aluetta. Kerätyn maastotiedon pohjalta laadittiin uusi raja-
us ja suojelualue-ehdotus alueelle.

 Luonterin reissun aikana tutustuttiin paikkoihin, joissa 
on tarkoitus järjestää kesällä 2015 hankkeen Suomen pää-
aktiviteetti, kansainvälinen metsäleiri. Samalla matkalla ku-
vattiin materiaalia hankkeen osana julkaistavaa videofilmiä 
varten. Vuoden aikana on lisäksi suunniteltu tiiviisti tulevaa 
yhteistyötä ja haettu rahoitusta tuleviin hankkeisiin. 

koulumetsÄoPPaan kirjoittaja virpi sahi 
perehdytti tulevia ympäristökasvattajia lokakuussa 
virroilla. hän kannusti tutkimaan kunnan kaavaa 
ja metsänhoitosuunnitelmaa sekä tuomaan niihin 
koulun ja päiväkodin näkökulman. monimuotoinen 
metsä on hyvä opetuskohde ja tarjoaa lapsille 
vaihtelevia toimintamahdollisuuksia.  

LäHiALUEyHTEiSTyö SUUnTAUTUi 

VirOOn, VEnäjän KArjALAAn  

jA ääniSjärVELLE.

norPPalÄhettilÄÄt 
kiersivät saimaan alueen 
kesätapahtumissa. 
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Occate quamus dolorit, 
santem repedig nihicilla 
di que et eium exped ut

2.4.8. Kehitysyhteistyö
       

Madagaskarilla toteutettava Manondroala-metsiensuo-
jeluhanke jatkui ulkoministeriön (UM) ja Finnairin tuella 
vuoden 2014 loppuun asti, jolloin hankkeen ensimmäinen 
kolmivuotiskausi saatiin päätökseen. Hanketiimi niin Suo-
messa kuin Madagaskarilla käytti vuoden mittaan runsaas-
ti aikaa uusien hankkeiden suunnitteluun, valmisteluun ja 
hakuprosessiin. Liitto haki rahoitusta uuteen kosteikko-
hankkeeseen yhdessä paikallisen kumppanijärjestön Mit-
sinjon kanssa. Hankkeen tavoitteena on tukea äärimmäi-
sen uhatun Ramsar-kosteikon yhteisölähtöistä suojelua ja 
ennallistamista. Manondroala-hanke sai UM:n hanketuen 
täysimääräisenä jatkokaudelle 2015–2017 ja kosteikkohan-
ke vuosille 2015–2016.

Manondroala-hankkeessa istutettiin toimintavuonna yli 
25 000 puuntainta ja ennallistettiin noin 25 hehtaaria luon-
nonmetsää Madagaskarin itäisellä sademetsävyöhykkeellä. 
Paikallinen kumppanijärjestö Mitsinjo hyödynsi metsitys-
työtä paikallisessa ympäristökasvatustyössään sekä oma-
rahoituksen hankinnassa. Puiden istuttamiseen osallistui 
vuoden aikana useita satoja koululaisia, opiskelijoita ja 
turisteja. Syyskuussa Mitsinjon varapuheenjohtaja, hank-
keen taimitarhakoordinaattori Youssouf Martin vieraili Ke-
pan ETVO-ohjelman kautta vapaaehtoistöissä liiton kes-
kustoimistolla.

Vuoden aikana tehtiin runsaasti metsäkartoitustyötä 
ympäri maata sekä laajennettiin kansallista ja kansain-
välistä yhteistyöverkostoa. Satelliittikuvatulkintaan ja 
kattavaan kenttätyöhön perustuva kartta Madagaskarin 
luonnonmetsistä esiteltiin 1.12.2014 Madagaskarin pää-
kaupungissa Antananarivossa järjestetyssä seminaaris-
sa yhteistyökumppaneille, virkamiehille ja muille sidos-
ryhmille. Hankkeessa tehtiin jälleen toimivaa yhteistyötä 
esimerkiksi Helsingin yliopiston biotieteiden laitoksen 
kanssa.

Liiton asiantuntijat osallistuivat aktiivisesti myös Sie-
menpuu-säätiön työhön trooppisten metsien suojelun, 
ruohonjuuritason kansalaisliikkeiden tukemisen sekä 
kohtuutalouden tarkemman sisällön määrittelyn keinoin. 
Kehityspoliittista vaikuttamistyötä tehtiin vuoden varrella 
erityisesti osallistumalla Kepan koordinoiman kehitysjär-
jestöjen yhteisen eduskuntavaalikampanjan suunnitteluun 
ja käynnistämiseen. Maailmantalouden tekijät -kampanja 
lanseerattiin marraskuussa 2014.

UM:n viestintä- ja globaalikasvatustuella toteutettiin 
toimintavuonna kahta kehitysviestintähanketta, joista en-
simmäinen saatiin vuoden 2013 rahoituksella päätökseen 
maaliskuussa ja toinen, vuoden 2014 hanke, aloitettiin 
toukokuussa. ”Haitalliset tuet kestävän kehityksen estei-
nä” -hankkeessa tuotettiin laaja raportti haitallisen tuki-
politiikan mittasuhteista ja vaikutuksista globaalisti sekä 
toimintasuositukset Suomen hallitukselle. Hankkeen lop-
puseminaari, jonka avasi silloinen ympäristöministeri Vil-
le Niinistö, järjestettiin 24.2.2014. Haitallisia tukia ja eko-
logista verouudistusta käsiteltiin myös 22.8. luterilaisen 
kirkon vihreä talous -aiheisessa seminaarissa, jossa liitol-
la oli puheenvuoro.

Toukokuussa aloitettiin hanke ”Kaivannaisten maa-
ilmantalous: ruohonjuuritaso rakentamassa kestävää 
luonnonvarojen käyttöä”, jota jatketaan vuoden 2015 ke-
vääseen saakka. Hankkeen varsinaiset tulokset siirtyvät 
siis vuodelle 2015.

2.5. Piiri- ja Paikallistoiminta

Luonnonsuojeluliitto koostuu 15 luonnonsuojelupiiris-
tä sekä nuorisojärjestö Luonto-Liitosta. Toimintavuonna 
kolmessa piirissä työskenteli osa-aikainen aluepäällikkö. 
Muissa piireissä työskenteli liiton aluetuen avulla osa-ai-
kainen piirityöntekijä. Osassa piireistä oli myös projekti-
työntekijöitä. Piirien asema maakunnallisina vaikuttaji-
na säilyi vahvana.

2.5.1. Nuorisojärjestö Luonto-Liitto

Luonto-Liitto on lasten ja nuorten luonnonharrastus- ja 
ympäristönsuojelujärjestö. Vuonna 2014 Luonto-Liitto 
keskittyi neljään toiminta-alueeseen, jotka olivat ympä-
ristökasvatus, ympäristövaikuttaminen, luonnonharras-
tus ja järjestötoiminta.

2.5.2. Paikallisyhdistykset

Vuoden 2014 lopussa kuului Suomen luonnonsuojelu-
liiton piirijärjestöihin 177 paikallisyhdistystä. Määrä on 
hieman supistunut viime vuodesta, mutta toisaalta myös 
muutamia nukkuneita yhdistyksiä saatiin heräteltyä ak-
tiivisiksi vuonna 2013. Piirien määrä ja aluejaot pysyivät 
ennallaan.

elizabeth ravaoarimalala 
esittelee ramsar-kosteikon 
harvinaista orkidealajistoa.

sulkavan suursoutuihin 
osallistui myös saimaannorppa. 

vuoden PaikallisYhdistYksenÄ 
palkittiin Turun luonnonsuojeluyhdistys.

mitsinjon richard 
ramangason ja evariste 
Désiré ovat huolissaan 
kosteikon säilymisestä.

diadeemisiFaka 
(Propithecus diadema) 
on kaunis ja harvinainen 
makilaji. madagaskarin 
metsiensuojeluhanke 
helpottaa sen ahdinkoa. 
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luonto-liiton 
perheleireillä 
vietetään 
leirielämää yhdessä 
perheen kanssa 
ja puuhastellaan 
kesäisessä luonnossa.

su
O

m
eN

 lu
O

N
N

O
N

su
O

jelu
liiTTO

su
O

m
eN

 lu
O

N
N

O
N

su
O

jelu
liiTTO



 20 • suomen luonnonsuojeluliitto  vuosikertomus 2014 suomen luonnonsuojeluliitto  vuosikertomus 2014 • 21

Paikallisyhdistykset  
piireittäin:

etelä-hämeen  
luonnonsuojelupiiri
Piirityöntekijä: Karri jutila
(sll.fi/etela-hame)
Asikkalan Luonnonystävät
Hollolan ympäristöyhdistys
Hämeenlinnan Seudun 
Luonnonsuojeluyhdistys
itä-Hämeen Luonnonsuojeluyhdistys
janakkalan Luonto ja ympäristö
Keski-Hämeen ympäristöyhdistys
Kärkölän Luonnonystävät
Lounais-Hämeen 
Luonnonsuojeluyhdistys
nastolan Luonnonsuojelu
Padasjoen Luonnonystävät
Salpausselän Luonnonystävät

etelä-karjalan  
luonnonsuojelupiiri
Piirityöntekijä: Anna Vuori / Laura 
Blomqvist
(sll.fi/etela-karjala)
imatran Seudun 
Luonnonsuojeluyhdistys
Laatokan-Karjalan Luonnonystävät
Lappeenrannan Seudun 
Luonnonsuojeluyhdistys
Savitaipaleen Seudun 
Luonnonsuojeluyhdistys

etelä-savon  
luonnonsuojelupiiri
Piirityöntekijä: Timo Luostarinen
(sll.fi/etela-savo)
Heinäveden Luonnonystävät
itä-Savon Luonnonsuojeluyhdistys
joroisten Luonnonystävät
Kangasniemen Luonto
Pieksämäen Luonnon ystävät
Puumalan Luonto
Suur-Savon Luonnonsuojeluyhdistys

kainuun  
luonnonsuojelupiiri
Piirityöntekijä: janne Kumpulainen
(sll.fi/kainuu)
Kajaanin Seudun Luonto
Lentua-Seura
Paltamon Luonto
Puolangan Luonto
Sotkamon Luonto
Vuolijoen Luonnonsuojelu- 
yhdistys
ylä-Kainuun Luonto

suomen luonnonsuojeluliiton  
keski-suomen piiri
Piirityöntekijä: juhani Paavola
(sll.fi/keski-suomi)
Ala-Keiteleen Luonnonystävät
jyväskylän Seudun 
Luonnonsuojeluyhdistys
jämsän Seudun Luonnonystävät
Kaakkoisen Keski-Suomen 
Luonnonsuojeluyhdistys
Karstulan-Kyyjärven 
Luonnonsuojeluyhdistys
Keurusseudun Luonnonystävät
Korpilahden Luonnonsuojeluyhdistys
Laukaan Seudun Luonto
Petäjäveden Luonto
Pihtiputaan Seudun 
Luonnonsuojeluyhdistys
Saarijärven Seudun Luonnonystävät
Toivakan Luonto
Viitasaaren Luonnonystävät

kymenlaakson luonnonsuojelupiiri
Piirityöntekijä: riku rinnekangas
(sll.fi/kymenlaakso)
Elimäen Luonnonystävät
Kaakkois-Kymen Luonto
Meri-Kymen Luonto
Pohjois-Kymen Luonto

lapin luonnonsuojelupiiri
Piirityöntekijä: Tarja Pasma
(sll.fi/lappi)
Enontekiön Luonnonsuojeluyhdistys
inarin Luonnonystävät
Kemijärven Luonto
Kemin Seudun 
Luonnonsuojeluyhdistys
Kittilän Luonto
Kolarin Luonto
Käsivarren Luonnonsuojeluyhdistys
Muonion Luonto
Pelkosenniemen 
Luonnonsuojeluyhdistys
Pellon Luonnonsuojeluyhdistys
Posion Luonnonystävät
Pro-Kutsa
ranuan Luonnonystävät
rovaniemen Luonto
Sompion Luonnonystävät
Tornion Luonnonsuojeluyhdistys
Utsjoen Luonnonsuojeluyhdistys
ylitornion Luonto

Pirkanmaan  
luonnonsuojelupiiri
Piirityöntekijä: juho Kytömäki
(sll.fi/pirkanmaa)

Akaan ympäristöyhdistys
ikaalisten Luonto
Kangasalan Luonto
Kurun ympäristöyhdistys
Kyrön Luonto

Lempäälän ympäristönsuojeluyhdistys
Mäntän Seudun 
Luonnonsuojeluyhdistys
nokian Luonto
Oriveden Seudun 
Luonnonsuojeluyhdistys
Pirkkalan ympäristöyhdistys
Pälkäneen Seudun ympäristö- 
yhdistys
ruoveden ympäristöyhdistys
Sastamalan ympäristöyhdistys
Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys
Valkeakosken Seudun 
Luonnonsuojeluyhdistys
Virtain Luonnonsuojeluyhdistys
ylä-Satakunnan ympäristöyhdistys
ylöjärven Luonto

Pohjanmaan  
luonnonsuojelupiiri
Piirityöntekijä: Teemu Tuovinen
(sll.fi/pohjanmaa)
Etelä-Pohjanmaan 
Luonnonsuojeluyhdistys
jalasjärven Luontoyhdistys
järviseudun ympäristöyhdistys 
Kotikontu
Kokkolanseudun Luonto
Kurikan luontoseura
Kyrön Seudun 
Luonnonsuojeluyhdistys
Lapuan ympäristöyhdistys
Lestijokiseudun Luonto ja ympäristö
Luontoyhdistys Valokki
Perhonjokilaakson Luonto
Pietarsaaren Luonto
Suomenselän Luonnonystävät
Suupohjan ympäristöseura
Vaasan ympäristöseura
ähtärinjärven Luontoyhdistys

Pohjois-karjalan  
luonnonsuojelupiiri
Piirityöntekijä: Heikki Pönkkä
(sll.fi/pohjois-karjala)
Enon Luonnonystävät
ilomantsin Luonnonystävät
joensuun Seudun Luonnonystävät
Keski-Karjalan Luonto
Kontiolahden Luonnonystävät
Lieksan Luonnonystävät
Outokummun Luonnonystävät
ylä-Karjalan Luonnonystävät

Pohjois-Pohjanmaan 
luonnonsuojelupiiri
piirityöntekijä: Merja ylönen
(sll.fi/pohjois-pohjanmaa)
Hailuodon Luonnonsuojeluyhdistys
iin ympäristöyhdistys
Kalajoen Luonnonsuojeluyhdistys
Kalajokilaakson Luonto
Kempeleen-Oulunsalon 
Luonnonsuojeluyhdistys
Kiiminkien Luonnonsuojeluyhdistys
Kuivaniemen Luonto
Kuusamon Luonnonystävät
Lakeuden Luonto
Oulujokilaakson Luonto
Oulun Luonnonsuojeluyhdistys
Pohjois-Suomenselän 
Luonnonsuojeluyhdistys
Pudasjärven 
Luonnonsuojeluyhdistys
Pyhäjokialueen 
Luonnonsuojeluyhdistys
raahen Seudun Luonnonystävät
ruukin Luonnonsuojeluyhdistys
Siikalatvan Luonto
Taivalkosken Luonto

Pohjois-savon  
luonnonsuojelupiiri
Piirityöntekijä: Marja Tenhunen
(sll.fi/pohjois-savo)
iisalmen Luonnon ystäväin yhdistys
Koillis-Savon Luonnonystävät
Kiuruveden Luonnonystävät
Kuopion Luonnon ystäväin yhdistys
nilsiän Luonnonsuojeluyhdistys
Siilinjärven Luonnonsuojeluyhdistys
Sisä-Savon Luonnonystävät
Varkauden Luonnonystävät

satakunnan luonnonsuojelupiiri
Piirityöntekijä: risto Vilen
(sll.fi/satakunta)
Ala-Satakunnan ympäristöseura
Harjavallan Seudun 
ympäristöyhdistys
Huittisten Seudun 
ympäristöyhdistys
Kankaanpään Seudun 
Luonnonystävät
Kokemäen ympäristöyhdistys
Porin Seudun ympäristöseura
rauman Seudun Luonnonystävät
Ulvilan ympäristöseura

suomen luonnonsuojeluliiton 
uudenmaan piiri
Piirityöntekijä: Ursula immonen

(sll.fi/uusimaa)
Espoon ympäristöyhdistys
Hangon ympäristöyhdistys
Helsingin Luonnonsuojeluyhdistys
Hyvinkään 
ympäristönsuojeluyhdistys
inkoon-Siuntion ympäristöyhdistys
itä-Uudenmaan Luonnon- ja 
ympäristönsuojeluyhdistys
järvenpään ympäristöyhdistys
Karjalohjan Luonto
Karkkilan Luonnonsuojeluyhdistys
Kauniaisten ympäristöyhdistys
Keravan ympäristönsuojeluyhdistys
Kirkkonummen ympäristöyhdistys
Lopen Luonnonystävät
Lohjan Seudun ympäristöyhdistys
Mäntsälän Luonnonsuojeluyhdistys
nurmijärven Luonto
raaseporin Luonto
riihimäen Seudun 
Luonnonsuojeluyhdistys
Sipoon Luonnonsuojelijat
Svartbäckin Seudun 
Luonnonsuojeluyhdistys
Tuusulan ympäristöyhdistys
Suomen luonnonsuojeluliitto 
Vantaa
Vihdin Luonto

varsinais-suomen 
luonnonsuojelupiiri
Piirityöntekijä: Hannu Klemola
(sll.fi/varsinais-suomi)
Härkätien 
ympäristönsuojeluyhdistys
Kaarinan Luonnonsuojeluyhdistys
Kemiönsaaren Luonto
Laitilan Seudun ympäristöyhdistys
Loimaan Seudun 
Luonnonsuojeluyhdistys
Mynämäen-Mietoisten 
Luonnonsuojeluyhdistys
naantalin Seudun 
Luonnonsuojeluyhdistys
nousiaisten ja Maskun 
Luonnonsuojeluyhdistys
Paimion Seudun ympäristöyhdistys
Paraisten Luonnonsuojeluyhdistys
Pöytyän Seudun 
Luonnonsuojeluyhdistys
raisionjokilaakson 
Luonnonsuojeluyhdistys
Salon Seudun 
Luonnonsuojeluyhdistys
Turun Luonnonsuojeluyhdistys
Uudenkaupungin ympäristö- 
yhdistys

luonnonkukkien PÄivÄnÄ 
järjestettiin lähes sata opastettua 
kasviretkeä eri puolilla suomea. 
Niihin osallistui vajaa 2000 
henkeä, joista 207 oli lapsia. 
retkenjärjestäjinä toimi 133 
vapaaehtoista kasviharrastajaa. 
retket olivat maksuttomia 
ja avoimia kaikille kasveista 
kiinnostuneille. Niistä reilut 60 oli 
paikallisyhdistysten järjestämiä.
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työssä Luonto-Liiton ja Suomen kirjastoseuran kanssa. Vii-
kon aikana kirjastot ja paikallistoimijat esittelivät luontoon 
ja ympäristöön liittyvää materiaalia ja järjestivät toimintaa 
yli 220 kirjastossa ympäri Suomea. Teemaviikkoa on vietet-
ty vuodesta 1999 lähtien. Aiemmin se tunnettiin luonto- ja 
ympäristöviikon nimellä.

Luonnonkukkien päivä
Luonnonkukkien päivänä (15.6.) järjestettiin lähes sata 
opastettua kasviretkeä eri puolilla Suomea. Niihin osallis-
tui vajaa 2 000 henkeä, joista 207 oli lapsia. Retkenjärjestä-
jinä toimi 133 vapaaehtoista kasviharrastajaa. Retket olivat 
maksuttomia ja avoimia kaikille kasveista kiinnostuneille. 
Niistä reilut 60 oli paikallisyhdistysten järjestämiä.

Yhteispohjoismaisen päivän tavoitteena on kasviharras-
tuksen edistäminen ja yhteisten luontokokemusten tarjoa-
minen mahdollisimman monelle. Palautteen perusteella 
retkiin oltiin tyytyväisiä.

Vuoden 2014 Luonnonkukkien päivän teemalajina oli 
valkolehdokki (Platanthera bifolia). Valkolehdokkia, kuten 
muitakin kämmeköitä, uhkaa erityisesti poiminta ja kerää-
minen niiden kauneuden takia.

Geologian päivä
Geologia-seminaari järjestettiin Suomen luonnon ja Geo-
logian päivänä 30.8. Rokualla Pohjois-Pohjanmaalla. Asian-
tuntijat pitivät aamupäivällä seminaariesityksiä ja iltapäiväl-
lä järjestettiin ohjatut maastoretket Rokuan luontoon mm. 
Suomen syvimpään suppaan. Seminaariin osallistui 65 hen-
kilöä, minkä lisäksi paikallisyhdistykset eri puolella Suomea 
järjestivät geologia-aiheisia tapahtumia. Seminaari järjes-
tettiin yhteistyössä Geologian tutkimuskeskuksen, Suomen 
Kansallisen Geologian Komitean (SKGK), ympäristöminis-
teriön sekä Pohjois-Pohjanmaan liiton, Metsähallituksen 
Luontopalvelut ja Rokua Geoparkin kanssa.

Suomen luonnon päivä
Luonnonsuojeluliitto julkaisi Suomen luonnon päivänä 
30.8. Pappa pitkospuille – mummo marjaan -oppaan van-
husten luontoon viemisestä. Teemapäivänä järjestettiin kol-

me tapahtumaa (Espoo, Teijo ja Riihimäki), joista kaksi oli 
lapsille tarkoitettuja satupolkutapahtumia.

Hiljan päivä
Hiljan päivä (8.10.) on järjestössä hiljaisuuden teemapäivä, 
jonka kunniaksi Uudenmaan piiri järjesti seminaarin, jos-
sa keskusteltiin tuulivoiman melusta. Hiljainen haavanleh-
ti -palkinto annettiin meluasiantuntija Pertti Sundqvistille 
ja ”Hiljaisuus ja kuuntelu matkailuosaamisen resursseina 
Pohjois-Karjalassa” -hankkeelle.

Alueellinen koulutustoiminta
Luonnonsuojeluliiton valtakunnallista koulutustoimin-
taa toteutettiin yhdessä OK-opintokeskuksen ja Opintotoi-
minnan keskusliiton kanssa. Liitto käytti yhdessä piirien ja 
yhdistysten kanssa valtionapuun oikeuttavia opetustunte-
ja yhteensä 255 tuntia (150 tuntia vuonna 2013). Koulutus-
toimintaan saatiin valtionapua yhteensä 3 672 euroa (1 665 
euroa vuonna 2013 ). Luvut kertovat selvästi aiempaa aktii-
visemmasta koulutustoiminnasta. Tuesta piirien ja yhdistys-
ten järjestämään koulutukseen ohjautui suoraan 2316 euroa.

2.5.3 Alue- ja paikallistoiminnan  
tukeminen

Aluetyön rahoitusmalli on vakiintunut tapa edistää piirien 
tasapuolista kohtelua resurssien jaossa. Toimintavuonna 
aluetuen suuruus oli 16 500 euroa/piiri ja sitä maksettiin 
Etelä-Hämeen, Etelä-Savon, Kainuun, Lapin, Keski-Suomen, 
Kymenlaakson, Pirkanmaan, Pohjanmaan, Pohjois-Karja-
lan, Pohjois-Savon, Satakunnan ja Uudenmaan piireille. Tä-
män lisäksi Lapin piirille maksettiin erityislisää 10 000 eu-
roa ja nuorisojärjestö Luonto-Liitolle 8 250 euroa eli puolet 
aluetuesta.

Lisäksi liitto maksoi Varsinais-Suomen, Pohjois-Pohjan-
maan ja Etelä-Karjalan piirien aluepäälliköiden palkkauk-
sesta 80 prosenttia. Aluepäälliköt käyttivät valtakunnalliseen 
suojelutyöhön 30 prosenttia työajastaan, ja Etelä-Karjalan 
aluepäällikkö 50 prosenttia.

Avustukset
Piirien ja paikallisyhdistysten ennakoimattomiin suojelu-
tarpeisiin oli varattu 10 000 euroa, jotka jaettiin kolmen pii-
rin ja EKOenergia-hankkeen kesken. Luonnonsuojeluliiton 
ja Luonto-Liiton yhteistyötä sekä perheille suunnattua toi-
mintaa tukevaa perhetoiminnan avustusta jaettiin 2 142 eu-
roa yhteensä yhdeksälle yhdistykselle ja piirille. Jäsen- ja 
varainhankinnan avustuksia myönnettiin 11 yhdistykselle 
yhteensä 2200 euroa.

2.5.4. Paikallinen luonnonharrastustoiminta

Piireissä ja yhdistyksissä järjestettiin 347 keskusjärjestön tie-
toon tullutta tapahtumaa, joihin osallistui noin 6 000 ihmis-
tä. Paikallistoimintaa järjestettiin myös osana valtakunnal-
lisia teemapäiviä:

Luonto lainassa -viikko kirjastoissa
Luonto lainassa -teemaviikko (10.–16.2.) järjestettiin yhteis-
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geologian PÄivÄÄ vietettiin 
30.8. osana suomen luonnon 
päivää. Päätapahtuma 
oli rokualla, jonka 
harjumaastoista löytyy myös 
suomen syvin suppa.

valkolehdokki 
oli luonnonkukkien 
päivän 
tämänvuotinen 
teemalaji. se on 
kauneimmillaan 
luonnossa, ei 
maljakossa.

hiidenkirnut ovat jo viime 
jääkaudelta, mutta edelleen 
hyviä retkikohteita. 

uudenmaan Piiri järjesti 
seminaarin, jossa keskusteltiin 
tuulivoiman melusta.

ikÄihmisten luontoretki. 
suomen luonnonpäivän viettoa espoon 
hopeakuun palvelutalon pihapiirissa. 

HELMiKUiSTA LUOnTO LAinASSA 

-ViiKKOA ViETETTiin  

220 KirjASTOSSA. 
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VErKKOSiVUjEn 
jA SOSiAALiSEn 
MEdiAn MErKiTyS 
LUOnnOnSUOjELUTyöSSä 
KASVOi EdELLEEn.  
niidEn TUELLA 
MyöS jäSEn- jA 
VArAinHAnKinTA 
MEnESTyiVäT. 
PErinTEiKKääT LEHdETKin 
TAVOiTTiVAT LUKijAnSA.    

3. viestintÄ ja markkinointi

PYÖreÄlehtikihokki 
(Drosera rotundifolia) 
on soiden pienikokoinen 
erikoisuus, 
lihansyöjäkasvi.     

sosiaalisen median kÄYttÖ laajeni entisestään. Liiton julkaisemat aikauslehti Suomen 

Luonto ja jäsenlehti Luonnonsuojelija saivat osakseen tunnustusta lukijoilta ja liiton 

ulkopuolisilta palkitsijoilta. Suomen Luonnon suosio kasvoi edelleen myös verkon ja sosiaalisen 

median puolella. Liiton kuvallisuutta ja visuaalisuutta kehitettiin määrätietoisesti.

Tiedotuksessa korostui erityisesti soidensuojelu. 

luonnonsuojeluliiton jäsenten ja tukijoiden määrät olivat edelleen hienoisessa 

kasvussa. Parantuneen jäsenhuollon merkittäviä tekijöitä oli Luonnonsuojelijan lehtiuudistus. 

yritysyhteistyötä jatkettiin pitkäaikaisten kumppaneiden kanssa. Liitto lanseerasi myös uuden 

kannatusyrityskonseptin.
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koulumetsÄoPas julkaistiin 
elokuussa. satasivuinen opas 
kannustaa oppimaan lähimetsistä 
ja suojelemaan niitä.
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3.1. viestintÄ

Liitto laajensi määrätietoisesti viestinnän tuella tapahtuvaa 
varainhankintaa. Sosiaalisen median kanavien käyttö laaje-
ni edelleen, ja niiden merkitys oli yhä keskeisempi osa lii-
ton viestinnän ja varainhankinnan kokonaisuutta. Jäsenleh-
ti Luonnonsuojelija ilmestyi uudistettuna ja aikakauslehti 
Suomen Luonto jopa vankisti levikkiään, vaikka lehdistön 
tilanne Suomessa kävi yhä haasteellisemmaksi. 

Toimintavuonna valmisteltiin liitolle myös päivitettyä vi-
suaalista ilmettä. Työn tulokset näkyvät vuoden 2015 aikana. 
Kuvallisuutta kehitettiin edelleen, hyödyntämällä laaduk-
kaita kuvia entistä enemmän muun muassa jäsen- ja jou-
lukampanjoissa.

3.1.1. Sisäinen viestintä

Liiton sisäisessä viestinnässä kasvoi sosiaalisten medioiden 
merkitys osallistavina viestintäkanavina. Keskeisiä välinei-
tä olivat edelleen myös sisäiset sähköpostilistat, uudistunut 
Järjestökirje ja Yhdistysnetti. Luonnonsuojelija-lehti koko-
si ja esitteli maan kattavasti paikallisten piirien ja yhdistys-
ten toimintaa. 

3.1.2. Ulkoinen viestintä

Tiedotus ja mediayhteistyö
Perinteisen mediatiedotuksen ohella panostimme entistä 
enemmän suoraan mediakontaktointiin sekä medianäky-
vyyden saavuttamiseen sosiaalisen median avulla. Vuoden 
aikana lähetettiin 77 tiedotetta sekä järjestettiin kaksi tie-
dotustilaisuutta.

Keväällä järjestetty tiedotustilaisuus suuresta suomalai- 
sesta päästöhuijauksesta – turpeen vesistöpäästöistä – poi-
ki runsaasti palstatilaa. Suoteema oli keskiössä tiedotukses-
samme myös syksyllä, kun kampanjoimme soidensuojeluoh-
jelman pelastamiseksi.

Luonnonsuojeluliiton valtuuston kokouksen yhteydessä 
huhtikuussa Seinäjoella pidetty tiedotustilaisuus keskittyi 
Eurovaalien ympäristöteemoihin. Porin SuomiAreenassa 
heinäkuussa nostatimme keskustelua luonnonsuojelusta. 

Yhteistyössä Mainostoimisto Adamsin kanssa toteutettu 
Pelastetaan oma norppamme -kampanja innosti mukaan 
useita medioita välittämään viestiä norpan suojelusta. Kam-
panjanfilmi nähtiin muun muassa MTV3:n mainospotti-
na. Tunteisiin vetoava animaatiofilmi poimittiin elokuussa 
Kuukauden Parhaat Sekunnit -mainoskilpailun shortlistal-
le. Saimaannorpan suojelussa runsaasti näkyvyyttä sai myös 
7-vuotiaan oululaisen Veikon sympaattinen projekti, jossa 
hän myi naapurustolle pehmomustekaloja ja lahjoitti tuo-
tot norppien suojeluun.

Yksittäisistä aiheista myös suurpetojen ja erityisesti su-
sien suojelu oli pinnalla, ja pidimme susikeskustelua yllä 
niin sosiaalisessa mediassa kuin perinteisissä medioissa-
kin. Myös muun muassa kehotuksemme auttaa pihapiirin 
eläimiä selviämään helteestä nousi valtakunnalliseen me-
diaan some-kanaviemme kautta.

3.1.3. Jäsenlehti Luonnonsuojelija

Luonnonsuojelija-lehti
Luonnonsuojelija-lehti ilmestyi uudistuneessa ulkoasus-
saan neljä kertaa. Ulkoasu-uudistuksen toteutti graafikko 
Anna Mattsson Suomi Designista yhdessä Luonnonsuoje-
lijan toimituksen kanssa. Uudistuksen tavoitteina oli tukea 
liiton brändiä, jäsenhankintaa ja vapaaehtoistyötä sekä 
palvella jäseniä ja vaikuttaa positiivisesti liiton toimintaan. 
Muutokset tähtäsivät lehden luettavuuden parantamiseen. 

Uudistus sai lukijoilta kiitosta. Lehden 1/2014 lukijakyse-
lyyn vastasi 257 lukijaa, joista suurin osa oli hyvin tyytyväisiä 
lehteen ja uudistukseen. Palautteissa kiiteltiin lehden visu-
aalisuutta, kokoa ja lisääntynyttä luettavuutta. Vuoden lo-
pulla järjestetyn, kaikkia vuosikerran lehtiä koskevan kyse-
lyn vastaajat olivat yhtä lailla tyytyväisiä vuosikertaan.

Uudistunutta lehteä hyödynnettiin myös jäsenhankinnas-
sa. Jäsenyydestä ja lehdestä kiinnostuneille tarjottiin mah-
dollisuutta tilata ensimmäisen numeron ilmaiseksi kotiin: 
yli 300 ihmistä tarttui tilaisuuteen.

Lehti toi liiton toimintaa ja asiantuntijoita esiin monipuo-
lisesti. Vuoden pääaiheita olivat ilmastonmuutos, soiden-
suojelu, maakotkien ja norppien suojelu, salametsästys ja 
kaivosteollisuus.

Vapaaehtoistoimintaan kannustettiin jakamalla tietoa 
paikallistoiminnasta ja paikallisista luonnonsuojelusaavu-
tuksista. Vuoden viimeisessä numerossa esiteltiin tekijöi-
den kautta erilaisia tapoja osallistua Luonnonsuojeluliiton 
toimintaan vapaaehtoisena ja koottiin vuoden saavutukset 
pähkinänkuorissa samalle sivulle. Lehti osallistui varain-
hankintaan esittelemällä lukijoille säännöllisesti lahjoitus-
kohteita.

Luonnonsuojelija eli elämäänsä paitsi paperilla, myös 
verkossa. Lehden näkyvyyttä lisättiin sähköisillä uutiskir-
jeillä, liiton verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Lehden 
näköispainos julkaistiin Issue-verkkojulkaisuna.

3.1.4. Aikakauslehti Suomen Luonto

Suomen Luonto on Luonnonsuojeluliiton kustantama jour-
nalistisesti itsenäinen, vapailla markkinoilla kilpaileva eri-
koisaikakauslehti. Se pitää esillä myös liiton teemoja aika-
kauslehden keinoin ja on osa liiton varainhankintaa.

Suomen Luonnosta julkaistiin 73. vuosikerta, jonka koko-
naissivumäärä oli 848. Lehti ilmestyi kymmenenä numero-
na, ja jokaisen numeron sivumäärä oli 84 paitsi kesäkuussa 
92 sivua. Lisäksi tarjolla oli digitaalinen näköisversio ja leh-
tiarkisto nettiversiona sekä lukulaite- ja älypuhelinsovelluk-
sena. Ne olivat kestotilaajille ilmaisia.

Verkkosivujen kehitystyötä jatkettiin, ja niistä on tullut 
yhä suositumpi lehden lisä ja laajennus. Kävijöitä oli vii-
koittain keskimäärin 15 157 ja istuntoja 22 556. Kävijämää-
rä oli pienimmillään 10 705, enimmillään 30 816. Suuri osa 
verkkosivujen aineistosta oli oman toimituksen tekemää ja 

aiemmin lehdessä julkaistuja juttuja. Sisältöä laajennettiin 
myös videoihin.

Laajan pitkien juttujen osuuden lisäksi oli seuraavat va-
kiopalstat: Pääkirjoitus, Luonto ja ympäristö nyt, Maailmal-
ta, Kolumni, Vahtikoira, Kasvokkain, Retkellä, Kotona, Virik-
keitä, Havaintokirja, Lukijoilta ja Kysy luonnosta.

Lehden levikki ja talous pysyivät suotuisina onnistuneen 
levikkikampanjoinnin ja hyvin sujuneen ilmoitushankin-
nan ansiosta. Suomen Luonto oli maan ainoita aikakaus-
lehtiä, jonka levikki jopa nousi vaikeassa markkinatilantees-
sa. Se osoittaa, että hyvin tehdyillä erikoisaikakauslehdillä 
on tulevaisuutta.

Myös laatupalkintoja saatiin. Aikakausmedian Edit-kil-
pailussa Suomen Luonto valittiin Vuoden yleisölehdeksi, 
joka on kilpailun epävirallinen pääpalkinto. Tuomariston 
mukaan ”Suomen Luonnossa kuvat hengästyttävät ja teke-
misen intohimo näkyy loppuun asti tuotetuissa monipuo-
lisissa jutuissa. Sisältö on sekä tiukkaa asiaa että viihdettä. 
Kieliasu on kekseliästä ja visuaalinen kerronta tempaisee 
mukaansa pitkäksi aikaa. Lehden verkkosivusto ja painet-
tu lehti tukevat toisiaan hienosti viestittävässä asiassa. Lehti 

SUOMEn LUOnTO OLi MAAn 

AinOiTA AiKAKAUSLEHTiä, jOnKA 

LEViKKi nOUSi jOPA VAiKEASSA 

MArKKinATiLAnTEESSA.

uudistunut jäsenlehti luonnonsuojelija 
ja vapaille markkinoille suunnattu 
suomen luonto pitivät luonnonsuojelusta 
kiinnostuneet lukijat ajan tasalla.

mielenilmaukset ovat osa 
liiton toimintaa. kuvassa etualalla 
toiminnanjohtaja eero Yrjö-koskinen 
ja suojelupäällikkö jouni Nissinen.

kesÄn kuumimmassa keskustelussa Porin 
suomiareenalla puhuttiin erityisesti turpeenotosta. 
väittelyyn osallistuivat (vas.) jussi eronen (mTv 
uutiset), Tomi Yli-kyyny (vapo Oy), ympäristöministeri 
ville Niinistö, risto sulkava (luonnonsuojeluliitto) 
ja markus Nissinen (metsänomistajien liitto 
länsi-suomi).
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kutsuu lukijaa rakastamaan, ihailemaan ja kunnioittamaan 
luontoa”.

Verkkotuottaja Annakaisa Vänttinen sai Suomen aika-
kauslehdentoimittajien liiton Salli-journalistipalkinnon 
verkkosivujen kehitystyöstä. Perusteluissa todettiin, että 
Vänttinen on ollut keskeisessä roolissa Suomen Luonnon 
verkkosivujen uudistuksessa sekä sosiaalisen median toi-
mintojen kehittämisessä. ”Verkkosivusto on helppokäyt-
töinen, visuaalisesti upea sekä sisällöllisesti kiinnostava. 
Myös sosiaalisen median käyttö on onnistunut erinomai-
sesti. Suomen Luonto on median murrosvaiheessa hyvä esi-
merkki siitä, miten tunnettu aikakausilehti voi toimia digi-
taalisessa ympäristössä.”

Lehden Facebook-sivulla ”tykkääjien” määrä nousi tasai-
sesti ja vuoden lopussa heitä oli jo 60 000. Suomen Luonto 
käytti myös Twitteriä ja Instagramia.

Virallinen Levikintarkastuksen laskema levikki (LT 
7.4.2015) oli 27 753 kappaletta, joka oli 1226 kappaletta ja 
4,4 prosenttia suurempi kuin vuonna 2013 (26 527 kpl, LT 
26.3.2014). Viralliseen levikkiin luetaan myös irtonumero-
myynti ja osa vapaakappaleista. Vuoden 2014 keskimää-
räinen maksettujen tilausten levikki ja  irtonumeromyynti 
olivat yhteensä 27 416 kappaletta. Irtonumeromyynti Lehti-
pisteissä oli tänäkin vuonna hyvä (keskimäärin 586 kpl / nu-
mero) ja edelleen lievässä nousussa (kasvua 31 kpl).

Suomen Luontoa tarjottiin muissa lehdissä olevilla il-
moituksilla, puhelinmyynnillä, internetissä ja lehden Face-
book-sivuilla. Internetin ja sosiaalisen median kanavien 
merkitys levikkityössä on entisestään kasvanut. Kesäkuun 

irtonumerokampanjassa myytiin 1 750 irtonumeroa ja siinä 
oli lisähoukutuksena edullinen tarjous kolmen numeron ti-
lausjaksosta. Sama kolmen numeron tarjous oli SL:n 1–8/14 
irtonumeroiden välissä, marras- ja joulukuussa liitteenä oli 
joululahjatarjous. Perinteinen joululahjakampanja meni jäl-
leen hyvin: 3 360 vuoden tilausta. 

Verkkosivuista ja sosiaalisesta mediasta on tullut yhä tär-
keämpi ja kustannustehokas kanava lehden markkinoinnis-
sa. Markkinoinnin suunnittelusta vastasi lehden sisäinen 
markkinointityöryhmä, ja kampanjoiden materiaali tehtiin 
suurimmaksi osaksi toimituksen omin voimin. Markkinoin-
ti oli tämän takia hyvin kustannustehokasta.

Kansallisen Mediatutkimuksen (KMT 2014) mukaan Suo-
men Luontoa seurasi keskimäärin 97 000 lukijaa.

Lehtipisteen kanssa jatkettiin yhteistyötä irtonumero-
myynnissä. Lehtiluukussa oli myynnissä lehden digitaali-
nen näköisversio. Suoramarkkinointi Mega vastasi puhelin-
myynnistä ja BF Media ilmoitusmyynnistä. Lehti painettiin 
Hansaprintissä.

3.1.5. Verkkoviestintä ja IT-ratkaisut

Soiden suojelu oli vahvasti esillä verkkoviestinnässä: suo-
jeluvetoomukseen kerättiin 16 000 nimeä verkkokampan-
joinnilla, ja vetoomus luovutettiin pääministerille YouTu-
be-videolla Twitterissä. Kuvaava esimerkki siitä, kuinka 
sosiaalisen median rooli vahvistui jälleen järjestön viestin-
nässä. Kiinnostavimmat sisältömme saivat sosiaalisen me-
dian välityksellä satoja tuhansia katselukertoja.

 Ohjenuoranamme on tuottaa mietittyä, laadukasta ja mo-
nipuolista sisältöä eri verkkokanaviin, ja näin edistää vaikut-
tamistyötä, luontotietoutta ja norppabrändin tunnettuutta. 
Verkossa reagoimme ketterästi ajankohtaisiin ympäristö-
kysymyksiin ja tarjoamme keskustelun paikkoja kansalais-
järjestömme kehittämiselle. Sosiaalisen median kanavissa 
olimme läsnä lähes päivittäin, uutiskirjeillä viestimme luon-
toasiaa vähintään kerran kuukaudessa. 

Somessa toteutettu Norppahaaste-jäsenkampanja sekä 
Joululahja luonnolle -kampanja menestyivät vaikeasta ta-
loustilanteesta huolimatta erinomaisesti. 

Myös Luontokaupan tuotteiden näkyvyyttä ja myyntiä 
vauhditettiin verkkomarkkinoinnilla. Uutuutena norppa 
näkyi myös kuvapalvelu Instagramissa, joka mahdollistaa 
liiton jäsenistöä keskimäärin nuorempaa yleisön tavoitta-
misen. 

Myös verkkomarkkinoinnin osalta harpattiin eteenpäin: 
Luonnonsuojeluliitto valittiin mukaan Googlen Ad Grants 

-ohjelmaan, joka tarjoaa mainostilaa järjestön ja sen hyvän-
tekeväisyyskohteiden markkinointiin. Myös Facebook-mark-
kinointi vakiintui osaksi some-työtä.

Sll.fi-verkkosivuston kävijäkyselyssä sivuston saama ko-
konaisarvio oli aiempia vuosia parempi. Sivustoa pidettiin 
luotettavana, ammattimaisena ja kieliasua hyvänä. Lähes 
kaikilla kyselyn osa-alueilla sivusto ylsi yhtä hyvään tulok-
seen kuin pohjoismaisten kansalaisjärjestöjen sivustot kes-
kimäärin.

Palvelinkoneissa ja toimistotyössä luonnonsuojeluliitto 
hyödyntää vapaan lähdekoodin ohjelmistoja. Palvelinko-
neet toimivat ekoenergialla. Ylläpidossa yhteistyötä Seravo 
Oy:n kanssa jatkettiin. 

3.2. jÄsenhankinta ja jÄsenhuolto

Luonnonsuojeluliiton jäsenmäärän hienoinen kasvu jatkui 
toista vuotta peräkkäin. Vuoden 2014 lopussa maksaneita 
jäseniä oli 28 982. Tämä on 70 jäsentä enemmän kuin vuon-
na 2013, jolloin jäsenmäärä kasvoi 15 jäsenellä. Kasvuluvut 
voivat vaikuttaa pieniltä, mutta ottaen huomioon sen, että 
vuoden 2011 ja 2012 välillä jäsenmäärämme vähentyi 1 060 
jäsenellä, tilanne näyttää jo valoisammalta.

Vuoden 2014 jäsenhankintakauden aikana liittyi yhteen-
sä 2 489 uutta jäsentä, mikä on 448 enemmän kuin edel-
lisenä vuonna. Ilahduttavin uutinen jäsenhankinnassa oli 
eronneiden jäsenten määrän kääntyminen laskuun. 2013 
eronneita jäseniä oli 2 316 kun vuonna 2014 heitä oli 1 965 
eli 351 vähemmän. Tähän päästiin kehittämällä jäsenpal-
veluita, joista merkittävin oli jäsenlehti Luonnonsuojeli-
jan uudistus.

3.2.1. Jäsenhankintakampanjat

Alkuvuonna 2014 toteutettiin telekampanja vanhoille eron-
neille jäsenille, jonka kautta 148 jäsentä liittyi takaisin liit-
toon. Keväällä toteutettiin telekampanja, jossa soitettiin 
markkinointikyselyssä Luonnonsuojeluliiton työstä kiinnos-
tuneille vastaajille. Tämän kautta saimme 516 uutta jäsentä. 
Kesällä ja syksyllä 2014 toteutettiin telekampanja Suomen 
Luonnon tilaajille. Kampanjan kautta saimme yhteensä  
1 229 uutta jäsentä, joista 243 ovat vuoden 2014 jäseniä ja 
986 vuoden 2015 jäseniä.

Verkkosivujen ja sosiaalisen median rooli jäsenhankin-
nassa on kasvanut tasaisesti viime vuosina. Luonnonsuo-
jeluliitto on panostanut verkkoviestinnän kehittämiseen 
sekä sosiaalisen median kautta toteutettavaan kampan-
jointiin. Syksyllä 2013 toteutettu verkkojäsenhankintakam-
panja Norppahaaste toi viiden viikon aikana yhteensä 384 
uutta jäsentä. 

Syksyllä 2014 toteutettu Norppahaaste toi huimat 658 uut-
ta jäsentä neljän viikon aikana. Vuoden 2014 Norppahaas-
teessa panostettiin kampanjan visuaaliseen ilmeeseen sekä 
kokeiltiin hyvin tuloksin uutta sosiaalisen median kanavaa 
Instagramia. Verkkosivujen kautta liittyi yhteensä 958 uut-
ta jäsentä.

Syksyllä 2014 toteutetuista kampanjoista saimme yhteen-
sä 1 572 uutta vuoden 2015 jäsentä.

VUOdEn AiKAnA LUOnnOnSUOjELU- 

LiiTTOOn LiiTTyi 2489 UUTTA 

jäSEnTä, MiKä On 448 EnEMMän 

KUin EdELLiSEnä VUOnnA. 

tasavallan Presidentti sauli 
Niinistö osallistui luonnonkukkien päivän 
retkelle yhdessä puolisonsa, rouva jenni 
haukion, kanssa. mukana retkellä oli 
myös lennu-koira.  

somePÄivitYksiÄ 
tehtiin ahkerasti. Ne 
kertoivat niin liiton 
omasta toiminnasta 
kuin ilon ja huolen 
aiheista ympäristössä. 
suurisilmäinen 
liito-orava muistutti 
alkavasta joululahja- 
kampanjasta. 

jäsenlaji   2014 2013 muutos %
Varsinaisia jäseniä  23752 23341 1,8
Lahjoittajajäseniä  2403 2652 -9,4
(face to face -kampanjalla)
Lahjoittajajäseniä  435 469 -7,2
Perhejäseniä  1849 1887 -2,0
Opiskelijajäseniä  543 563 -3,6

Yhteensä  28982 28912 0,2

Jäsenmäärä piireittäin

Piiri jäseniä 2014 jäseniä 2013  muutos %
Etelä-Häme 1619 1607  0,07
Etelä-Karjala 807 805  0,02
Etelä-Savo 851 865 -1,1
Kainuu 287 282  1,8
Keski-Suomi 1722 1706  0,09
Kymenlaakso 939 945 -0,06
Lappi 1057 1094 -3,4
Pirkanmaa 2876 2892 -0,5
Pohjois-Karjala 998 981  1,7
Pohjanmaa 1119 1096  2,1
Pohjois-Pohjanmaa 1513 1513  0,0
Pohjois-Savo 1140 1171 -2,6
Satakunta 1042 1061 -1,8
Uusimaa 9821 9690  1,4
Varsinais-Suomi 3149 3151 -0,06
Ulkolaiset 42 53 -17,0

koko maa 28982 28912 0,2
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3.2.2. Jäsenhuolto

Vuonna 2014 Luonnonsuojeluliitto panosti jäsenpalvelui-
den kehittämiseen sekä viestintään jäsenistön kanssa. Jäse-
nistön tarpeita ja näkemyksiä selvitettiin verkkosivujen kä-
vijäkyselyillä, Luonnonsuojelijalehden lukijakyselyillä sekä 
vuoden alussa toteutetulla kampanjalla, jossa jäsenmaksun-
sa maksamatta jättäneille jäsenille soitettiin, tarjottiin mah-
dollisuutta liittyä uudelleen jäseneksi ja samalla selvitettiin 
syitä jäsenyyden lopettamiselle.

Vuoden merkittävin uudistus jäsenhuollossa oli jäsen-
lehti Luonnonsuojelijan uudistus, jonka tavoitteina oli tu-
kea liiton brändiä, jäsenhankintaa ja vapaaehtoistyötä sekä 
palvella jäseniä ja vaikuttaa positiivisesti liiton toimintaan. 
Uudistunut jäsenlehti sai paljon positiivista palautetta lu-
kijoilta.

Jäsenistöön kohdistuvan viestinnän vuorovaikutteisuutta 
kehitettiin eteenpäin tuottamalla jäsenistöä palvelevaa si-
sältöä uutiskirjeissä sekä verkkoviestinnässä. Vuoden aika-
na seuraajien määrä Facebookissa, Twitterissä sekä Insta-
gramissa kasvoi merkittävästi. 

3.2.3. Jäsenmaksut vuodelle 2014

Jäsenmaksusuositukset vuodelle 2014 olivat seuraavat:

Varsinaisen jäsenen jäsenmaksu 35 euroa
- liiton osuus 18,55 euroa (53 %)
- suositus piirille 9,45 euroa (27 %)
- suositus paikallisyhdistykselle 7,00 euroa (20 %)

Perhejäsenen jäsenmaksu 10,00 euroa
- liiton osuus 5,30 euroa (53 %)
- suositus piirille 2,70 euroa (27 %)
- suositus paikallisyhdistykselle 6,40 euroa (20 %)

Opiskelijajäsenen jäsenmaksu 28 euroa
Liiton osuus 14 euroa, josta:

- liiton osuus 7,42 euroa (53 %)
- suositus piirille 3,78 euroa (27 %)
- suositus paikallisyhdistykselle 2,80 euroa (20 %)
Luonto-Liiton osuus 14,00 euroa

Kertalahjoitukset
Kaikki varsinaisten, perhe- ja opiskelijajäsenten antamat 
kertalahjoitukset jäävät liitolle. Nykyisten lahjoittajajäsen-
ten e-laskuna tai suoramaksuna maksamat jäsenmaksut 
jaetaan liitolle, piireille ja paikallisyhdistyksille jäsenmak-
susuhteessa aina 35 euroon saakka.

3.3. varainhankinta ja YritYsYhteistYÖ

Kuukausitukijat
Kuukausitukijat voivat tukea liiton tekemää metsien-, nor-
pan- sekä vesiensuojelutyötä. Keväällä ja kesällä 2014 toteu-
tettiin face to face -pilottikampanja, jolla hankittiin liiton 
yleistä toimintaa tukevia kuukausitukijoita. Kampanjan ta-
voitteena oli hankkia 115 uutta kuukausitukijaa. Kampanja 
tuotti yhteensä 140 uutta tukijaa. Vuoden lopussa liitolla oli 
yhteensä 258 kuukausitukijaa. Joulun alla liitto lähetti uusil-
le kuukausitukijoille joulukortit kiitokseksi tuesta.

Vuonna 2015 kuukausitukijoiden hankintaa pyritään ke-
hittämään.

Yksityisvarainhankinta
Yksityishenkilöiden lahjoituksia kerättiin pääasiassa  
sll.fi-lahjoitussivujen kautta. Lisäksi lahjoituksia tehtiin tili-
siirtoina sekä lahjoitusnumeroomme soittamalla.

Alkusyksyllä liitto kokeili uutta, jäsenistölle kohdennet-
tua kirjeitse toteutettua kertalahjoituspyyntöä, jolla kerät-
tiin varoja saimaannorpan suojeluun. Konsepti toimi hyvin, 
ja sitä tullaan hyödyntämään myös jatkossa liiton toimin-
nan tukemiseksi.  

Joululahja lahja luonnolle -varainhankintakampanjas-
sa esittelimme 10 erilaista aineetonta lahjaa annettavaksi 
luonnolle ja ystävälle. Lahjavalikoimassa oli mm. saukol-
le puhdas puro, liito-oravalle kotikolo ja saimaannorpalle 
uimarauha. Aineettomia lahjoja markkinointiin pääasiassa 
sosiaalisessa mediassa, ja samaan aikaan tarjosimme luon-
nonystäville suositun sähköisen joulukalenterin. Runsaasti 

positiivista palautetta saaneen kampanjan johdosta yli tu-
hat luonnonystävää antoi lahjan luonnolle.

Luonnonsuojeluliiton saamien yksityislahjoitusten määrä 
jatkoi edelleen kasvu-uralla, ja esimerkiksi joulukampanjan 
tuotot kasvoivat noin 97 prosenttia vuoteen 2013 verrattuna. 
Koko vuoden 2014 lahjoituskertymä kasvoi noin 68 prosent-
tia edellisvuoteen verrattuna.

Merkkipäivälahjoittajien henkilökohtaiseen palveluun 
panostaminen on onnistunut hyvin, ja lahjoitustuotot kas-
voivat noin 80 prosenttia vuoteen 2013 verrattuna.

Yritysyhteistyö
Euroalueen talouden epävarmuustekijät ovat vaikuttaneet 
yritysten mahdollisuuksiin tukea luonnonsuojelutyötä, 
mutta edelleen yritysyhteistyöllä on vakiintunut paikkan-
sa liiton varainhankinnassa. Yritysyhteistyö toimii tärkeänä 
kanavana liiton toiminnan esittelyssä uusille sidosryhmille. 
Yhteistyön tuottoja on pystytty ohjaamaan myös asiantun-
tijatyön tukemiseen.

Yhteistyö jatkui liiton pitkäaikaisten yhteistyökumppa-
neiden LähiTapiolan, Veikkauksen, Suomen Lähikaupan, 
Finnairin, Etelä-Karjalan Osuuskaupan, Hertzin ja The Bo-
dy Shopin kanssa. OP-Rahastoyhtiön kanssa jatkettiin 2013 
käynnistynyttä pienvesien ennallistustyötä Pohjanmaalla.  

Ekokemin tuella valtakunnallinen Suomen luonnon päivä 
sai lisää näkyvyyttä. Tuki mahdollisti koordinaattorin palk-
kaamisen hoitamaan tapahtumapäivän järjestelyjä ja pai-
kallistapahtumien toteutuksen eri puolilla Suomea. 

Mainostoimisto Adams oli vahvasti mukana tukemassa 
liiton varainhankintaa ideoimalla ja tuottamalla visuaalis-
ta materiaalia moniin eri kampanjoihin.

Yhteistyötä tehtiin myös  Kinnarpsin, Staples Finlandin, 
Bernerin, Akavan Erityisalojen, Karton ja Ilosaarirockin 
kanssa.

Luonnonsuojeluliitto lanseerasi uuden kannatusyritys-
konseptin, joka tarjoaa yrityksille  markkinointiviestinnän 
käyttöön tyylikkäät norppamitalitunnukset. Kannatusyri-
tykset pystyvät näin helposti viestimään tuestaan Luon-
nonsuojeluliitolle. Uusittu konsepti on selkeällä visuaalisel-
la ilmeellään tuonut uusia tukijoita, joista esimerkkinä voi 
nostaa esille Suomalaisen Kirjakaupan. Tämä valtakunnalli-
nen iso vähittäiskauppaketju nosti norppamitalitunnuksen 

esille kaikissa toimipisteissään tarjoten samalla Luonnon-
suojeluliitolle laajaa näkyvyyttä. Kannatusyrityksiä oli vuo-
den lopussa yhteensä 42. 

Joululahjoituskampanjasta räätälöitiin yrityksille oma 
sähköinen materiaalipaketti, jonka avulla yritykset pystyi-
vät kertomaan sidosryhmille lahjoituksestaan Luonnonsuo-
jeluliitolle. Konseptia testattiin pienimuotoisesti joulun alla 
ja tulokset olivat kannustavia seuraavan vuoden kampanja-
suunnittelua varten.

Kuukausitukijoiden määrän kehitys

marraskuu 2013–joulukuu 2014
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- Jäsenmaksut 27%
- Suomen Luonto 8%
- Muu varainhankinta 38%
- Hankeavustukset 8%
- Yleisavustukset 16%
- Muut tuotot  3%

Kulut 2014 ( 2.567.700 €):

- Luonto- ja ympäristönsuojelu, 
paikallistyö 48%
- Viestintä 27%
- Hallinto 25%

- Jäsenmaksut 27%
- Suomen Luonto 8%
- Muu varainhankinta 38%
- Hankeavustukset 8%
- Yleisavustukset 16%
- Muut tuotot  3%

Kulut 2014 ( 2.567.700 €):

- Luonto- ja ympäristönsuojelu, 
paikallistyö 48%
- Viestintä 27%
- Hallinto 25% Suomen  

luonnonsuojeluliitto ry

tuottojen jakauma 2014
(2 568 900 €)
- Jäsenmaksut 27%
- Suomen Luonto 8%
- Muu varainhankinta 38%
- Hankeavustukset 8%
- Yleisavustukset 16%
- Muut tuotot 3%

kulujen jakauma 2014 
(2 567 700 €)
- Luonto- ja ympäristön- 
  suojelu, paikallistyö 48%
- Viestintä 27%
- Hallinto 25%
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katukamPanjoinnissa keskityttiin 
kuukausitukijoiden hankintaan. 

mainostoimisto adams toteutti hyväntekeväisyystyönä 
”suomi on kotimaani ja saimaa asuinpaikkani” 
-saimaannorppakampanjan. oreptae prendus si consend 

norPPahaasteen tavoitteena ollut uusien jäsenten määrä, 
yhtä monta kuin saimaannorppia, ylitettiin kaksinkertaisesti.   
ccupti illa con ex ereicto eate verum eos eostibe rnatemp 
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liiton taloutta hoidettiin vakiintuneella tavalla. Tämä mahdollisti ennustettavan ja 

tuloksellisen ympäristötyön. Liiton jäsenmäärä jatkoi hienoista kasvuaan. järjestötoiminnan 

kehittämisessä huomio keskitettiin vapaaehtoistyöhön. 

tÄrkein taloudellinen tuki toiminnalle oli edelleen jäsenmaksut. Liiton saama 

valtionapu säilyi ennallaan. Liiton keskustoimisto muutti kesällä uusiin toimitiloihin.  

Tämä huomioitiin myös työhyvinvointityössä. 

LiiTOn TALOUS OLi 
VAKAALLA POHjALLA. 
järjESTöTyöSSä 
KEHiTETTiin SiSäiSTä 
ViESTinTää jA 
VAPAAEHTOiSTOiMinTAA. 
HUOMiOTA KiinniTETTiin 
MyöS TyöHyVinVOinTiin. 

4. talous ja hallinto

koivu on suomen kansallispuu. 
Yhtä selvää on, että voittoa 
tuottamattoman kansalaisjärjestön 
taloudenhoidossa raha ei kasva 
puussa.

maakotka tekee paluuta eteläiseen 
suomeen. luonnonsuojeluliitto on 
rakentanut aralle erämaalinnulle avuksi 
tekopesiä. salametsästys on edelleen uhka 
ilmojen valtiaalle.  

m
a

r
ik

a
 eer

O
la

h
eik

k
i k

u
r

k
ela



 34 • suomen luonnonsuojeluliitto  vuosikertomus 2014 suomen luonnonsuojeluliitto  vuosikertomus 2014 • 35

4.1. jÄrjestÖ

4.1.1. Järjestön kehittämishankkeet

Järjestön kehittämishankkeet toteutuivat toimintasuunni-
telman mukaisesti. Osana liiton rakennetyötä pilotoitiin toi-
mintaryhmäkonseptia. Suurpetoihin keskittyvä petoryhmä 
toimi sekä keskusliiton että Pohjois-Karjalan piirin alaisuu-
dessa. Toimintaa arvioitiin loppuvuodesta. Tähän arvioon, 
kehitystyöhön ja jo olemassa olevien toimintaryhmien ko-
kemuksiin nojaten luotiin ohjeistus ja lomakkeet toiminta-
ryhmien perustamiseen joko yhdistys-, piiri- tai liittotasol-
le. Toimintaryhmien toivotaan aktivoivan hiljaisia alueita, 
nostavan nyt varjoon jääviä teemoja toimintaan ja kenties 
myös korvaavan nukkuvia yhdistyksiä. Ohjeistukset ja lo-
makkeet lähtivät kommenteille piireihin joulukuussa, ja ne 
julkaistaan keväällä 2015.

Järjestökirje uudistui kokonaan. Keväällä 2014 järjestö-
vastaava toteutti kyselyn järjestökirjeestä. Kyselyssä oli kysy-
myksiä myös muista liiton käyttämistä viestinnän kanavista 
ja siitä, miten vastaajat niitä käyttävät. Palautteen pohjalta ja 
viestinnän tiimin kanssa käytyjen keskustelujen avustama-
na Järjestökirje muokattiin sähköiseksi uutiskirjeeksi, jon-
ka sisältöä on karsittu ja pyritty tiivistämään nimenomaan 
paikallisyhdistystoiminnan ympärille. Uudistunut Järjestö-
kirje ehti ilmestyä kahdesti vuoden aikana. Keväällä 2015 to-
teutetaan seurantakysely, jolla selvitetään miten lukijat ovat 
ottaneet uudistuneen Järjestökirjeen vastaan.

Piireille ja paikallisyhdistyksille tehtiin toimintavuonna 

uudet mallisäännöt. Yhdistyksille tarjotaan yhden ja kahden 
vuosikokouksen sääntöjä, jotka ovat muilta osin keskenään 
yhtenäiset. Säännöt saatiin rekisteröityä Patentti- ja rekiste-
rihallituksessa lokakuussa, minkä jälkeen ne laitettiin yhdis-
tysten ja piirien saataville Yhdistysnettin. Uusista säännöis-
tä tiedotettiin Järjestökirjeessä.

4.1.2. Järjestökoulutus

Liiton järjestökoulutukseen sisältyi keväällä toteutetut alue-
työntekijöiden koulutuspäivät, kaikille toimijoille suunna-
tut Syyspäivät sekä Potkua paikallistoimintaan -koulutukset 
Kuopiossa ja Hämeenlinnassa.

Aluetyöntekijöiden koulutuspäivillä 11.–12.4. käsiteltiin 
ajankohtaisia teemoja, kuten liiton jäsentilannetta, ilmasto-
työtä ja ympäristörikoksia. Työpajoissa perehdyttiin verkko-
sivujen toimintaan, pohdittiin hyvän vapaaehtoistehtävän 
elementtejä ja muokattiin aluetyöntekijän perehdytysloma-
ketta. Koulutuspäivillä järjestettiin myös koulutusta sosiaa-
lisesta mediasta ulkopuolisen konsultin johdolla.

Syyspäivät pidettiin Anjalan nuorisokeskuksessa 13.–14.9. 
Paikalle saapui noin 80 osallistujaa. Pääpuhujina tapahtu-
massa olivat Marjahelena Salonen Marttaliitosta ja Eeva 
Furman Suomen ympäristökeskuksesta. Salosen aiheena 
oli järjestötoiminnan onnistuminen ja Furmanin ekosystee-
mipalvelut. Työryhmissä käsiteltiin erilaisia ajankohtaisia 
aiheita, kuten petojensuojelua, kääpiä indikaattorilajeina, 
kaivoshaittoja, järjestön viestintää, lobbausta ja talouden-
pitoa. Syyspäivillä käytiin myös keskustelua liiton 2015 tee-
masta kohtuutaloudesta ja vaalivaikuttamisesta. Syyspäivät 
järjestettiin yhteistyössä Luonto-Liiton kanssa. Luonto-Liit-
to vastasi kahdesta työpajasta ja osasta iltaohjelmaa.

Potkua paikallistoimintaan -koulutuksissa Kuopiossa 5.4. 
ja Hämeenlinnassa 8.11. käsiteltiin yhdistystoiminnan pi-
ristämistä, uusien vapaaehtoisten mukaan saamista sekä 
jäsenhankintaa ja -huoltoa. Koulutusten lisäksi Luonnon-
suojeluvaliokunnan tapaamiset järjestettiin Turussa ja Sei-
näjoella. Näiden lisäksi keskustoimistolta vierailtiin yhteen-
sä seitsemässä piirissä mm. yhdistystoiminnan ja kaivosten 
tiimoilta. Tapaamisissa oli mukana myös yhdistysten aktii-
veja. Tämän lisäksi vierailtiin erikseen kolmen yhdistyksen 
kokouksessa.

4.2. jÄrjestÖhallinto

4.2.1. Liittovaltuusto

Liittovaltuuston kokous järjestettiin keväällä 26.–27.4. Sei-
näjoella. Kokouksessa oli 20 äänivaltaista valtuutettua ja 
puheenjohtaja sekä liittohallituksen ja keskustoimiston 
työntekijöitä. 13 piiriä ja Luonto-Liitto olivat edustettuna. 
Liittovaltuusto hyväksyi vuoden 2013 vuosikertomuksen ja 
vahvisti tilinpäätöksen.

Syyskokous pidettiin 22.–23.10. Helsingin Suomenlin-
nassa. Paikalla oli 21 äänivaltaista valtuutettua 13 piiristä 
ja Luonto-Liitosta. Lisäksi kokoukseen osallistui äänival-
lattomia varajäseniä, liittohallituksen jäseniä, keskusliiton 
työntekijöitä ja piirien edustajia. Kokouksessa hyväksyttiin 

vuoden 2015 toimintasuunnitelma ja talousarvio. Kokous 
käsitteli myös tulevia eduskuntavaaleja, liiton rakennetta 
sekä nimen- ja logonkäytön suosituksia.

4.2.2. Liittohallitus
 

Liittohallitus kokoontui vuoden aikana kaikkiaan kymme-
nen kertaa. Lisäksi hallitus piti kolme sähköpostikokousta.

 Liittohallituksen varsinaisia jäseniä olivat Risto Sulkava 
(pj.), Sirkku Manninen (varapj.), Ari Aalto, Tarja Heikkonen, 
Johan Heino, Heli Jutila, Henrik Kettunen, Laura Manninen, 
Kimmo Saarinen ja Pertti Sundqvist. Hallituksen varajäse-
niä olivat Esa Aalto ja Helvi Heinonen-Tanski.

 Hallituksen jäsenet osallistuivat kokouksiin seuraavas-
ti: Risto Sulkava (10/10), Ari Aalto (5/10), Tarja Heikkonen 
(8/10), Johan Heino (9/10), Heli Jutila (8/10), Henrik Ket-
tunen (3/10), Laura Manninen (7/10), Sirkku Manninen 
(9/10), Kimmo Saarinen (7/10) ja Pertti Sundqvist (7/10). 
Hallituksen varajäsenistä Helvi Heinonen-Tanski osallistui 
kokouksiin yhdeksän kertaa ja Esa Aalto kolme kertaa. Vesa 
Luhta osallistui hallituksen kokouksiin valtuuston puheen-
johtajana viisi kertaa.

4.2.3. Työryhmät

Talousvaliokunta
Sirkku Manninen (pj), Jussi Koponen, Kaisa Lappalainen, 
Pasi Raipola, Hilkka Toivonen, Sanna Saarnio, Risto 
Sulkava ja Pertti Sundqvist. Valiokunta kokoontui 
seitsemän kertaa.

Luonnon- ja ympäristönsuojeluvaliokunta
Heli Jutila (pj), Helvi Heinonen-Tanski, Juha Jurvelius, 
Jussi Lampinen, Esa Lehtinen, Anitta Miikkulainen, Pekka 
Nyman, Seppo J. Ojala, Marko Takala ja Stephen Venn.
Valiokunta kokoontui neljä kertaa: Turussa, Seinäjoella ja 
kahdesti Helsingissä.

Viestintävaliokunta
Laura Manninen (pj), Maura Haimola, Hanna Kaisa 
Hellsten, Marjut Joensuu, Marja Nousiainen ja Satu 
Räsänen. Valiokunta kokoontui neljä kertaa.

Ympäristökasvatustoimikunta
Tarja Heikkonen (pj), Risto Hamari, Malva Green, Ulla 
Kuusi, Milla Tuormaa, Marjatta Sykkö, Jaana Hiltunen, 
Päivi Taavo ja Adela Pajunen. Toimikunta kokoontui 
neljä kertaa. Kolme kokousta pidettiin Helsingissä ja yksi 
Kotkassa.

Vapaaehtoistyön kehittämisryhmä
Emma Kosonen (pj), Kirsi Ahonen, Johan Heino, Johanna 
Kare-Haavisto, Hannu Karvonen, Asta Laiho, Heikki 
Susiluoma ja Hilkka Toivonen. Työryhmä kokoontui neljä 
kertaa.

Palkitsemistyöryhmä
Risto Sulkava (pj), Matti Nieminen, Riitta Lunti, Tarja 

Heikkonen, Vesa Luhta, Pertti Sundqvist ja Kirsi Ahonen. 
Erika Weckström toimi ryhmän sihteerinä. Työryhmä 
kokoontui kaksi kertaa.

Järjestötyöryhmä
Vesa Luhta (pj), Tuire Laurinolli, Markku Aho, Johanna 
Kare-Haavisto, Johan Heino, Helvi Heinonen-Tanski, 
Sirkku Manninen, Risto Sulkava, Tarja Heikkonen ja Pertti 
Sundqvist. Erika Weckström toimi ryhmän sihteerinä. 
Työryhmä kokoontui kerran.

4.2.4. Palkitsemiset
      

Vuoden ympäristöpalkinnot luovutettiin Suomen luonnon 
päivän juhlassa Nuuksion Haltia-keskuksessa seuraavasti:

Ympäristöpalkinto:
Tari Haahtela. Luonnon monimuotoisuuden ja terveyden 
välisen yhteyden osoittamisesta ja tuomisesta yleiseen 
tietoisuuteen

Kultainen Sulka: 
Minna Pyykkö. Korkealaatuisista ja sympaattisista luonto-
ohjelmista, jotka ovat aikuisten ympäristökasvatusta 
parhaimmillaan.

Ympäristöavaus: 
Timo Kujala. Avohakkuumonopolin lopettamisesta 
Suomessa.

Vuoden paikallisyhdistyksenä palkittiin Turun luonnonsuo-
jeluyhdistys aktiivisesta, monipuolisesta ja moniin ikäryh-
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miin vetoavasta toiminnasta. Yhdistys on myös tiedottanut 
toiminnastaan esimerkillisesti.

Juhlamitaleja ei vuonna 2014 myönnetty.

Ansiomerkit vuonna 2014:

tajina Alice Karlsson, Johanna Mehtola ja Jouni Tikkanen. 
Toimituksen assistenttina toimi Elina Juva. Siivoojana jat-
koi Lenakreetta Hakala 30.6. asti.

 Määräaikaisissa tehtävissä toimi vuoden aikana kaik-
kiaan 20 henkilöä, joiden työpanos oli yhteensä 10,8 hen-
kilötyövuotta. Energianeuvonantajana toimi Risto Saarikivi, 
EKOenergiakoordinaattorina Steven Vanholme, lähialue- ja 
kehitysyhteistyökoordinaattorina Olli Turunen, koordinaat-
torina Madagaskar- ja Haitalliset tuet-hankkeissa Titta Las-
sila, suojelualue-hankkeen koordinaattorina Tuuli Hakuli-
nen, tiedottajana Laura Rantanen, luontokerhohankkeen 
ohjaajana Anne Kuhanen ja hanketyöntekijöinä Riikka Bar-
ber, Kaarina Davis, Marja Haatanen, Minna Hänninen, Pilvi 
Kuusrainen sekä Maria Vilppola.

 Henkilöstöasioita kehitettiin työhyvinvointiryhmässä. 
Työhyvinvointiryhmä kokoontui vuoden 2014 aikana kah-
deksan kertaa. Työhyvinvointiryhmä koordinoi kesäkuus-
sa toteutettua muuttoa uusiin toimitiloihin Lauttasaareen, 
suunnitteli tilojen sisustusratkaisuja, perehdytti uusien ti-
lojen turvallisuuskäytäntöihin, käynnisti tasa-arvosuunni-
telman laatimisen, kehitti ergonomia-asioita ja suunnitteli 
henkilökunnan liikunta-, retki- ja kulttuuritoimintaa.

 

4.4. liiton talous
 

4.4.1. Suomen luonnonsuojeluliitto

Yleistä
Toimintavuoden talousarvio oli laadittu siten, että tuotot 
kattavat kaikki kulut. Tuloksesta muodostui 604 704 euroa 
ylijäämäinen liiton keskustoimiston käytössä olleen toimis-
tokiinteistön myynnistä kertyneen satunnaisen tuoton joh-
dosta.

 Varsinaisen toiminnan kulujäämä (1 644 000 euroa) oli 
45 000 euroa ja varainhankinnan nettotuotto (1 280 000 eu-
roa) 89 000 euroa edellisvuotta pienempi.

 Liiton talouspäällikkönä toimi Pekka Kassila. Talouden 
suunnittelua ja seurantaa ohjasi talousvaliokunta, jonka pu-
heenjohtajana toimi Sirkku Manninen.

 
Varainhankinta
Jäsenmaksutuotot (1 092 000 euroa) laskivat edellisestä vuo-
desta 1,1 prosenttia (12 600 euroa) jäsenmäärän pienestä 0,2 
prosentin kasvusta huolimatta. Jäsenmaksutuotot laskivat 
lahjoittajajäsenten osuuden pienentyessä. Loppuvuonna 
maksaneita jäseniä oli 28 982.

 Useita kampanjoita toteuttamalla saatiin lahjoituksina 
yhteensä 168 000 euroa ja onnistuneet arpajaiset tuottivat 
205 000 euroa. Rojaltimaksuja kertyi 11 400 euroa ja Oy Veik-
kaus Ab:n luontoarvoista 52 200 euroa.

 Valtionapu 407 000 euroa pysyi edellisvuoden tasolla.
 Liiton alueellisen ja valtakunnallisen toiminnan pääasial-

lisena rahoituslähteinä ovat jäsenmaksutuotot, Suomen 
Luonnon nettotulot sekä yritysyhteistyöstä saatavat tuotot. 
Valtion yleisavustuksella rahoitetaan noin 16 prosenttia lii-
ton toiminnasta.

 Kokonaistuotot liiton talousarviossa vuodelle 2013 ovat 
n. 3,4 miljoonaa euroa, josta Suomen Luonnon kustannus-

ten jälkeen liiton toiminnan rahoitukseen jää yhteensä 2,1 
miljoonaa euroa.

 
Tulos
Liiton varsinaisen toiminnan kokonaistuotot toimintavuon-
na olivat 3.869.800 euroa, kun edellisvuoden vastaavat tuo-
tot olivat 3.894.200 euroa. Varsinaisen toiminnan kulut oli-
vat 3.869.800 euroa ja ylijäämä 1.200 euroa. Edellisvuoden 
kulut olivat 3 759 400 euroa ja ylijäämä 134 800 euroa. Toi-
mintavuoden aikana liiton keskustoimiston käytössä ollut 
toimistorakennus myytiin ja tästä syntyi 603 500 euron suu-
ruinen kertaluonteinen tuotto. Myyntivoitosta 2/3 sijoitet-
tiin turvaaviin ja 1/3 tuottohakuisiin rahastoihin.

 

4.4.2. Suomen Luonnonsuojelun Tuki Oy
 

Suomen Luonnonsuojelun Tuki Oy:n toiminta on keskitty-
nyt voimakkaasti yrityksille kohdistettaviin kalenteri-, pa-
peri- ja joulukorttimyyntiin. Yrityksen tilikausi oli 1.9.2013–
31.8.2014. Edellinen 31.8.2014 päättynyt tilikausi oli 19 300 
euroa tappiollinen.

 Tilikauden aikana yhtiön palveluksessa oli kolme koko-
päiväistä vakituista työntekijää.

 Yhtiön toimintaa johti talouspäällikkö Pekka Kassila. Yh-
tiökokous valitsi 21.11.2014 hallituksen varsinaisiksi jäse-
niksi Esko Vuorisen (pj), Risto Sulkavan, Johan Heinon ja 
Theo Kurtenin sekä varajäseneksi Eero Yrjö-Koskisen.

 Suomen Luonnonsuojelun Tuki Oy vuonna 2013 avatun 
uuden verkkokaupan myynti kaksinkertaistui edelliseen 
vuoteen verrattuna. Luontokauppa-nimisen verkkokau-
pan avulla onnistuttiin kasvattamaan kuluttajakauppaa ja 
tarjoamaan uusia luonnonsuojeluteemaan sopivia tuotteita.

 Suomen Luonnonsuojelun Tuki Oy:n tilintarkastajana 
toimi KHT Kaija Tuominen ja varatilintarkastajana KHT 
Minttu Ristiniitty.

 

4.4.3. Suomen Luonnonsuojelun Säätiö

Säätiön asiamiehenä toimi KTM Tarja Ketola. Kirjanpidon 
teki ja tilinpäätöksen laati kirjanpitäjä Pirkko Loiva Larsen 
& Co Tilitoimisto Oy:stä. Tilintarkastajina toimivat KHT 
Pertti Hiltunen ja tilintarkastusyhteisö Revico Grant Thor-
nton Oy vastuutilintarkastajana KHT Joakim Rehn.  vara-
tilintarkastajina KHT Erkki Manner ja KHT Therese Hal-
din-Holmström.

 Säätiön taloudellinen tilanne oli vakaa. Varoja saatiin si-
joitustoiminnan tuottoina, lahjoituksina yksityishenkilöiltä 
ja yrityksiltä sekä suruadressien myyntituottoina. Suruad-
ressien uusi 1 000 kappaleen painos toteutettiin yhteistyös-

norPat nurmikolla.  
liiton tunnus on löytänyt tiensä 
myös norppaliiveihin, joiden 
avulla on helpompi erottautua 
tapahtumissa.

taidemaalari lauri Tervon osittain fiktiivisen 
öljyvärimaalauksen vanhankaupunginkoskesta ilman 
patorakennelmaa osti näyttelijä ja vapaa-ajankalastaja jasper 
Pääkkönen. Teos sijoitettiin nähtäville luonnonsuojeluliiton 
keskustoimistolle. dolupta tioreserum, solor rest explaud 

klassikko. 
luonnonkalenteri 
on ollut 
vuosikaudet 
suomen 
luonnonsuojelu 
Tuki Oy:n 
menestystuote. 
olor rest explaud 
aerferr orerupit in 
con cus.

keskustoimisto muutti kesällä helsingin alppilasta 
lauttasaareen. edelliset toimitilat kotkankadulla myytiin ja 
uudet vuokrattiin. Toimiston uusi osoite on itälahdenkatu 
22 B. Tilat sijaitsevat talon toisessa kerroksessa. dolupta 
tioreserum, solor rest explaud aerferr orerupit in con cus.

kultaiset ansiomerkit
jukka Airola
Martti raekunnas
Lauri Laaksonen
Marko Kaukinen
Seppo Sällylä
jari Lähteenoja
juhani Karhumäki
Esa Lehtinen
Petteri niskanen
Hilkka Toivonen
Pirjo Laine
Pirjo Aalto
Anneli Lehtovuori

hopeiset ansiomerkit
juha Mattila
Sirkka Tuominen
Eija Hagelberg Anja 
Akkanen
Kaisa Helenius
Sanna Tikander
Satu ylhäinen
Arja-Leena Aho
riku Cajander
jyri Mikkola
Esko Vuorinen
Orvo Heimonen
Aarno Lähde
Helena Törhönen

4.2.5. Tilintarkastajat
 

Toimintavuonna Suomen luonnonsuojeluliiton tilintarkas-
tajina toimivat KHT Pertti Hiltunen ja KHT Kaija Tuominen 
sekä varatilintarkastajina KHT Minttu Ristiniitty ja KHT Erk-
ki Manner. Valvontatilintarkastajana on toiminut KHT Kai-
ja Tuominen.

 

4.3. Liiton henkilöstö
 

Keskustoimiston vakinaiseen henkilökuntaan kuuluivat toi-
mintavuonna: toiminnanjohtaja Eero Yrjö-Koskinen, joh-
tava asiantuntija Ilpo Kuronen, Hannele Ahposen sijaisena 
vapaaehtoistyön koordinaattorina Kirsi Ahonen, erityis-
asiantuntija Tapani Veistola, suojelupäällikkö Jouni Nissi-
nen, suojeluasiantuntijana Paloma Hannonen 8.9. asti ja 
hänen sijaisenaan Virpi Sahi 8.9. alkaen, suojeluasiantun-
tijana Otto Bruun, ekoenergiavastaava Riku Eskelinen, jä-
sen- ja lahjoitusvastaava Heini Jalavan sijaisena Olli Tiainen 
8.8. asti ja Ulpu Seppälä 25.8. alkaen, järjestövastaava Heidi 
Salosen sijaisena Erika Weckström, viestintäpäällikkö Mat-
ti Nieminen, Luonnonsuojelija-lehden toimitussihteeri Lii-
sa Hulkko 12.12. asti ja hänen sijaisenaan Heidi Moisio 1.12. 
alkaen, verkkotoimittaja Maija Lielahti, rekisterinhoitaja Ir-
ma Kaitosaari 30.6. asti ja Krista Kujala 6.5. alkaen, yritys-
yhteistyövastaava Pirjo Itkonen, IT-vastaava Pekka Saari ja 
talouspäällikkö Pekka Kassila.

 Aluepäällikköinä ovat toimineet Hannu Klemola (Var-
sinais-Suomi), Kaarina Tiaisen virkavapaan sijaisena An-
na Vuori 15.10. asti ja hänen vanhempainvapaan sijaisena 
Laura Blomqvist 8.10. alkaen (Etelä-Karjala) ja Merja Ylö-
nen (Pohjois-Pohjanmaa). Kaarina Tiainen toimi Norppa-
Life -hankkeen koordinaattorina.

 Suomen Luonto -lehden päätoimittajana toimi Jorma 
Laurila, toimituspäällikkönä Antti Halkka, AD:na Marika 
Eerola, verkkotuottajana Annakaisa Vänttinen sekä toimit-
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sä Painotalo Varteva Oy:n kanssa. Säätiö sai luvan käyttää 
graafikko Erik Bruunin piirtämiä kuva-aiheita (lentävä kuik-
ka ja suruvaippa) sekä Eeva Kilven runoa veloituksetta. Ad-
ressien myynti käynnistyi elokuussa Suomen Luonnonsuo-
jelun Tuen kautta.

 Vuonna 2010 käynnistynyt yhteistyö Susamuru Oy:n 
kanssa saukon suojelun edistämiseksi päättyi vuoden lo-
pussa. Säätiön Somerolla sijaitsevalla vanhan metsän suoje-
lualueella (Vehkalon vanha metsä) olevaa perinnemaisema-
kohdetta hoidettiin Lounais-Suomen ympäristökeskuksen 
laatiman suunnitelman mukaisesti. Alueen laidunnukses-
ta tehty vuokrasopimus jatkui maanviljelijä Mikko Salmi-
sen kanssa.

 Säätiön hallitus jakoi kevätkokouksessaan 15.4. yhteen-
sä 44 450 euroa 19 hankkeelle. Apurahojen määrä ja yhteis-
summa laski runsaan neljänneksen (27%) edellisvuoteen 
verrattuna, mutta oli kuitenkin neljänneksen (25%) suurem-
pi kuin vuonna 2012. Rafael Kuusakosken muistorahastosta 
myönnettiin 24 500 euroa kahdeksalle hankkeelle ja Itäme-
rirahastosta 12 000 euroa viidelle hankkeelle. Lisäksi jaettiin 
neljä apurahaa Säätiön käyttövaroista yhteissummaltaan  
4 450 euroa sekä yksi 1 500 euron apuraha Luonnonsuojelu-
rahastosta. Saukkorahastosta jaettiin yksi 1 000 euron apu-
raha Susamuru Oy:n nimikkostipendinä. Hakemuksia tuli 
87 (edellisenä vuonna 80), ja niiden yhteissumma oli 331 
192 euroa (edellisenä vuonna 291 534 euroa).

 
Myönnetyt apurahat olivat:
 
rafael kuusakosken muistorahaston työskentelyapuraha
FM jussi Lampinen, Turku, väitöstutkimukseen 
 ”Kaupunkiniityt niittykasvillisuuden uusympäristönä ja 
niiden merkitys luonnonsuojelussa”, 6 250 euroa
 
FM Camilla Ekblad, Espoo, merikotkan saalistusekologiaa 
käsittelevään väitöstutkimukseen, 6 250 euroa
 
rafael kuusakosken muistorahaston muut apurahat
FM Tiia Forsström, Turku, vieraslaji liejutaskuravun 
ekologiaa Saaristomerellä käsittelevään 
väitöstutkimukseen, 3 000 euroa
 
rönnskärin Lintuaseman Tuki ry., Kirkkonummi, keskisen 
Suomenlahden saaristolinnuston pitkäaikaismuutosten 
seurannan (vuodet 1984–2013) tulosten julkaiseminen 
raportin muodossa, 2 000 euroa

 
LuK Elisa Suihkonen, jyväskylä, pro gradu -tutkimukseen, 
jolla selvitetään erityisesti suojeltavien lajien 
rajauskäytäntöjä Suomessa, 1 000 euroa
 
Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry., Helsinki, 
Porkkalan kansallispuisto Suomenlahti-vuonna 2014 

-hankkeeseen, 2 000 euroa
 
LuK Helena Tiainen, joensuu, pro gradu -tutkimukseen, 
jolla selvitetään itämerennorpan liikkumista suhteessa 
rannikkokalastukseen, 1 000 euroa
 
MMM Anu Vaalama, Espoo, itämeren pohjasedimenttien 
fosforinpidätyskykyä ja siihen vaikuttavia tekijöitä 
selvittävään väitöstutkimukseen, 3 000 euroa
 
itämeri-rahaston apurahat 
FM Panu Kunttu ja ympäristösuunnittelija Sanna-Maria 
rivasto, Taalintehdas, Saaristomeren ulkosaariston 
rantavallien kartoittamiseen, 1 000 euroa
 
Luonto-Liitto ry., Helsinki, itämeri-aiheiseen 
koulukiertueeseen, 4 000 euroa
 
Suomen luonnonsuojeluliitto ry., Helsinki, Suomenselkä-
Maanselkä -alueen taimenpurojen ja -jokien suojelun 
edistämisprojektiin, 2 000 euroa
 
FM Liisa Silvennoinen, Helsinki, väitöstutkimukseen, jolla 
selvitetään Suomen ilveskannan populaatiogeneettistä 
monimuotoisuutta, 3 000 euroa
 
TaM Pekka Sipilä ja TaM Virpi Aaltonen, naantali, graafikko 
Erik Bruunista kertovaan dokumenttielokuvaan,  
3 000 euroa
 
saukkorahaston apuraha
FM Susanna Pimenoff, Helsinki, Länsi-Uudenmaan 
saukkokannan kartoitukseen ja kannan arviointiin,  
1 000 euroa (Susamuru Oy:n nimikkostipendi)

apurahat säätiön käyttövaroista ja 
luonnonsuojelurahastosta 
FM Harri Arkkio, Akaa, Pirkanmaan kalliosammalet  
 -julkaisuun, 1 000 euroa
 
FK Ville jäntti, Kiviniemi, pro gradu -tutkimukseen, jolla 
selvitetään maisemarakenteen vaikutusta maakotkan 
poikastuottoon, 950 euroa
 
LuK Tuija Makkonen, Oulu, pro gradu -tutkimukseen, jolla 
selvitetään naarasahman pesäpaikan tyypillisiä piirteitä 
Skandinavian eteläisessä metsäahmapopulaatiossa,  
1 000 euroa
 
Metsätalousinsinööri Timo nuoranen, Espoo, nuuksion 
järviylängön suojelemattomien metsäalueiden liito-
oravaselvitykseen, 1 500 euroa (Luonnonsuojelurahaston 
apuraha)

 
FT Pertti ranta, Tampere, erittäin uhanalaisen ja erityisesti 
suojeltavan luhtaorvokin suojeluohjelman laatimiseen,  
1 500 euroa.

SUOMEn LUOnnOnSUOjELUn 

SääTiö jAKOi APUrAHOjA 44 450 

EUrOA. iLMAri räSäSEn SääTiö 

KESKiTTyi HEinäVEdEn TiLAn 

KUnnOSTUKSEEn.  

 

4.4.4. Ilmari Räsäsen säätiö

Testamenttilahjoitusvaroin vuonna 2013 perustetun sääti-
ön tarkoituksena on luonnonsuojelun ja luonnonmukaisen 
viljelyn edistäminen ja perinnemaisemien vaaliminen sekä 
Heinäveden kunnassa sijaitsevan tilan säilyttäminen ja hoi-
taminen luonnonmukaisena mallitilana. Säätiö voi myöntää 
myös apurahoja em. mukaisiin tutkimus- ym. hankkeisiin.

 Säätiön hallituksessa toimivat Suomen luonnonsuojelu-
liitosta Risto Sulkava (pj), Heikki Simola ja Pekka Kassila 
sekä Etelä-Savon ELY-keskuksesta Pasi Ryhänen ja Heinä-
veden Luonnonystävät ry:stä Kirsi Rissanen. Säätiön asia-
miehenä toimi Pekka Kassila. Säätiön hallitus kokoontui 
neljä kertaa. Säätiön tilintarkastajiksi valittiin Kaija Tuomi-
nen (KHT) ja Minttu Ristiniitty (KHT).

 Säätiön Heinävedellä sijaitsevan tilan rakennusten perus-
parannustyö aloitettiin perinnerakentamiseen perehtynei-
den asiantuntijoiden avulla. Tilalla järjestettiin myös useita 
tilaisuuksia talkoiden ja inventointien merkeissä.

 Vuoden 2014 aikana säätiön hallitus laati omaisuuden 
sijoitussuunnitelman ja varoista sijoitettiin suunnitelman 
mukaan n. 90 prosenttia. Loppuosa sijoitetaan vuoden 2015 
aikana. Vuoden aikana ei jaettu apurahoja.

saukkokanta länsi-
uudellamaalla kartoitetaan ja 
arvioidaan.

kauPunkiniittYjen 
merkitys luonnonsuojelulle 
selvitetään. rafael kuusakosken 
muistorahasto päätti tukea 
hanketta.
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tÄssÄ luvussa esitetÄÄn keskeisiä luetteloita ja tilastoja liiton toiminnasta vuonna 2014. 

TyöryHMä- jA 
TOiMiKUnTAjäSEnyydET, 
TiEdOTTEET jA 
LAUSUnnOT. 

5. liitteet

mustikka on mitä suomalaisin 
marja. se on myös metsäluonnon 
pitkäaikaisten muutosten hyvä 
indikaattorikasvi. mustikan määrä 
metsissämme on valitettavasti 
vähentynyt. 
 

kansalliselÄin. karhu on metsän 
kuningas, joka teroittaa vahvat kyntensä 
salomaiden puunrunkoihin. ihmistä se 
suurista voimistaan huolimatta pyrkii 
kuitenkin väistämään.  
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5.1. tYÖrYhmÄ- ja toimikuntajÄsenYYdet

eu

European Environmental Bureau (EEB)
•   Hallitus – jouni nissinen (varapuheenjohtaja)
•   Biodiversiteettityöryhmä – Tapani Veistola, 2 kokousta  
 vuodessa
•   Clean air working group (Pertti Sundqvist,  
 Sirkku Manninen)
•   Elohopearyhmä (Pertti Sundqvist)
•   Energiansäästötyöryhmä – Hanna Hakko
•   F-kaasutyöryhmä - Sirkku Manninen
•   jätetyöryhmä – Pertti Sundqvist
•   Lakityöryhmä – Tapani Veistola
•   Maataloustyöryhmä – Tapani Veistola
•   Meluryhmä (Pertti Sundqvist)
•   Teollisuuspäästötyöryhmä – (Pertti Sundqvist,  
 Sirkku Manninen, Tapani Veistola)
•   Vesityöryhmä - Tapani Veistola
 

oikeusministeriÖ
 
ympäristörikosten torjunnan yhteistyöryhmä 20.10.2014 
–31.3.2015 - ilpo Kuronen, varalla Heli jutila

Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta (KAnE) 
2012-2016 - Leo Stranius

TEM Kaivannaisteollisuuden toimintaohjelma  
(lokakuu 2012 - lokakuu 2014)
•   Ohjausryhmä (jatkuu) – Eero yrjö-Koskinen
•   Hyvän hallinnon tehtävät ja resurssit 1.3.2013–31.10.2014  
 – Pertti Sundqvist
•   Elinkeinojen välisten synergioiden etsintä ja   
 intressiriitojen rakentava käsittely 1.3.2013–31.10.2014 
 – Eero yrjö-Koskinen
•   Kaivoshankkeiden yVA-oppaan laatimisen ohjausryhmä  
 1.3.2013–31.10.2014 – Pertti Sundqvist (Tapani Veistola)
 

Kestävän kaivostoiminnan verkosto (Sitra)
•   ydinryhmä (Eero yrjö-Koskinen, varalla Otto Bruun)
•   yhteiskuntavastuutyöryhmä (Otto Bruun, varalla riikka 
Barber)
•   ympäristövahinkojen ennaltaehkäisyä koskeva työryhmä 
(pj. Eero yrjö-Koskinen, jäsen Pertti Sundqvist)
•   Paikalliset toimintamallit -työryhmä (riikka Barber)
 

YmrÄristÖministeriÖ: YmPÄristÖnsuojelulaki
 
ympäristönsuojelulain ja -asetuksen sekä eräiden muiden 
säädösten uudistamishanke 1.1.–31.12.2015
•   Ohjausryhmä: ilpo Kuronen
•   Projekti 1: Tapani Veistola
•   Projekti 6: ilpo Kuronen
•   Projekti 7: Tapani Veistola
 

ilmasto- ja energiatYÖrYhmÄt
 
•   nEO-carbon Energy. Ohjausryhmässä Otto Bruun.
•   ilmastoareena (yM). Otto Bruun (varajäsen)
•   Valtioneuvoston periaatepäätöksen ja valtakunnallisen  
 toimintaohjelman toteutumista meluntorjunnasta   
 selvittävä työryhmä 2012 – Pertti Sundqvist
•   Melupäivien valmistelutyöryhmä (Pertti Sundqvist)
•   Laitemeludirektiivin Suomen taustaryhmä  
 - Pertti Sundqvist
•   F-kaasuasetuksen taustaryhmä – Pertti Sundqvist
•   Suomen rECS ryhmä – Steven Vanholme ja riku   
 Eskelinen
•   FinSolar -kuntatyöryhmä (osa Aalto-yliopiston   
 organisoimaa hanketta aurinkoenergian lisäämiseksi)  
 - Minna Hänninen
 

liikenne
 
•   EU-liikenneasioiden neuvottelukunta
 

metsÄt
 
•   Metsäalan strateginen ohjelma 2011–2015, ohjausryhmä, 
 kokoontuu 5 kertaa vuodessa, kolmen ministerin ryhmä,  
 ilpo
•   EU-metsäpolitiikan jaosto (2014–) Paloma Hannonen/ 
 Virpi Sahi (Tapani Veistola) 
•   Kansainvälisen metsäpolitiikan neuvottelukunta (2010–)  
 Paloma Hannonen/Virpi Sahi (Tapani Veistola)
•   Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden (METSO)   
 seurantatyöryhmä 29.8.2008–31.12.2016 
 Virpi Sahi (Keijo Savola)
•   Metsä- ja korkkikomitea – Sini Eräjää (Tapani Veistola)
•   Metsälannoitustyöryhmä (kutsutaan koolle tarvittaessa)  
 15.4.2010 – ilpo Kuronen
•   Suomen FSC-yhdistyksen hallitus, Paloma Hannonen/ 
 Virpi Sahi
•   Tapion hyvän metsänhoidon suositukset -oppaiden   
 työryhmät - ohjausryhmä risto Sulkava,  
 työryhmä Paloma Hannonen/Virpi Sahi
 

suot
 
•   Soidensuojelun täydennysohjelman valmistelutyöryhmä  
 – risto Sulkava
 

maatalous, huom! vesiensuojelu ja biodiversiteetti
 
•   Manner-Suomen maaseutuohjelman    
 ympäristökorvaustyöryhmä (2007–31.12.2014) Tapani   
 Veistola
•   Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman   
 arvioinnin ohjausryhmä, Tapani Veistola (jatkuu nyt  
 vuoteen 2020)
•   ruokapoliittinen neuvottelukunta (2013-31.12.2015)  
 – Helvi Heinonen-Tanski (Kati Pulli)
 

vedet
 
•   Merenhoidon toimenpideohjelman biodiversitetti- 
 työryhmä – jarmo nieminen (Tapani Veistola)
•   Merenhoidon toimenpideohjelman meriturvallisuus- 
 ryhmä – Tapani Veistola (Emma Sipilä)
•   Coalition Clean Baltic – hallituksen jäsen (-30.5.2014)  
 Maria Timonen (2015 jäsen noMista)
•   Suomenlahti-vuoden 2014 kansalaisvaltuuskunta  
 – Tapani Veistola (jatkuu vielä 2015 alussa)
•   Pienvesien ennallistamistyöryhmä – Teemu Tuovinen  
 (Pirkko-Liisa Luhta).
•   Merenkulun neuvottelukunta 1.6.2013–31.5.2016  
 – Pertti Sundqvist (jarmo nieminen)

•   ramsar-kosteikkosopimuksen Suomen yhteistyöryhmä  
 (Hannu Klemola)
 

kalat
 
•   Lohi- ja meritaimenstrategian ja kalatiestrategian   
 seurantaryhmä (MMM) 20.2.2015–1.4.2021  
 - Tapani Veistola (ilpo Kuronen)
•   Elinkeinokalatalouden toimintaohjelmaa 2014–20   
 valmisteleva työryhmä – Tapani Veistola
•   Euroopan meri- ja kalalatalousrahaston  
 seurantakomitea  (2013–2014 ), asiantuntija, 
 Tapani Veistola
•   EU-kalastuspolitiikan jaoston laaja kokoonpano (EU-17),  
 jäsen (2011-) – Tapani Veistola
•   Baltic Sea Advisory Council, Executive Committee  
 (2011-14-) – Tapani Veistola
 

biodiversiteetti
 
•   Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun, kestävän  
 käytön kansallisen strategian ja toimintaohjelman  
 2006–2016 toteutusta ja seurantaa edistävä työryhmä.  
 ilpo Kuronen (Tapani Veistola)
•   Kansainvälisten biodiversiteettiasioiden asiantuntija- 
 ryhmä 20.11.2007–31.12.2016 – Tapani Veistola  
 (Olli Turunen)
•   Luonnon monimuotoisuuden ja kestävän käytön voima- 
 varat -asiantuntijaverkosto (yM:n ja VM:n työryhmä)   
 20.11.2013–30.6.2015 – Titta Lassila (ilpo Kuronen)

voimaloiden kalatiet. kenen 
pitäisi kustantaa ne? kalatiestrategiaa 
käsiteltiin maa- ja metsätalousministeriön 
seurantaryhmässä. kissakosken voimalan 
kalatie hirvensalmella.  

kesÄinen neva voi olla upottavan 
vaikeakulkuinen. Puheenjohtaja risto 
sulkava edusti liittoa soidensuojelun 
täydennysohjelman valmisteluryhmässä.
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•   Ennallistamistyöryhmä 11.2.2014–5/2015. risto Sulkava  
 (Paloma Hannonen/Virpi Sahi)
•   Luoteis-Venäjän luonnonsuojeluverkoston GAP-analyysi  
 -työryhmä – Olli Turunen
•   Suomen iUCn komitea 26.5.2014–31.12.17 
 Paloma Hannonen/Virpi Sahi (Tapani Veistola)
•   Uhanalaisten lajien suojelun toimintaohjelma -työryhmä  
 26.6.2014–31.8.2015 – Tapani Veistola (ilpo Kuronen)
•   Kivikot-luontotyyppien valtakunnallinen inventointi,   
 projektin ohjausryhmä 27.8.2010–31.12.2016  
 – Tarja Ketola
•   Pohjoismaisen luonnonkukkien päivän järjestelyryhmä  
 – Hannu Klemola
•   Saimaannorppa ja kalastus -seurantaryhmä (MMM)  
 – Kaarina Tiainen (ilpo Kuronen)
•   Saimaannorpan suojelutyöryhmä (yM) – Kaarina Tiainen
•   Saimaannorppa Life-hanke, ohjausryhmä risto Sulkava  
 (Kaarina Tiainen)
•   Saimaannorppa Life-hanke, kalastusryhmä  
 – Kaarina Tiainen
•   Saimaannorppa Life-hanke, viestintä- ja    
 ympäristökasvatusryhmä – Kaarina Tiainen, Pirjo itkonen
•   Valtakunnallinen riistaneuvosto 1.5.2011–31.7.2014 –   
 risto Sulkava (Tapani Veistola) ja 1.8.2014—31.7.2017  
 Vesa Luhta (Sami Lyytinen)
•   Saimaannorpan suojelustrategian ja toimenpide- 
 suunnitelman toteutumista seuraava työryhmä –  
 Kaarina Tiainen, varalla Timo Luostarinen
•   riistan ja luonnonhoitosäätiö, asiantuntijajäsen,  
 risto Sulkava
•   MMM Vieraslajineuvottelukunta (2013-) – Tapani Veistola  
 (Markus Seppälä)
•   MMM Vieraslajineuvottelukunnan seurantajaosto (2013-)  
 Markus Seppälä (Miia jauni)

•   MMM Asiantuntijatyöryhmä haitallisia vieraslajeja   
 koskevan hallituksen esityksen valmistelemiseksi  
 (2014-2015) – Tapani Veistola
•   nagoyan pöytäkirjan kansallinen hyväksyminen ja   
 toimeenpano työryhmä (2013–2014) – ilpo Kuronen   
 (Tapani Veistola)
•   Fennoskandian vihreän vyöhykkeen kansallinen   
 työryhmä 6.2.2014–31.12.2020 Virpi Sahi (Olli Turunen).  
 Kansallisissa alatyöryhmissä Vesa Luhta (Lappi), Harri  
 Hölttä (Karjala) ja Kari-Matti Vuori (Kaakkois-Suomi)
 

kestÄvÄ kehitYs
 
•   jätealan strateginen yhteistyöryhmä 09/2014 alk.  
 – Helvi Heinonen-Tanski (Sirkku Manninen)
•   Kuluttaja-asiain neuvottelukunta 1.9.2011–31.8.2014  
 ja 1.9.2014–31.8.2017 – Satu Lähteenoja 
 (Kristoffer Wilén)
•   rakentamisen materiaalitehokkuuden toimenpide- 
 ohjelmaa valmisteleva työryhmä – Siru Kauppinen
•   Sosiaali- ja terveysjärjestöjen perjantairyhmä   
 (eduskunnassa kokoontuva, kansanedustajien kanssa  
 yhteistyötä tekevä isojen sosiaali- ja terveysjärjestöjen  
 yhteistyöryhmä – jouni nissinen
•   EU:n jäteluettelon uudistamistyöryhmän Suomen   
 taustaryhmä – Pertti Sundqvist
•   Kansallisen kestävän kehityksen yhteiskunta- 
 sitoumuksen strategiaryhmä (yM, 1.1.–1.6.2013)  
 – Sirkku Manninen (jouni nissinen)
•   Suomen kestävän kehityksen toimikunta (2013–15)  
 – Sirkku Manninen (jouni nissinen) / Leo Stranius (LL)
•   Vuoden 2015 jälkeisten kehitystavoitteiden kansallinen  
 valmistelutyöryhmä (UM) 25.3.2014–toistaiseksi  
 - jouni nissinen (Otto Bruun)
 

kemikaalit
 
•   MMM Haitalliset aineet [lannoitesäädöksissä] –työryhmä  
 (kutsutaan koolle tarvittaessa), MMM, 15.4.2010  
 – Pertti Sundqvist (jari Huhtala)
•   STM Kemikaalineuvottelukunta 2014–2017 – jari Huhtala  
 (Helvi Heinonen-Tanski)
•   Turvatekniikan keskuksen neuvottelukunta 
 – Helvi Heinonen-Tanski
 

tem
 
•   Kansallinen biotalouspaneeli (01/2015 alk.)  
 – Sirkku Manninen (Eero yrjö-Koskinen)
•   Energia- ja EUrATOM –jaosto – (Otto Bruun vars.,  
 Eero yrjö-Koskinen vara)
•   Alue- ja rakennepolitiikan neuvottelukunta (15.9.2011-)  
 – Tapani Veistola
•   Suomen rakennerahasto-ohjelman seurantakomitea   
 (2014-20) – Eero yrjö-Koskinen (Tapani Veistola)
•   EU-4 jaosto – Eero yrjö-Koskinen (Tapani Veistola)
•   Teollisuuspäästödirektiivin BAT-työryhmä 19.4.2011  
 –2015 asti – Pertti Sundqvist

•   BrEF-työryhmä (BrEF dokumenttien uudistamisen   
 Suomen taustaryhmä – Pertti Sundqvist
•   iEVA (iE-direktiivin vaikutusarvioinnin työryhmä)  
 – Pertti Sundqvist
•   Teollisuus- ja kemikaaliviraston neuvottelukunta   
 20.1.2015 alk. – Sirkku Manninen (Eero yrjö-Koskinen)
•   yhteiskuntavastuun neuvottelukunta – Eero yrjö-  
 Koskinen
 

Ym:n eu-rYhmÄt
 
•   EU-ympäristöjaosto Otto Bruun (Eero yrjö-Koskinen)
•   Life+-rahoitusvälineen kansallinen yhteistyöryhmä   
 1.12.2011–30.11.2014 – Eero yrjö-Koskinen  
 (Tapani Veistola)
•   Päästökattodirektiivityöryhmä (nEC) – Sirkku Manninen,  
 apuna Pertti Sundqvist
•   Keskisuurten polttolaitosten direktiivityöryhmä (MCP)  
 – Sirkku Manninen, apuna Pertti Sundqvist
 

muuta
 
•   CEn Standardointiseurantaryhmä 12 “Biomassat”  
 – Sini Eräjää
•   ympäristöareena ry:n hallitus – Heli jutila  
 (Helvi Heinonen-Tanski)
•   Uudenmaan ELy-keskuksen ympäristökasvatuksen ja  
 -tietoisuuden edistämisryhmä – Tarja Heikkonen  
 (Ursula immonen)
•   Valtakunnallisten meluntorjuntapäivien    
 järjestelytoimikunta – Pertti Sundqvist
•   Eduskunnan ihmisoikeusvaltuuskunta – Eero yrjö-  
 Koskinen
•   yVA ry, hallituksen asiantuntijajäsen – Tapani Veistola
•   Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta (KAnE)  
 2012–16 (OM) – Tuire Laurinolli
•   Suomen evankelis-luterilainen kirkko, Kirkkohallitus,   
 ympäristöasioiden seurantaryhmä – Matti nieminen
•   Siemenpuu-säätiön hallitus – Titta Lassila (Otto Bruun)  
 – valtuuskunta 2014–2015 Heli jutila ja Tarja Heikkonen  
 – indonesia-ryhmä Hannu Klemola ja Titta Lassila,   
 Latinalaisen Amerikan ryhmä  – Titta Lassila ja Otto Bruun.
•   Biologian ops-ryhmä, etäjäsenenä risto Sulkava
•   Luokasta luontoon -hankkeen ohjausryhmä 2014–15.   
 Virpi Sahi
•   Suomen luonnon päivän ohjausryhmä – Matti nieminen
•   Tieteellisten seurain valtuuskunta, strateginen   
 tutkimusneuvosto, 05/2014 alk. – Sirkku Manninen
•   Ulkoilufoorumi, valmistelutoimikunta, Tapani Veistola
•   yhteiskuntavastuun seurantaryhmä – Otto Bruun  
 (Leo Stranius)
 

menneet tYÖrYhmÄt ja niiden saavutukset:
 
vuonna 2014 työnsä päättäneitä työryhmiä:
 
•   MMM Suurpetopolitiikan arvioinnin ohjausryhmä   
 4.4.2013–31.1.2014 – risto Sulkava (Tapani Veistola).   

 Saatiin protestoitua ja vähän tekstiä järkevöitettyä.
•   Maaseudun kehittämisohjelman strategiaryhmä   
 (2009-14) – ilpo Kuronen (Tapani Veistola) pari kokousta  
 vuodessa, laati Manner-Suomen kehittämisohjelman  
 strategian kaudeksi 2014–2020. Saatiin keskustelutettua  
 ympäristöasioita ja lobbaustoimien kanssa supistettua  
 ympäristökorvauksen leikkauksia yli 50 miljoonaa euroa.
•   Etelä-Suomen EAKr-toimenpideohjelman seuranta- 
 komitea 1.1.2008–2014 Ursula immonen  
 (Tapani Veistola). Valvottiin EU-rahojen jakoa ja kuultiin  
 pari kertaa vuodessa, mitä EU-rahastoihin kuului.
•  itä-Suomen EAKr-toimenpideohjelman seurantakomitea  
 1.1.2008–2014. Kaarina Tiainen. Valvottiin EU-rahojen  
 jakoa ja kuultiin pari kertaa vuodessa, mitä EU-  
 rahastoihin kuului.
•   Länsi-Suomen EAKr-toimenpideohjelman    
 seurantakomitea 1.1.2008–2014 Matti Pirhonen  
 (Sari Poutiainen). Valvottiin EU-rahojen jakoa ja kuultiin  
 pari kertaa vuodessa, mitä EU-rahastoihin kuului.
•   Pohjois-Suomen EAKr-toimenpideohjelman   
 seurantakomitea 1.1.2008–2014 Merja ylönen. Valvottiin  
 EU-rahojen jakoa ja kuultiin pari kertaa vuodessa mitä  
 EU-rahastoihin kuului.
•   ympäristönsuojelulain ja -asetuksen sekä eräiden   
 muiden säädösten uudistamishanke (1.12.2011 – 31.12.2013,
  osa työstä jatkui vuodelle 2014).  
 Ohjausryhmä – jouni nissinen. 
 Erillisiin alatyöryhmiin osallistuivat mm. Tapani Veistola  
 (ympäristönsuojeluasetus ja keventäminen), Pertti   
 Sundqvist ja ilpo Kuronen (luontoasiat, eläinsuojat).   
 Esillä myös maa-aineslain sekä ympäristönsuojelulain ja  
 vesilain lupamenettelyiden selkeyttäminen.
•    yM:n Tuulivoimaloiden melutasojen sääntelyä   
 selvittelevä ja valmisteleva työryhmä, 14.2.–30.6.2014  
 – Pertti Sundqvist. Ei saatu luontoasioita sisään, mutta  
 huonompikin lausunnolle mennyt esitys olisi voinut olla.
•   ympäristörikosryhmä: Luonnonsuojeluliiton tavoitteet:
 säätää rikoslakiin törkeää luonnonsuojelurikosta   
 koskeva säännös riittävän korkein rangaistuksin (täydet  
 salakuuntelu- ym. tutkintavaltuudet),
 tarkistaa törkeän ympäristön turmelemisen   
 kvalifiointiperusteita (rL 48 l. 2§) (mm. viranomaisen   
 määräyksen vastaisuus rangaistavaksi),
 muuttaa ympäristön turmelemisen (rL 48:1), törkeän  
 ympäristön turmelemisen (rL 48:2) ja tuottamuksellisen  
 ympäristön turmelemisen (rL48:4) rikosnimikettä,
 parantaa ympäristön turmelemista koskevaan   
 rangaistussäännöksen (rL 48:1) täsmällisyyttä.
•   nitraattiasetusryhmä (–31.5.2014) ilpo Kuronen.   
 nitraattiasetuksen uudistamistyöryhmä piti viimeisen 
 kokouksen 22.5. Asetuksesta jätettettiin loppumetreillä 
 fosforimäärien säätely pois. Liitto jätti työryhmän 
 mietintöön eriävän mielipiteen, joka löytyy liiton netti- 
 sivuilta. Fosforin mukana pitäminen asetuksessa oli 
 yksi keskeinen tavoite. Tässä epäonnistuttiin. Positiivista 
 oli, että asetuksella säädellään myös ammoniakki- 
 päästöjä. 
•   Eläinsuojatyöryhmä lopetti lokakuussa. ryhmän 

metsÄasioita. luonnonsuojeluliitto oli 
edustettuna kahdeksassa eri työryhmässä 
ja toimikunnassa, joissa käsiteltiin metsiä.

v
ir

P
i sa

h
i



 46 • suomen luonnonsuojeluliitto  vuosikertomus 2014 suomen luonnonsuojeluliitto  vuosikertomus 2014 • 47

 esitysten jatkovalmistelu siirtyi ySL:n lupien 
 keventämishankkeiseen. Hallituksen esitys annetaan 
 asiasta marraskuussa. Esitys sisältää karjasuojien lisäksi 
 lupien tarkistamista ja maan-ainesten ottoa.
•   Tehoplus lopetti lokakuun lopussa. TEHO Plus  
 -hankkeen ohjausryhmä 2011–2014, ilpo Kuronen 
 muutama kokous vuodessa, hanke menestystarina, 
 parasta mitä maaseudulla tapahtuu. Työryhmä päätti 
 työnsä lokakuussa 2014.
•   MMM HAVinA-vieraslajihankkeen ohjausryhmä  
 (2011–14) – Tapani Veistola (Markus Seppälä, Miia jauni). 
 SLL sai hankkeesta resursseja tehdä mm. vieraslajisivut 
 ja ohjeistusta kentälle (Markus Seppälälle parina vuonna 
 kesäksi palkkarahat).
•   Maaperädirektiivityöryhmä – ilpo Kuronen (Tapani 
 Veistola), ei kokoonnu ennen kuin komission uusi avaus 
 tulee, mihin voi mennä jokunen vuosi. Sähköpostia tuli 
 2013 kerran. direktiivin valmistelu loppui 2014, joten sen 
 uudelleen auki saaminen voi kestää vuosia.
•   MMM Suurpetopolitiikan arvioinnin ohjausryhmä, jäsen
 risto Sulkava (varalla Tapani Veistola), toiminta-aika   
 4.4.2013–31.1.2014. Tehtävä: suurpetopolitiikan tulokselli-
 suuden arviointi ja kehittäminen, jossa Luonnonsuojelu- 
 liitto joutui olemaan vastapainona pelkkään petojen  
 tappamiseen pyrkiville tahoille. Tavoite: että   
 ongelmallisimpiakaan, eli sutta ja ahmaa, ei hävitettäisi  
 Suomesta sukupuuttoon ja arvioinnissa kehitettäisiin 
 myös vahinkojen estoa ja sosiaalista hyväksyntää   
 suurpedoille.
•   Soiden luonnontilaisuusasteikon soveltamisen 
 työryhmä (yM, 1.4.-31.12.2013- jatkuu yhä 2014 alussa) 
 – jyri Mikkola (risto Sulkava). Työryhmässä turvaamme 
 luonnontilaisten soiden oikeanlaista luokittelua. jos suo 
 liian helposti luokitellaan luonnontilansa menettäneeksi, 
 sen talouskäyttö ja lopullinen tuhoaminen helpottuu. 
 Päättyi 2/2014 tuloksettomana, eli ei saanut yhteistä 
 näkemystä ja työ siirtyi virkamiesten tehtäväksi. 
 Lopputulos meidän kannalta ainoa mahdollinen, muuten 
 tulos olisi ollut katastrofaalinen, nyt jää nähtäväksi.
•  ”Kohti kierrätysyhteiskuntaa” -koalitio  
 (Burson-Marsteller ja Gaia Consulting), kevät 2014  
 – jouni nissinen. 
 Laadittiin uutta visiota kierrätysyhteiskunnasta. Loppu- 
 tulos ei kuitenkaan ollut tyydyttävä, joten Luonnonsuojelu- 
 liiton hallitus päätti olla allekirjoittamatta julkilausumaa.
•  Greenhouse Gas Protocol – Technical Working Group 
 Scope 2  (http://www.ghgprotocol.org/feature/ghg-
 protocol-power-accounting-guidelines) – Steven 
 Vanholme. Lopputulos on erittäin tyydyttävä. Uusi 
 standardi suosittelee yritykset ostamaan sähköä, 
 jonka alkuperä on sertifioitu (eli taattu) alkuperätakuilla. 
 Samalla yrityksiä kannustetaan tekemään enemmän, 
 esim. ostamalla EKOenergiaa.

5.2. tiedotteet

tammikuu
9.1. Pohjoismaiden luonnonsuojeluliitot arvostelevat 

hylkeiden metsästystä
12.1. Kollajan allashanke osoittaa yritysten 
yhteiskuntavastuun puutetta
22.1. Komissio eksyi päästövähennysten polulta
29.1. norpat tarvitsevat lunta, rauhaa ja  
turvallisia vesiä

helmikuu
3.2. Talvivaaran onnettomuustutkinnan johdettava 
toimenpiteisiin
10.2. Luonto lainassa kirjastoissa
12.2. Talvivaaran ongelmat eivät ole ratkenneet
17.2. 21 luonnonsuojelujärjestöä vaatii yhteispohjoismaista 
suurpetokantojen hoitoa
24.2. Säästötoimet on aloitettava ympäristölle haitallisista 
tuista

maaliskuu
7.3. Kansalaiset kalojen asialla
19.3. Luonnonsuojeluliittoon uusi petoryhmä
20.3. Kaatuuko vastuu Talvivaaran siivoamisesta valtion 
syliin?
24.3. ympäristölle haitallisia tukia on karsittava

huhtikuu
5.4. Suuri suomalainen päästöhuijaus
8.4. Suomen luonnonsuojeluliitto ja jasper Pääkkönen: 
Uhanalaisten kalojen alamittoja ei pidä kiertää 
poikkeusluvilla
15.4. Verkkokalastus uhkaa heiveröisiä kuutteja
24.4. Suomen luonnonsuojeluliitto julkaisi 
eurovaalitavoitteensa

toukokuu
2.5. Aika torjua pihan haitallisia vieraskasveja
2.5. ympäristöjärjestöt: julkinen tuki metsätaloudelle on 
pääosin ympäristölle haitallista
13.5. Luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen jatkuu
14.5. 54 eurovaaliehdokasta sitoutui 
luonnonsuojelutavoitteisiin
21.5. Fosfori hiertää ympäristöministeriötä
26.5. norppakuolema olisi voitu helposti välttää
27.5. Luonnonsuojeluliiton SuoMaa-hanke suojelee 
ikiaikaisen ekologisen yhteyden
27.5. Vieraslajitietoa kaikkien saataville – Kansallinen 
vieraslajiportaali avautui

kesÄkuu
5.6. Suomen luonnonsuojeluliitto valitsi ehdokkaat 
ympäristöpalkinnon saajaksi
5.6. ilmastolaki lisää avoimuutta ilmastopolitiikkaan
15.6. Anna villieläimen poikasen jäädä luontoon
16.6. Luonnonsuojeluliitto: Kasvupaketin rahoittaminen  
on helppoa
20.6. Luonnonsuojeluliitto vetoaa Saimaalla kalastaviin:  
älä kalasta verkoilla loppukesällä
25.6. Ensimmäiset suomalaiset vesivoimalat EKOenergian 
piiriin

27.6. ympäristö sai paremman lainsuojan

heinÄkuu
1.7. Luonnonsuojeluliiton norppalähettiläät kiertävät 
Saimaalla
16.7. SLL:n Kuronen: Malmivarat valtion hallintaan
17.7. Harjavallan ennätysvuoto toi esille ihmisten huolen - 
kansalaiset vaativat viranomaistoiminnan tehostamista
21.7. Enemmistö suomalaisista haluaa vähentää turpeen 
kaivuuta
25.7. Luonnonsuojeluliitto kysyy: ”Kuinka monta 
norppakuolemaa vielä tarvitaan, maa- ja 
metsätalousministeri Petteri Orpo?”

elokuu
14.8. Luonnonsuojeluliitto: Valvontaa on tehostettava 
Saimaalla
18.8. Luonnonsuojeluliitto huolissaan linnustuksen 
kestävyydestä
21.8. Budjettiesitys vaarantaa ympäristöhallinnon 
toimintakyvyn
28.8. Luonnonsuojeluliitto julkaisi Koulumetsäoppaan
29.8. Luonnonsuojeluliitto vie papat pitkospuille
30.8. Luonnonsuojeluliitto palkitsi Tari Haahtelan, Timo 
Kujalan ja Minna Pyykön

sYYskuu
5.9. Mainostoimisto innostui Saimaannorpan suojeluun
15.9. Vapaavuoren linjaus pohjustaa energiakäännettä
24.9. Metsähallituksen suojelupäätös on riittämätön – 
luontojärjestöt suljettiin valmistelun ulkopuolelle
30.9. Tuhansien eurojen säästöt lämmityskuluihin 
maalämmöllä

lokakuu
2.10. Luonnonsuojeluliitosta kiitoskukat riistakeskuksen 
Samille ja Keijolle
8.10. Suomen luonnonsuojeluliitto: Stubbin hallitus lisää 
ilmastopäästöjä

16.10. Kokoomuksen ympäristöpolitiikka fossiloituu
23.10. Mielenosoitus yhdistää luonnonsuojelun ja  
rauhantyön
24.10. Merkittävä lahjoitus Suomen Luonnonsuojelun Säätiön 
rafael Kuusakosken muistorahastolle
24.10. Gallup: joka toinen kannattaa nopeaa soiden- 
suojelua

marraskuu
6.11. Luonnonsuojeluliitto: Talvivaaran virheistä otettava opiksi
11.11. Luonnonsuojeluliitto laski soidensuojeluohjelman 
aikataulun
11.11. Kansalaisjärjestöjen eduskuntavaalikampanja haastaa 
ehdokkaat maailmantalouden tekijöiksi
11.11. Luonnonsuojeluliitto laski soidensuojeluohjelman 
aikataulun
18.11. Luovutimme suovetoomuksen pääministerille 
Twitterissä
21.11. Pääministeri vastaanotti suovetoomuksen 10 000 
metrin korkeudessa
23.11. Luonnonsuojeluliitto julkaisi eduskuntavaali- 
tavoitteensa
28.11. ympäristöministeri viivyttää soidensuojelua

joulukuu
3.12. Soidensuojeluohjelma mahdollista vielä pelastaa
5.12. Soidensuojelun ensimmäinen vaihe tärkeää toteuttaa 
tällä hallituskaudella
11.12. Kansainvälinen ilmastonsuojelu tarvitsee Suomenkin 
aloitteellisuutta
12.12. Suomen luonto-lehti: Vuoden turhake on hyönteisansa
18.12. Sudenhoitosuunnitelmaa voi vielä parantaa

5.3. lausunnot

tammikuu
9.1. yM SLL:n lausunto luonnoksista hallituksen esitykseksi 
jätelain muuttamisesta ja valtioneuvoston asetukseksi 
sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta

vieraslaji. lupiini peittää suomen 
luontaista niittykasvillisuutta alleen. 
liitto tiedotti kahdesti vieraslajien 
torjunnasta. 
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luonnonsuojeluliitto julkaisi 
koulumetsäoppaan 28.8.
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9.1. MMM Luonnonsuojeluliiton kommentit EU:n 
vieraslajiasetukseen
10.1. yM Kommentteja maankäyttö- ja rakennuslain raportin 
loppulukuihin
14.1. yM Kuuleminen valvontaympäristöstä ja 
valvontaohjeen sisällöstä
24.1. MMM Luonnonsuojeluliiton kommentit kirjalliseen 
menettelyyn poisheittokiellosta
27.1. MMM Luonnonsuojeluliiton lausunto EU:n 
vieraslajiasetusta koskevasta U-jatkokirjelmästä
28.1. MMM Luonnonsuojeluliiton lausunto kalastuslaista
31.1. yM Lausunto Maa-ainesten toimivuuden arviointi 
-raportista
31.1. OKM Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi 
eduskunnalle Laiksi Suomen Akatemiasta annetun lain 
(922/2009) muuttamisesta.

helmikuu
5.2. Maakrunnisäätiö Supikoirien pyynti Maakrunnissa ja 
Ulkokrunnissa
7.2. Eduskunnan ympäristövaliokunta Muovikassien 
vähentämistä koskevasta EU-direktiivistä
8.2. Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnalle 
Luonnonsuojeluliiton lausunto yhteistyön jatkamisesta 
supikoiran leviämisen pysäyttämiseksi
10.2. TEM Energiainfrastruktuuriasetuksen toimeenpanosta
11.2. Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta 
Hallituksen esitys ympäristönsuojelulaiksi
13.2. ymV yhteisen maatalouspolitiikan uudistamista 
koskevien komission ehdotuksien jatkokirjelmästä
14.2. MMM Luonnonsuojeluliiton lausunto ahman 
kannanhoitosuunnitelmasta

14.2. MMM ympäristöjärjestöjen kanta maatalouden 
ympäristökorvaukseen
14.2. OM Luonnonsuojeluliiton lausunto eräiden 
hallintoasioiden muutoksenhakusäännösten muutoksista
17.2. yM Luonnonsuojeluliiton kommentit 
ympäristönsuojeluasetukseen
17.2. Pohjoismaiden ympäristöjärjestöjen kirje 
ministereilleen suurpetojen suojelusta
21.2. ymV Lausunto hallituksen esityksestä 
ympäristönsuojelulaiksi
25.2. yM Suomen luonnonsuojeluliiton lausunto HELCOMin 
merenhoitosuosituksesta
26.2. ymV Metsäpoliittinen selonteko
28.2. BALTFiSH Kalojen poisheittokiellosta
28.2. MMM Luonnonsuojeluliiton lausunto lohistrategiasta

maaliskuu
17.3. yM Luonnonsuojeluliiton lausunto Etelä-Konneveden 
kansallispuistosta
19.3. MMM Ajankohtaisia metsästysasioita
24.3. Euroopan komissiolle Valtiontalouden suuntaviivoista 
maa- ja metsätaloudelle 2014-2020
24.3. TEM Luonnonsuojeluliiton kommentit rakennerahasto-
ohjelman valintaperusteisiin
28.8. yM Luonnonsuojeluliiton lausunto 
ympäristönsuojeluasetuksesta
28.3. yM Luonnonsuojeluliiton lausunto luonnonsuojelulain 
uudistuksesta

huhtikuu
3.4. yM Suomen valtuuskunta CBd WGri-5 ja SBSTTA-18 
-kokouksiin

4.4. yM SLL:n lausunto Viron Vaivaran 
öljyntuotantolaitosten detaljikaavasta
8.4. TEM Luonnonsuojeluliiton kommentit alueiden 
kehittämiseen liittyvistä asetusluonnoksista
16.4. MMM Luonnonsuojeluliiton kommentit kirjalliseen 
menettelyyn valtiontukisääntöjen uudistamisesta
17.4. TEM Luonnonsuojeluliiton lausunto 
energiainfrastruktuuriasetuksen toimeenpanosta 
Suomessa
17.4. MMM Suomen luonnonsuojeluliiton lausunto 
ilmastonmuutoksen kansalliseen sopeutumisstrategiaan 
2022
22.4. MmV E 35/2014 vp Ankeriaskannan 
elvytystoimenpiteitä koskevan EU-asetuksen 
muuttamisesta, E168/2013 vp ja E 183/2013 vp
22.4. ymV HE 33/2014 vp Luonnonvarakeskusta koskevaksi 
lainsäädännöksi
22.4. ymV Lausunto: Valtioneuvoston selonteko julkisen 
talouden suunnitelmasta vuosille 2015-2018
25.4. yM Lausunto ympäristönsuojelun 
laillisuusvalvontaoppaasta
26.4. CCB Proposed Working Areas for Coalition Clean Baltic
28.4. yM Suomen luonnonsuojeluliiton lausunto Teijon 
kansallispuistosta

toukokuu
6.5. yM Suomen Luonnonsuojeluliiton lausunto Saimaan 
luonnonsuojelualueista
7.5. Maa- ja metsätalousvaliokunnalle lausunto 
Luonnonvarakeskusta koskevaksi lainsäädännöksi
8.5. ymV Lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston päästökattodirektiiviksi
8.5. ymV Lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviksi 1-50 megawatin polttolaitoksista
13.5. MMM Kommentit meri- ja kalatalousohjelman 
toimenpiteisiin
14.5. Euroopan komissiolle yhteisen kalastuspolitiikan 
teknisistä toimenpiteistä
19.5. yM Lausunto eräiden maa- ja puutarhataloudesta 
peräisin olevien päästöjen rajoittamista koskevaan 
valmisteltavaan valtioneuvoston asetukseen
23.5. yM Lausunto merenhoitosuunnitelman seurannasta

kesÄkuu
3.6. yM Lausunto sedimenttien ruoppaus- ja läjitysohjeen 
luonnoksesta
3.6. Eriävä mielipide valtioneuvoston nitraattiasetuksesta
3.6. yM Lausunto ehdotuksesta maa-aineslain ja 
ympäristönsuojelulain mukaisten lupamenettelyiden 
yhdistämisestä
6.6. MmV Kansainvälisen merentutkimusneuvoston iCESin 
suositukset vuoden 2015 TAC:sta itämerelle
9.6. ymV iCESin tieteelliset suositukset itämeren 
kalakantojen TAC:sta vuodelle 2015
15.6. Euroopan komissio Merenpohjan kaivostoiminta
17.6. MMM Suomen luonnonsuojeluliiton lausunto 
Metsähallituksen uudelleenorganisointia koskevasta 
lainsäädännöstä

19.6. MMM Luonnonsuojeluliiton lausunto metsähanhen 
rauhoituksesta
28.6. Komission kysely juomavesien suojelusta

heinÄkuu
2.7. MMM Luonnonsuojeluliiton lausunto karhun 
metsästyskiintiöitä koskevan asetuksen luonnoksesta 
metsästysvuodelle 2014-15
15.7. MMM Suomen luonnonsuojeluliiton lausunto maa- 
ja metsätalousministeriön asetuksesta pyyntiluvalla 
sallittavasta euroopanmajavan metsästyksestä 
metsästysvuonna 2014-2015
16.7. MMM Suomen luonnonsuojeluliiton lausunto maa- 
ja metsätalousministeriön asetuksesta pyyntiluvalla 
sallittavasta hallin metsästyksestä metsästysvuonna  
2014-2015
21.7. MMM Lausunto Euroopan meri- ja kalatalousrahaston 
kansallisesta toimeenpanolaista
28.7. MMM Suomen luonnonsuojeluliiton lausunto 
metsähanhen hoitosuunnitelman luonnoksesta

elokuu
6.8. MMM Suomen luonnonsuojeluliiton lausunto kestävän 
metsätalouden rahoituslaista
8.8. MMM Suomen luonnonsuojeluliiton lausunto 
metsästysasetuksen muutoksesta
18.8. MMM Luonnonsuojeluliiton lausunto maatalouden 
rakennetukia koskevan lain muuttamisesta
18.8. MMM Luonnonsuojeluliiton lausunto suoria tukia ym. 
koskevan lain muuttamisesta
18.8. MMM SLL:n lausunto ohjelmaperusteisia 
viljelijäkorvauksia koskevan lain muuttamisesta
19.8. MMM Luonnonsuojeluliiton lausunto 
metsäkanalintujen metsästysasetuksista
20.8. VM Luonnonsuojeluliiton lausunto 
ajoneuvoverotuksesta
20.8. VM Luonnonsuojeluliiton lausunto hallituksen 
esityksestä energiaverotusta koskevan lainsäädännön 
muuttamiseksi
24.8. yM Luonnonsuojeluliiton kommentteja 
ympäristölupien valvontaohjeesta
26.8. yM Luonnonsuojeluliiton lausunto maankäyttö- ja 
rakennuslain muutoksesta

sYYskuu
1.9. MMM Luonnonsuojeluliiton lausunto 
kalaviljelystrategiasta
5.9. MMM Luonnonsuojeluliiton lausunto ilveksen 
metsästyksestä 2014-2015
9.9. Luontoarvopankin mahdollisuudet ja haasteet 
luonnonsuojelun näkökulmasta
9.9. Pohjoismaiden neuvostolle jäsenehdotus 
matkailukohteiden kestävyyssertifioinnista
9.9. MmV Kirjallinen lausunto luonnonsuojelulain 
muutoksesta
11.9. ymV Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alusten 
aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä
11.9. yM Lausunto kansainvälisen kemikaalien hallinnan 

ahma. liitto lausui 
helmikuussa ahman 
kannanhoitosuunnitelmasta. 
liiton kaikki kannanotot 
löytyvät verkkosivuilta. 
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strategisia linjauksia koskevasta taustaselvityksestä
11.9. MmV Suomen luonnonsuojeluliiton lausunto hallituksen 
esityksestä Teijon kansallispuistoksi
12.9. AVi Aloite aluehallintovirastojen Lupa-Tietopalvelun 
kehittämisestä
16.9. ymV Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle 
laiksi vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun 
lain muuttamisesta
19.9. MMM SLL:n lausunto komission ehdotuksesta 
itämeren kalastusmahdollisuuksista 2015
23.9. ymVL Lausunto Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi 
Teijon kansallispuistosta
25.9. ymV Luonnonsuojelulain muutos
26.9. yM Luonnonsuojeluliiton lausunto 
ympäristönsuojelulain muuttamisesta

lokakuu
1.10. yM Suomen luonnonsuojeluliiton lausunto eläinsuojien 
ympäristölupamenettelyn kehittämistä selvittelevän 
työryhmän esityksestä
7.10. Eduskunta HE 138/2014 vp - Hallituksen esitys 
eduskunnalle kestävän metsätalouden määräaikaiseksi 
rahoituslaiksi sekä laeiksi kestävän metsätalouden 
rahoituksesta annetun lain ja kiinteistön yhteis- 
omistajien osallistumisesta metsätalouden rahoitus- 
lainsäädännössä tarkoitettuun toimenpiteeseen annetun 
lain kumoamisesta sekä kestävän metsätalouden 
rahoituslain kumoamisesta
8.10. MmV Kirjallinen lausunto ohjelmaperusteisia 
viljelijäkorvauksia koskevan lain muuttamisesta
9.10. MmV Kirjallinen lausunto suoria tukia ym. koskevan 
lain muuttamisesta
9.10. ymV Hallituksen esitys (HE 131/2014 vp) eduskunnalle 
valtion talousarvioksi vuodelle 2015
10.10. ymV Täydentävä lausunto hallituksen esityksestä 
eduskunnalle laiksi Teijon kansallispuistosta
10.10. MMM Luonnonsuojeluliiton lausunto 
kalataloushallinnon uudistuksesta

20.10. MMM Luonnonsuojeluliiton lausunto itämeren kalojen 
monilajisesta hoitosuunnitelmasta
27.10. MMM Luonnonsuojeluliiton kirjalliset kommentit 
kalastusjaoston asioihin

marraskuu
4.11. yM Kommentit yVAKELA-työryhmälle (yva ja 
kansalainen: selkeä kuva hankkeen menettelyistä ja 
osallistumismahdollisuuksista)
5.11. MMM Kalataloushallinnon uudistus, Suomenlahden 
erikoisolot ja valtakunnalliset erityistehtävät
6.11. yM Lausunto asetuksesta eräiden orgaanisia liuottimia 
käyttävien toimintojen ja laitosten ilmaan johdettavien 
päästöjen rajoittamisesta
10.11. ymV E 117/2014 vp - komission tiedonannosta Kohti 
kiertotaloutta: jätteetön Eurooppa
10.11. ymV jätedirektiivin muuttaminen
12.11. OM Lausunto ympäristöalan erikoistutkinnoista
12.11. MMM Luonnonsuojeluliiton lausunto 
karhunmetsästystä koskevasta metsästyslain 
muutoksesta
17.11. Avoin kirje Maa- ja metsätalousministeri Petteri 
Orpolle ympäristökorvauksen tehostamistarpeista
21.11. ymV Hallituksen esitys kalastuslaiksi ja eräiksi siihen 
liittyviksi laeiksi
21.11. MMM Luonnonsuojeluliiton lausunto Euroopan meri- ja 
kalatalousrahaston luonnoksesta
24.11. SM Lausunto esitysluonnoksesta uudeksi 
rahankeräyslaiksi 5.11.2014
25.11. MMM Luonnonsuojeluliiton lausunto teeren 
latvametsästyksestä 2014-15
26.11. METSO-seurantaryhmä Luonnonsuojeluliiton esityksiä 
METSOn tulevaisuuden työhön
27.11. ymV Valtioneuvoston luonnonvaraselonteon 
linjausten päivittäminen (VnS 9/2014 vp)
28.11. ymV Hallituksen esitys laeiksi ympäristönsuojelulain 
ja maa-aineslain muuttamisesta

joulukuu
4.12. TEM Luonnonsuojeluliiton lausunto ELy-asetuksesta 
yms.
9.12. Oikeusministeriö Lausunto Oikeusministeriön 
mietinnöstä 51/2014 luonnonsuojelu- ja 
ympäristörikossäännösten tarkistaminen
10.12. yM Lausunto valtioneuvoston asetuksesta 
vesienhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston 
asetuksen muuttamisesta
11.12. Hallituksen esitys maankäyttö- ja rakennuslain sekä 
sen voimaantulosäädöksen muutoksesta
12.12. initial Finnish nGO comments to the road to dignity 
by 2030 - the UnSG synthesis report
15.12. yM Luonnonsuojeluliiton lausunto luonnoksesta 
valtioneuvoston asetukseksi tuulivoimaloiden melutason 
ohjearvoista
18.12. MMM Luonnonsuojeluliiton lausunto eräistä 
kalastushallinnon lainmuutoksista
18.12. yM Luonnonsuojeluliiton lausunto 
pienvesistrategiasta
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YmPÄristÖnsuojelulain 
uudistus syyskuussa oli vuoden 
merkittävimpiä lakihankkeita.       
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vuoden 2014 luonnonkukkien 
päivän teemalajina oli 
valkolehdokki (Platanthera 
bifolia). valkolehdokkia, kuten 
muitakin kämmeköitä uhkaa 
erityisesti poiminta ja kerääminen 
niiden kauneuden takia.sa
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