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YMPÄRISTÖHALLINNON 
PUOLUSTAMINEN 
ONNISTUI. METSIEN JA 
SOIDEN SUOJELU VAIKEUTUI. 
KESTÄVÄN 
KAIVOSTEOLLISUUDEN 
JA KOHTUUTALOUDEN 
EDISTÄMISEEN 
PANOSTETTIIN.

1. TiivisTelmä
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suomen luonnonsuojeluliiTTo vietti 78. toimintavuottaan yhteiskunnallisen ja poliittisen 

muutoksen keskellä. Ympäristöhallinnon puolustaminen, kohtuutalouden edistäminen ja 

alkuperäisen luonnon vaaliminen kävivät yhä tärkeämmäksi.    

vuoden Tärkeimpiä TaisToja käytiin soiden puolesta. Myös Metsähallituslain 

uudistus, ja sen myötä kansallisomaisuutemme kohtelu, nousi polttopisteeseen. Järjestön 

elinvoimaisuuden vaalimiseen kiinnitettiin huomiota, minkä johdosta harrastettiin aktiivista 

jäsen- ja varainhankintaa onnistuneesti.
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porkkalan 
palauTus 
kansallispuistoksi 
oli jo putkessa, 
mutta jäi vielä 
toistaiseksi 
toteutumatta.
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Luonnonsuojelun edistämisen näkökulmasta 
vuosi 2015 oli vaikea. Soidensuojelu upposi suo-
hon. Ympäristöhallinnon heikentäminen näkyi 
vuonna 2015 esimerkiksi alueellisen ympäristö-
hallinnon resurssien leikkauksina. Pääministeri 
Juha Sipilän hallitus leikkasi luonnonsuojelun 
määrärahoista 60 % eli enemmän kuin mistään 
muusta kohteesta.

Vaikka kokonaiskuva on synkkä, näkyi myös va-
lon pilkahduksia. Yksi suurimpia valopilkkuja oli, 
että ympäristöministeriön olemassaolo pelastet-
tiin Suomen luonnonsuojeluliiton työllä. Tämä oli 
rohkaiseva esimerkki siitä, että kansalaisjärjestöt-
kin pystyvät vaikuttamaan.

Sekin oli voitto, että vaikeuksista huolimatta suo-
jeltiin 36 000 hehtaaria arvosoita. Lisäksi yli 80 000 
suohehtaaria sai tunnustuksen valtakunnallises-
ti arvokkaina luontokohteina, mikä parantaa nii-
den mahdollisuutta päästä tulevina vuosina suoje-
lun piiriin.

Suomen luonnonsuojeluliitto toimi koko vuoden 
aktiivisesti luonnon puolesta. Seuraavassa muuta-
mia esimerkkejä liiton suojeluvoitoista.

1. Ympäristöministeriö pelastui.
Liitto kampanjoi itsenäisen ympäristöhallinnon puolesta 
mielenosoituksin, vetoomuksella ja tietoiskuin. Myös Suo-
men ympäristökeskus pelastui.

2. Luonnonsuojeluliitto sai arvoilleen 
tukijoita eduskuntaan.
Norppapuolueesta tuli eduskunnan viidenneksi suurin puo-
lue: 31 kansanedustajaa sitoutui liiton tavoitteisiin. Yhteen-
sä 343 ehdokasta allekirjoitti vaalitavoitteet.
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3. Luonnonsuojeluliitto vaikutti 
hallitusohjelmaan.

Vaikka hallitusohjelma ei kokonaisuudessaan vie ympäris-
tön tilaa parempaan suuntaan, onnistui liitto vaikuttamaan 
sen sisältöön. Päästöttömän, uusiutuvan energian käyttöä 
päätettiin lisätä ja sen pientuotantoa edistää. Hiilen käytöstä 
energiantuotannossa tullaan luopumaan ja tuontiöljyn käyt-
tö kotimaan tarpeisiin puolitetaan 2020-luvun aikana. Kala-
tiestrategia valittiin yhdeksi kärkihankkeeksi.

4. Maakotkat saivat 25 uutta pesää.
Liitto rakensi lahjoitusten turvin uhanalaiselle maakotkal-
le tekopesiä. 

5. Luonnonsuojeluliitto jatkoi saimaannorpan 
suojelua.
Kalastajille jaettiin norpalle turvallisia katiskoja ja 3100 ka-
tiskan nielunrajoitinta, joilla norppakuolemien määrää voi-
daan vähentää.

6. Taistelu salametsästystä vastaan sai 
lisää pontta.
Luonnonsuojeluliitto liittyi kansainväliseen Wild-
Leaks-verkkopalveluun, jonka avulla kuka tahansa voi il-
miantaa eläimiin kohdistuvia luontorikoksia.

7. Luonnonsuojeluliitto toi metsähallituslain 
päivänvaloon.
Liitto nosti salassa valmistellun metsähallituslain uudistuk-
sen julkisuuteen ja sai lakiluonnoksen lausuntokierrokselle.

eduskunTavaaleissa 2015 luonnonsuojeluliitolla oli 
neljä vaaliteesiä, jotka esitettiin pelikorttien muodossa. 
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8. Ympäristöystävällisen sähkön 
käyttäjäkunta laajeni.
 EKOenergia solmi sopimukset Otavan ja Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY:n kanssa. Ekoenergi-
aa alettiin myydä ensimmäistä kertaa Euroopan ulkopuo-
lella Kiinassa.

Liitto auttoi uhanalaisia vaelluskaloja perustamalla niil-
le kutupaikkoja ja kalateitä. Energiayhtiöiden kanssa sovit-
tiin kuuden kalatien avaamisesta kolmeen eri kohteeseen: 
Mustionjoelle Länsi-Uudellemaalle, Saarijärven reitille Kes-
ki-Suomeen ja Kiskonjoelle Varsinais-Suomeen.

9. Luonnonsuojeluliitto järjesti Pulahdus-
tapahtuman puhtaiden vesistöjen puolesta.
Tuhannet ihmiset ympäri Suomen hyppäsivät 12.7. luon-
nonvesiin mielenilmauksena vesiensuojelun puolesta. Päi-
vän päätapahtuma pidettiin Turussa.

10. Liitto kyseenalaisti kasvutalouden.
Uuden kohtuutaloushankkeen avulla annettiin tavallisel-
le ihmiselle työkaluja puhua taloudesta. Vuoden lopulla il-
mestyi julkaisu “Kasvunvara on käytetty – Kohtuutalouden 
ratkaisut”. Aiheesta keskusteltiin eri puolilla Suomea järjes-
tetyissä tapahtumissa sekä “Vaihtoehtoja kasvutaloudelle” 
-seminaarissa Helsingissä.

11. Luonnonsuojeluliitto edisti kaivos-
teollisuuden kestävyyttä Suomessa.
Liitto julkaisi kaivosoppaan, joka avaa kaivosalan ongelmia 
ja vaihtoehtoja sekä Suomessa että maailmanlaajuisesti.

12. Soiden  puolustaminen jatkui.
Vaikka soidensuojelun täydennysohjelma vesitettiin poliit-
tisilla päätöksillä, Luonnonsuojeluliitto sai sitkeällä työl-
lään suojeluun yhteensä 36 000 hehtaaria upeimpia valtion 
omistamia soita. 

13. Metsiä kartoitettiin Suomessa ja 
naapurimaissa.
Luonnonsuojeluliitto teki lähialueyhteistyötä paikallisten 
ympäristöjärjestöjen kanssa. Satoja uhanalaisten lajien 
esiintymiä paikannettiin hakkuiden uhkaamissa metsissä 
Virossa ja Keski-Ruotsissa. Havaintojen ansiosta luonnon-
metsillä on paremmat mahdollisuudet säästyä hakkuilta.

14. Luonnonsuojeluliitto tuki luonnonsuojelua 
Madagaskarilla.
Liitto edisti Madagaskarilla uhanalaisen kosteikon suojelua 
sekä paikallisväestön mahdollisuuksia kestävään toimeen-
tuloon. Lisäksi tuettiin luonnonmetsän ennallistamista se-
kä tuotettiin yksityiskohtaisia karttoja useista tärkeistä sa-
demetsäalueista.

15. Luonnonkukkien päivää ja Suomen 
luonnon päivää vietettiin.
Luonnonsuojeluliitto, sen piirit ja yhdistykset retkeilivät ja 
järjestivät tapahtumia ympäri Suomen Luonnonkukkien 
päivänä 14.6. ja Suomen luonnon päivänä 30.8. Kaikkiaan 
vuoden mittaan järjestettyihin yleisötapahtumiin osallistui 
kymmeniä tuhansia ihmisiä ympäri maata. 

16. Luonnonsuojelija-lehti valittiin vuoden 
laatulehdeksi.
Yleisö äänesti jäsenlehti Luonnonsuojelijan vuoden 2015 
laatulehdeksi Kulttuuri-, mielipide ja tiedelehtien liitto Kult-
ti ry:n kilpailussa.

17. Luonnonsuojeluliiton tukijoukot kasvoivat.
Liitto onnistui kasvattamaan luonnonsuojelijoiden mää-
rää – niin jäseniä, tukijoita kuin vapaaehtoisia tuli lisää. Yhä 
useampi yritys innostui tukemaan liiton suojelutyötä. Tuen 
avulla liitto lisäsi esimerkiksi ympäristökasvatustyötään. 
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TYÖTÄ LAJIEN, 
LUONTOTYYPPIEN, 
EKOLOGISTEN 
VERKOSTOJEN JA 
EKOSYSTEEMIPALVELUJEN 
HYVÄKSI. 

2. luonnon- ja ympärisTönsuojelu
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ToiminTavuoden aikana liitto jatkoi työtään lajien, luontotyyppien, ekologisten verkostojen 

ja ekosysteemipalvelujen hyväksi. Luonnon edunvalvonnassa keinoja olivat muun muassa 

tiedottaminen, aloitteet ja kannanotot, työryhmät, media- ja some-näkyvyys sekä päättäjien ja 

lainvalmistelijoiden tapaamiset. 

lainsäädänTövaikuTTamisen parissa työskenteli useita työntekijöitä. Alueellisten piirien 

ja yhdistysten työtä tuettiin. Vaikka liiton työn painopiste oli kotimaassa, toimittiin samassa 

rintamassa mm. European Environmental Bureaun (EEB) kanssa. Joulukuussa solmittu Pariisin 

ilmastosopimus oli vuoden suurimpia ilonaiheita.     
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HalliTuksen kokouksen 
taukojumppa ennen Pariisin 
ilmastokokousta. ilmastoX
kampanjassa kiritettiin 
ilmastoneuvotteluja.
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2.1 kansalaisTen ympärisTöoikeudeT 
pelissä – luonnonsuojeluliiTon 
eduskunTavaaliTeesiT ja vaikuTTaminen 
HalliTusoHjelmaan

Tavoitteet
Luonnonsuojeluliiton ympäristöpoliittinen työ painottui 
vuonna 2015 eduskuntavaaleihin ja hallitusohjelmaan vai-
kuttamiseen. Sen pohjana toimivat liiton syysvaltuuston 
2014 vahvistamat eduskuntavaaliteesit:

•	 Vapaiden	virtojen	suojelun	on	oltava	pysyvää
•	 Turpeen	polton	lopettaminen	on	tärkein	ilmastopoliit-

tinen teko
•	 Kaivostoiminta	on	saatava	kestävälle	pohjalle	
•	 Eurooppalainen	Suomi	tarvitsee	toimivan	ympäristö-

hallinnon ja hyvän lainsäädännön

Hallitusneuvottelujen aikana liiton kärkivaatimukset tiivis-
tettiin kolmeen kohtaan:  
•	 Ympäristöministeriö	säilytetään
•	 Energiaremontti	Suomeen
•	 Kosket	kuohukoot

Toimenpiteet
Liitto perusti eduskuntavaaleja 2015 varten kampanjan, jossa 
ehdokkaita haastettiin sitoutumaan liiton neljään luonnon-
suojeluliiton vaaliteesiin, jotka esitettiin pelikorttien muo-
dossa. Suomen luonnonsuojeluliitto ja sen luonnonsuoje-
lupiirit keräsivät eduskuntavaaliehdokkailta sitoumuksia 
terveellisen ja turvallisen elinympäristön puolesta. Yli 300 
ehdokasta 2146:sta sitoutui edistämään liiton vaaliteesejä.

Liitto oli mukana myös ympäristöjärjestöjen yhteisessä 
vaalityössä, energiaremontissa sekä Kepan koordinoimas-
sa kehitysjärjestöjen eduskuntavaalikampanjassa (“Maail-
mantalouden tekijät”). Vaalityön yhtenä tavoitteena oli pa-
rantaa piirien yhteyksiä oman alueensa kansanedustajiin 
ja ehdokkaisiin.

Eduskuntavaalien jälkeen Luonnonsuojeluliitto kampan-
joi teesiensä puolesta hallitusneuvotteluissa. Liitto seurasi 
tiiviisti neuvottelujen etenemistä ja näkyi päivittäin neuvot-
telupaikan eli valtioneuvoston juhlahuoneiston liepeillä tii-
vistetyin teesein ”koskiensuojelulaki, energiaremontti, ym-
päristöministeriö”.

Luonnonsuojeluliitto toimi ratkaisevasti ympäristömi-
nisteriön pelastamiseksi. Ministeriön puolesta käynnistet-
tiin “Kotka tarvitsee puolustajansa” -verkkovetoomus, jonka 
allekirjoitti viidessä vuorokaudessa noin 65 000 kansalaista. 
Vetoomuksessa olivat mukana Luonnonsuojeluliiton lisäk-
si BirdLife Suomi, Greenpeace, Luonto-Liitto, Maan ystävät, 
Natur och Miljö sekä WWF. Myös Suomen ympäristökeskus 
SYKEn ja ympäristöministeriön luontoympäristöosaston it-
senäisyys saatiin pelastettua. 

Suoraa poliittista vaikuttamistyötä lisättiin loppuvuodes-
ta, jotta Luonnonsuojeluliiton vaikutusmahdollisuudet saa-
taisiin turvattua luonnonsuojelun vastaisiksi kääntyneistä 
poliittisista tuulista huolimatta. Esimerkiksi kansanedus-
tajatapaamisia lisättiin johdonmukaisesti.

Arviointi
Hallitusohjelmatyön olosuhteet olivat poikkeuksellisen 
haastavat. Liitto priorisoi rohkeasti työnsä kolmeen kärki-
tavoitteeseen ja onnistui niissä kohtuullisen hyvin. (Halli-
tusohjelmaan saatiin uhanalaisten kalojen suojelun tehos-
tamistavoite.) . Hyvä saavutus oli se, että joka seitsemäs 
ehdokas sitoutui Luonnonsuojeluliiton tavoitteisiin. 

Hallitusohjelma jäi ympäristön kannalta heikoksi. Tur-
peen polton jatkaminen kirjattiin energiaomavaraisuus-
tavoitteeseen vastoin liiton tavoitteita, mutta uusiutuvat 
energialähteet etenivät hallitusohjelmakirjauksissa. Osa-
na hallituksen biotalouslinjauksia vuotuisissa metsänhak-
kuumäärissä tavoitellaan 15 miljoonan kuution lisäystä, mi-
kä on uhka metsien monimuotoisuudelle sekä maisema- ja 
virkistysarvoille. Suurin yllätys oli luonnonsuojelun määrä-
rahojen lasku kolmannekseen. Metsien ja soiden suojelua 
jatketaan vapaaehtoisin keinoin.

2.2 suoT ja meTsäT luonnon 
monimuoToisuuden läHTeinä

2.2.1 Suot

Tavoitteet
Soidensuojelun edistämisen päätavoitteena pysyi soiden-
suojelun täydennysohjelmaan vaikuttaminen ohjelma-
valmistelun syksyllä 2014 viivästyttyä alkuperäisestä ai-
kataulustaan. Luonnonsuojeluliiton tavoitteena oli saada 
mahdollisimman paljon valtakunnallisesti arvokkaaksi to-
dettuja valtionmaiden soita suojeluun sekä turvata soiden-
suojelun resurssit.

Lisäksi toimintasuunnitelman mukaiset tavoitteet vuo-
delle 2015 olivat:
•	 Liitto	seuraa	aktiivisesti,	miten	turveluvissa	huomioi-

daan tietyn luonnontilaisuusluokan täyttävien soiden 
valtakunnalliset tai alueelliset luontoarvot. Mahdollisis-
ta väärinkäytöksistä lupapäätöksissä tai luokituksessa 
valitetaan ammattimaisesti, jotta niistä saataisiin mah-
dollisimman nopeasti tarvittavat juridiset ennakkopää-
tökset.

•	 Liitto	organisoi	kentälle	koulutusta	luonnontilaisuus-
luokituksesta sekä luontoarvojen alueellisesta ja valta-
kunnallisesta arvottamisesta.

•	 Keväällä	2015	nostetaan	esille	turvesoiden	vesistöpääs-
töongelmia. Tarkoituksena on luoda tulevalle hallituk-
selle työkalupakki turvesoiden vesistö- ja ilmastopäästö-
jen lopettamiseksi sekä tiekartta turpeesta luopumiseksi.

Toimenpiteet
Suomen luonnonsuojeluliitto osallistui yhdessä Luon-
to-Liiton kanssa soidensuojelutyöryhmän toimintaan, jo-
ka saatiin päätökseen lokakuussa 2015. Liitto jätti yhdessä 
Luonto-Liiton kanssa työryhmän loppuraporttiin eriävän 
mielipiteen.  Luonnonsuojeluliitto ja Luonto-Liitto vaikut-
tivat valtionmaiden suojeluohjelman lopputulokseen muun 
muassa inventoimalla kohteita sekä esittämällä suojelura-
jauksia, jotka parhaiten turvaisivat soiden monimuotoisuut-
ta ja vesitaloutta. Osin liiton työn tuloksena saatiin välittö-
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mien suojelutoimien piiriin noin 36 000 hehtaaria valtion 
maiden arvokkaimpia soita. Lisäksi 300 000 hehtaaria Suo-
men arvokkaita soita on nyt kartoitettu.

Osana liiton eduskuntavaalikampanjaa nostettiin esil-
le turpeen polton haittoja vaaliteesin “Turpeen poltosta 
luopuminen on tärkein ilmastopoliittinen teko” muodos-
sa. Kampanjassa rinnastettiin turve kivihiileen ja korostet-
tiin, että suot ovat Suomen suurin, noin 5,5 miljardin tonnin 
suuruinen hiilivarasto, jota ei pidä vapauttaa ilmakehään. 
Kampanjassa ilmaistiin, että turpeenpolton alennettu vero 
ja turvetuotannon muut tuet ovat ympäristölle haitallisia 
tukia, jotka on lakkautettava, ja että turpeenlouhinnalla ei 
saa pilata enempää kala- ja uimavesiä. Tavoitteeksi asetet-
tiin, että viimeisten luonnonkauniiden soiden retki-, mar-
ja- ja riistamaastot on turvattava soidensuojeluohjelmassa. 

Turpeesta puhuttiin osana ilmasto- ja energiapolitiikkaa 
myös silloin, kun liitto vaikutti hallitusohjelmaan

Luonnonsuojeluliiton piirit ja paikallisyhdistykset seu-
rasivat turvelupien tilannetta alueellaan. Turveluvista teh-
tyjen valitusten ja muun seurannan vaikuttavuutta aloitet-
tiin järjestelmällisesti kartoittamaan loppuvuodesta 2015. 

Suomen luonnonsuojeluliiton ilmasto- ja energialinjauk-
set julkaistiin huhtikuussa 2015. Osana linjauksia esitettiin, 
että turpeen poltosta tulee Suomessa luopua vuoteen 2025 
mennessä. Turvetta suosivaa verokohtelua pidettiin esillä 
tiedotteissa ja julkisissa esiintymisissä.

Luonnonsuojeluliitto viesti turpeen vesistöhaitoista, jo-
ka ovat peräisin turpeennostoalueilta ja suometsätalou-

desta. Keväällä liitto viesti Suuresta turvehuijauksesta, joka 
vähätteli turpeennostoalueiden päästöjä tulvien ja rankka-
sateiden aikana. Liitto esitti, että päästöjen velvoitetarkkai-
luaineistoissa oli systemaattinen mittausvirhe. Sitkeän työn 
tuloksena mielenkiinto asiaa kohtaan alkoi herätä asiantun-
tijafoorumeilla kuten turvetuotannon ympäristön- ja luon-
nonsuojelun kansallisessa koordinointiryhmästä.

Syksyllä Luonnonsuojeluliitto nosti esiin turvemaiden 
hakkuiden aiheuttamia vesistöongelmia ja otti kantaa kes-
tävän metsätalouden rahoituslain (KEMERAn) rahoituksen 
suuntaamiseen luonnonhoitoon pois vesistöjä turmelevas-
ta metsänhoidosta. . 

Suometsätalouden haittoja pyrittiin hillitsemään myös 
vaikuttamalla Tapio Oy:n metsänhoidon suosituksia valmis-
telleeseen työryhmään. Vuoden 2015 huhtikuussa valmis-
tui opas “Metsänhoidon suositukset suometsien hoitoon”.

Luonnonsuojeluliitto osallistui Elinympäristöjen tilan 
edistämisen työryhmään (ELITE), mukaan lukien suotee-

KEVÄÄLLÄ LIITTO VIESTI SUURESTA 

TURVEHUIJAUKSESTA, JOKA VÄHÄTTELI 

TURPEENNOSTOALUEIDEN PÄÄSTÖJÄ 

TULVIEN JA RANKKASATEIDEN AIKANA.

Ju
H

O
 k

Y
tÖ

M
Ä

k
i

Ju
H

O
 k

Y
tÖ

M
Ä

k
i

riekkosoiTa koulutuksen 
osallistujia opetettiin 
tunnistamaan potentiaalisia 
riekkosoita ja kartoittamaan 
reviirejä. koulutus oli osa 
SuoMaahanketta.



 12 • suomen luonnonsuojeluliitto  vuosikerTomus 2015

mainen alatyöryhmä. Työskentely saatiin päätökseen kesä-
kuussa 2015, ja Luonnonsuojeluliitto jätti täydentävän lau-
suman työryhmän raporttiin. 

Arviointi
Osittain Luonnonsuojeluliiton työn tuloksena Suomessa 
suojeltiin soidensuojeluohjelman yhteydessä 36 000 heh-
taaria soita. Suoluonnon tila ja soidensuojelu nousivat jul-
kiseen keskusteluun loppuvuonna 2014, ja keskustelua yl-
läpidettiin vuoden 2015 aikana. Myös suoluonnon kannalta 
oli oleellista, että ympäristöministeriö säilyi lakkautussuun-
nitelmista huolimatta. Tämä oli ympäristöjärjestöjen ansio-
ta. Kampanjoinnista huolimatta soidensuojeluun ei varattu 
valtion budjetista riittäviä resursseja.

Eduskuntavaalikampanja, energia- ja ilmastolinjaukset 
sekä kannanotot turpeen polton haitallisiin tukiin pohjus-
tivat tiekartan laadintaa turpeesta luopumiseksi. 

Toimintavuoden aikana todettiin myös tarve päivittää lii-
ton suotavoitteita.

2.2.2 Metsät

Tavoitteet
Toimintasuunnitelman mukaiset tavoitteet vuodelle 2015 
olivat:
•	 Liitto	varautuu	Metsähallitus-uudistuksen	venymiseen	

yli vaalien päivittämällä aihepiiriin liittyviä omia vaati-
muksiaan.

•	 Yhdessä	muiden	ympäristöjärjestöjen	kanssa	päivite-
tään myös tietoja isojen yhtiöiden mailla olevista arvok-
kaista metsäkohteista, jotta järjestöt voivat lisätä painet-
ta niiden jättämiseksi käytön ulkopuolelle.

•	 Toimintavuonna	uudistetaan	Suomen	FSC-sertifi	kaat-
ti.	Tuolloin	arvioidaan	sertifi	kaatissa	mukana	olemisen	
mielekkyys verrattuna sen vaikuttavuuteen. Samalla ar-
vioidaan, onko tarvetta luoda oma ympäristöjärjestöjen 
yhteinen kriteeristö kestävälle metsänhoidolle.

Toimenpiteet
Suomen luonnonsuojeluliiton ansiosta metsähallitusuu-
distus nousi julkiseen keskusteluun syksyllä 2015. Valmis-
televien ministeriöiden alkuperäiseen suunnitelmaan ei 
kuulunut lausuntokierros, vaikka lakiesitys oli muuttunut 
oleellisesti edellisestä versiosta. Luonnonsuojeluliiton kam-
panjoinnin tuloksena lausuntokierros kuitenkin järjestet-
tiin. Luonnonsuojeluliitto keskusteli aktiivisesti päättäjien 
kanssa nostaakseen esiin lakiesityksen ongelmakohtia. Lii-
ton näkemykset koottiin metsähallituslakikampanjan sivul-
le:	sll.fi	/metsahallituslaki.

Hallituksen esitys uudeksi metsähallituslaiksi annettiin 
joulukuussa 2015. Luonnonsuojeluliitto valisti kansanedus-
tajia lain eri ulottuvuuksista otsikolla “Oletko varma, ettet 
ole myymässä maitasi?” 

Isojen yhtiöiden mailla olevien arvokkaiden metsäkoh-
teiden tietojen päivittäminen käynnistettiin. Yhtiöiden 
kanssa käytiin vuoropuhelua hakkuusuunnitelmista. Al-
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kuvuonna 2015 Luonnonsuojeluliitto retkeili yhdessä mui-
den ympäristöjärjestöjen kanssa Parikkalassa Metsän tarina 

-elokuvan syntysijoilla, neuvotellen myös metsäyhtiö UPM:n 
kanssa maamme eteläisimpien kuukkelimetsien tulevaisuu-
desta Haarikon ja Soininmäen alueilla. Luonnonsuojeluliit-
to puolusti myös Purunpään saaristometsiä Taalintehtaalla.

Suomen luonnonsuojeluliitto osallistui yhdessä muiden 
ympäristöjärjestöjen	kanssa	FSC-sertifikaatin	kehittämis-	
ja	valvontatyöhön.	Keskustelua	herättivät	mm.	FSC-stan-
dardin edellyttämä poikkeuksetta säästettävien kohteiden, 
kuten	korpien,	huomioiminen	sertifioinnin	toteutuksessa,	
sekä	kehitteillä	oleva	FSC-mix	-tuotteeseen	kuuluva	kont-
rolloidun puun hyväksyttävyyden varmistaminen. Liit-
to	resursoi	FSC-työtä	ja	valmistautui	standardin	päivityk-
seen yhdessä muiden järjestöjen kanssa mm. palkkaamalla 
työntekijän. Standardin uudistaminen ei kuitenkaan alka-
nut vuonna 2015. 

Suomen luonnonsuojeluliitto kampanjoi Etelä-Suomen 
metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO) 
rahoituksen turvaamiseksi. Rahoitus kuitenkin pieneni 
merkittävästi uuden hallitusohjelman ja siihen liittyneiden 
budjettileikkausten vuoksi. METSO on oleellinen osa met-
sien suojelutason parantamista, ja liiton paikallistoimijat 
tuottivat myös vuonna 2015 tärkeää maastotietoa, joka ra-
hoituksen lisäksi on ohjelman toteuttamisen edellytys. 

Liitto toimi aktiivisesti valtion omistamien arvokkaiden 
metsien säilyttämiseksi korostaen, että METSO-ohjelmaa 
olisi tehokkainta toteuttaa suojelemalla valtion valmiik-
si omistamia kohteita, jotka ovat lisäksi suhteellisen laajo-
ja. Luonnonsuojeluliiton mielestä tähän tuli ryhtyä varsin-
kin tilanteessa, jossa METSO-ohjelman rahoitus on leikattu 
minimiin. Valtion ei tulisi haaskata METSO-kelpoisia aluei-
taan, vaan siirtää arvokkaat alueet metsätalouskäytön ul-
kopuolelle. 

Valtion METSO-kelpoisista alueista taitettiin peistä Met-
sähallituksen kanssa Keuruulla ja Lapinjärvellä. Kevääl-
lä 2015 Luonnonsuojeluliitto pysäytti yhdessä Luonto-Lii-
ton kanssa Keuruun vanhan varuskunnan alueella aloitetut 
hakkuut selvitettyään alueen METSO-arvoja jo aiemmin ja 
lajistoa maastokaudella 2015. 

Suomen luonnonsuojeluliitto osallistui yhdessä muiden 
ympäristöjärjestöjen kanssa Lapinjärven Ilveskallion met-
sästä käytyihin neuvotteluihin. Metsähallitus ja Luonnon-
varakeskus (LUKE) halusivat toteuttaa metsässä hakkuita 
kuusen geeniperimän säilyttämiseen vedoten. Neuvottelu-
jen seurauksena hakkuita lykättiin, mutta alueen lopullinen 
kohtalo jäi edelleen epävarmaksi. 

Tapion metsänhoitosuosituksien uudistaminen eteni 
mm. Energiapuun työoppaaseen, jonka osalta liitto pyrki 
vaikuttamaan siihen, että oppaaseen tulisivat mukaan myös 
luonto- ja ympäristönäkökohdat (ilmastovaikutus, vaikutus 
lahopuumääriin, maanpinnan rikkoutuminen ja vesistövai-
kutukset) eikä ympäristönäkökohtia vähäteltäisi.

Suomen luonnonsuojeluliitto osallistui aktiivisesti ELI-
TE-työn metsäelinympäristöjen tilan edistämistä pohtineen 
alatyöryhmän toimintaan. MetsäELITE:n työtä varjosti mi-
nisteriön ja metsätalouden intressiä edistävien tahojen pyr-
kimys vähätellä metsäelinympäristöjen tilan laajaa heik-

kenemistä verrattuna lähtötilaan eli ns. luonnontilaan. 
Työskentely saatiin päätökseen kesäkuussa 2015, ja Luon-
nonsuojeluliitto jätti täydentävän lausuman työryhmän ra-
porttiin. 

Arviointi
Metsien tulevaisuuteen merkittävästi vaikuttava Metsähal-
litus-uudistus nousi julkiseen keskusteluun syksyllä 2015 
Luonnonsuojeluliiton aktiivisen kampanjoinnin seuraukse-
na. Samalla laki saatiin lausuntokierrokselle alkuperäisestä 
maa- ja metsätalousministeriön suunnitelmasta poiketen. 
Lakivaikuttamista tehtiin aktiivisesti. Luonnonsuojeluliit-
to pysäytti ja nosti keskusteluun hakkuita monimuotoisuu-
den kannalta arvokkailla alueilla. 

Luonnonsuojeluliitto onnistui nostamaan julkiseen kes-
kusteluun valtionmaiden METSO-kohteita. 

Toimintavuoden kuluessa todettiin tarve päivittää liiton 
metsätavoitteita.

2.2.3 Suomaa-hanke

Tavoitteet
Suomen luonnonsuojeluliitto jatkoi vuonna 2014 käynnistä-
määnsä Suomaa-hanketta lahjoitusvaroin tarkoituksenaan 
kansainvälisesti merkittävän ekologisen yhteyden vahvis-
taminen Suomenselän ja Maanselän vedenjakajien alueilla. 
Hankkeen tarkoitus on lisätä luonnonsuojelualueiden mää-
rää sekä parantaa luonnon ydinalueiden kytkeytyneisyyttä 
ja lajiston tilaa yhteensä 62 kuntaa kattavalla kohdealueella. 
Suomaa-hankkeessa edistetään erityisesti soiden, metsien 
ja pienvesien suojelua ja kytkeytyneisyyttä. Esimerkkilajeja 
ovat taimen, maakotka, riekko, metsäpeura ja suoperhoset, 
joiden elinympäristöjen suojelu parantaa myös lukuisien 
muiden lajien tilannetta.

suomaa -Hankkeen suojeluesitykset toivat toivoa 
Suomenselän ja Maanselän ikiaikaiselle yhteydelle.
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Toimenpiteet
Maakotkille rakennettiin 25 uutta tekopesää ja seurattiin 
aiempien tekopesien hyvin etenevää asuttamista. Vuonna 
2014 tuotetut perhos- ja taimentiedot koottiin hyödynnettä-
väksi. Metsäpeuran elinympäristöjen turvaamiseen tähtää-
västä MetsäpeuraLIFE-hanke ei toteutunut Luonnonsuoje-
luliiton osalta huolellisista valmisteluista huolimatta.

Riekkosoiden tunnistamiseksi ja palauttamiseksi järjes-
tettiin huhtikuussa ”Lisää riekkosoita” -maastokoulutus Par-
kanossa ja julkaistiin ohjeet ”Ennallistamalla lisää elintilaa 

riekoille ja muille suolajeille” sekä ”Riekkosoiden ennallis-
taminen käsipelillä”. Soiden ennallistamistalkoot järjestet-
tiin Keuruulla ja Halsualla.

Vuonna 2015 valmisteltiin SuoMaa-kohdealueen katta-
vaa suojelu- ja ennallistamisesitystä kirjallisena ja maas-
tossa keskittyen valtion, metsäyhtiöiden, yhteismetsien, 
kuntien ja seurakuntien metsä-, suo- ja pienvesikohteisiin. 
Loppusyksyllä 2015 SuoMaa-alueelta päätyi noin 100 val-
tion omistamaa valtakunnallisesti arvokasta suota suoje-
luun soidensuojelun täydennysohjelmassa. Osalla kohteis-
ta hanke myötävaikutti suojeluharkintaan pääsyyn.

SuoMaa-hanke kokosi laajan joukon Luonnonsuojelulii-
ton alue- ja paikallistoimijoita mukaan työn suunnitteluun 
ja toteutukseen. Hankkeen läntiset toimijat kokoontuivat 
kolmesti Parkanossa ja itäiset toimijat kerran Nurmeksessa. 

Ohjausryhmä kokoontui neljästi Helsingissä. Hankkeen tär-
kein	viestintäkanava	oli	verkkosivusto	sll.fi	/suomaa.

SuoMaa-hanke edisti paikkatiedon hyödyntämistä lii-
tossa tarjoten toimijoille myös koulutusta Qgis-paikkatie-
to-ohjelman käyttöön kahdessa työpajassa Luonnonsuoje-
luliiton syyspäivillä.

Arviointi
Suomaa-hanke eteni suunnitelman mukaisesti. Merkittä-
vää oli, että työhön tuli mukaan paikallistoimijoita, ja et-
tä hankkeen rahoitus myös seuraavalle vuodelle varmistui.

2.3 vedeT ja kesTävä kalasTus

Tavoitteet
Tavoitteena oli vesien hyvän tilan, merikansallispuistojen 
ja kalateiden edistäminen sekä koskiensuojelulain purka-
misen, Kollajan ja Vuotoksen tekoaltaiden ja rehevöitymi-
sen vastustaminen. 

Toimenpiteet 
Luonnonsuojeluliitto ja sen piirit osallistuivat vesienhoi-
tosuunnitelmien, tulvariskien hallintasuunnitelmien ja 
merenhoitosuunnitelman laatimiseen saaden monia esi-
tyksiään läpi. Liiton ajamasta Porkkalan kansallispuistosta 
ja muiden merikansallispuistojen täydentämisestä saatiin 
myönteinen toteutettavuusarviointi. 

Liitto ajoi hallitusohjelmaan menestyksellisesti myön-
teisiä kirjauksia uhanalaisista kaloista ja kalateistä (tulokse-
na mm. kärkihankerahoitus). Liiton vastustamia kirjauksia 
koskiensuojelulain avaamisesta sekä Kollajan ja Vuotoksen 
tekoaltaista ei saatu hallitusohjelmaan. Liitto teki oikeus-
ministeriölle aloitteen vesilain uudistukseksi, jolla yhtiöt 
velvoitetaan rakentamaan kalateitä ja huolehtimaan riittä-
västä ekologisesta virtaamasta. 

Luonnonsuojeluliiton ajamassa maatalouden ympäris-
tökorvauksen uudistuksessa kohdistettiin tukia pahimmille 
ravinteiden päästöalueille. Rahoja kuitenkin leikattiin lop-
puvuonna hallitusohjelman takia vastoin liiton tavoittei-
ta. Liitto yritti turhaan estää myös nitraattisäädösten ja ha-
ja-asutusalueiden jätevesisäädösten heikentämistä. 

Vuoden aikana hyväksyttiin uusi kalastuslaki ja -asetus. 
Se oli olennaisesti edellisiä parempi, vaikka ei ollutkaan esi-
merkiksi taimenen ja kuhan osalta riittävä. Liitto osallistui 
kalastuksen EU-jaoston toimintaan, ja Suomen kanta Itäme-
ren lohen kiintiöön oli EU-jäsenmaiden paras.

Liitto osallistui myös vuoden aikana hyväksytyn pienve-
sistrategian tekoon sekä uuteen merimetsoryhmään sekä 
mm. Itämeri-haasteeseen, Pro  Saaristomeri -yhteistyöhön, 
Coalition	Clean	Balticin	(CCB)	työhön	sekä	Saaristomeren	
suojelurahaston ja Fisheries Secretariatin hankkeisiin. Liit-
to toteutti myös Big Jump eli Pulahdus-tapahtuman 12.7..

Arviointi
Luonnonsuojeluliiton vesien ja kalojen suojelutyö oli po-
liittisiin olosuhteisiin ja vähäisiin voimavaroihin nähden 
tuloksellista. Tälle työlle ei liitolla ollut erillistä työntekijää.

LIITON VASTUSTAMIA KIRJAUKSIA KOSKIEN-

SUOJELULAIN AVAAMISESTA SEKÄ

KOLLAJAN JA VUOTOKSEN TEKO-

ALTAISTA EI TULLUT HALLITUSOHJELMAAN. 

Taimen kuTee jälleen. luonnonsuojeluliiton työ 
vaelluskalojen puolesta jatkui.
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2.4 koHTuuTTa enerGiankuluTukseen, 
ilmasTonmuuTos HallinTaan

2.4.1 Yleinen ilmastopolitiikka

Tavoitteet
Luonnonsuojeluliiton tavoitteena oli vaikuttaa Suomen il-
masto-  ja energiapolitiikkaan sekä sitä koskevaan kansa-
laismielipiteeseen ja seurata kansainvälistä kehitystä. Liit-
to halusi lisätä kansalaisten tietoisuutta ja vastuunkantoa 
ilmastosta.

Luonnonsuojeluliiton tavoitteena oli korostaa ilmaston-
muutoksen kietoutumista muihin ympäristö- ja luonnon-
suojeluteemoihin sekä tuoda viestinnässään esille ilmaston-
muutoksen peruuttamattomat vaikutukset ekosysteemeille. 

osallistumalla Energiaremontti-kampanjaan, jonka tarkoi-
tuksena on vauhdittaa Suomeen energiapoliittista käännettä. 

Liitto vaikutti siihen, että Suomen hallitus vahvistaa il-
mastolain ennen vaalikauden loppua.

Keväällä päivitettiin Luonnonsuojeluliiton ilmasto- ja 
energialinjaukset, jotta ne vastaisivat paremmin ajankoh-
taista yhteiskunnallista tilannetta.

Luonnonsuojeluliitto osallistui aktiivisesti kansainvä-
liseen ilmastovaikuttamiseen Pariisin ilmastokokoukses-
sa joulukuussa sekä sitä valmistelevassa välikokouksessa 
Bonnissa lokakuussa. Liitto osallistui syksyn aikana Suo-
men ilmastolinjausten valmisteluun yhteistyössä muiden 
ympäristöjärjestöjen kanssa sekä viesti uuden ilmastosopi-
muksen neuvottelujen etenemisestä sekä sopimuksen mer-
kityksestä. 

Uuteen ilmastosopimukseen liittyvän kansalaisvies-
tinnän vahvistamiseksi toteutimme Ruotsin sisarjärjestön 
kaltaisen ilmastokampanjan IlmastoX. Kampanjan tarkoi-
tuksena oli lisätä julkista painetta, jotta Pariisin ilmasto-
kokouksessa saavutettaisiin läpimurto joulukuussa 2015. 
Kampanja näkyi mm. Maailma kylässä -festivaaleilla ja 
Flow-tapahtumassa ja siihen liittyviä kuvia kertyi erityises-
ti Instagram-palveluun. IlmastoX-kampanja toteutettiin yh-
teistyössä Adams-mainostoimiston kanssa.

Lausuntojen avulla tuotiin kansalaisjärjestön mielipiteet 
näkyviksi erilaisissa kotimaan ja EU-lainsäädännön yhteyk-
sissä.

Arviointi
Hallitusohjelman energialinjausten perusteella liiton vaa-
livaikuttaminen oli tältä osin onnistunutta ja energiakään-
ne Suomessa sai lisävauhtia. 

Uusi kansainvälinen ilmastosopimus sisältää Luonnon-
suojeluliitolle tärkeitä kirjauksia tavoitteiden ja toimenpi-
teiden osalta. Se ottaa huomioon ekosysteemien ja biodi-
versiteetin aseman ilmastotoimissa. Luonnonsuojeluliiton 
näkemykset sopimuksesta olivat esillä valtakunnallisissa ja 
paikallisissa medioissa sekä järjestön omissa kanavissa.

IlmastoX-kampanjan avulla liiton ilmastotyö sai näky-
vyyttä tapahtumissa sekä sosiaalisessa mediassa. Kampan-
jan sekä muun ilmastotoiminnan kautta uudet ihmiset pää-
sivät osallistumaan ilmastotyöhön.

2.4.2 EKOenergia 

Tavoitteet
EKOenergia on Suomen luonnonsuojeluliiton ja sen ulko-
maisten sisarjärjestöjen yhteinen ympäristömerkki ener-
gialle. Sen kriteereissä kristallisoitui järjestöjen näkemys 
kestävästä energiantuotannosta.

Vuonna 2015 EKOenergia tavoitteli vaikuttavuuden lisää-
mistä. Tavoitteena oli mm. 
•	 jatkuva	kansainvälistyminen	ja	laajentuminen
•	 uusien	kalatiehankkeiden	varmistuminen	Suomessa
•	 EKOenergia-merkityn	sähkön	kysynnän	kasvu,	etenkin	

suurten sähkönkäyttäjien keskuudessa ja Suomen ulko-
puolisilla alueilla

ilmasTojulisTus luovutettiin yhdessä ympäristö ja 
kehitysjärjestöjen, kirkon, palkansaajien, saamelaisten 
ja lääkärien kanssa. Sen vastaanotti maatalous ja 
ympäristöministeri kimmo tiilikainen.
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Liitto suhtautui kriittisesti metsäenergian käyttöön ja 
vaati turpeesta ja kivihiilestä luopumista mahdollisimman 
nopeasti. Tavoitteena oli vahvistaa paikallisesti tuotetun, 
kestävän ja hajautetun uusiutuvan energian roolia ener-
giakäänteessä entisestään. 

Toimenpiteet
Alkuvuonna Luonnonsuojeluliitto teki ilmastonmuutokseen 
liittyvää vaalityötä muiden ympäristöjärjestöjen kanssa mm. 

LIITTO OSALLISTUI AKTIIVISESTI  KANSAIN-

VÄLISEEN ILMASTOVAIKUTTAMISEEN 

PARIISIN ILMASTOKOKOUKSESSA SEKÄ 

BONNIN VALMISTELUKOKOUKSESSA.
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Toimenpiteet
EKOenergia laajensi etenkin EU-rahoitteista EVS-ohjel-
maansa (European Voluntary Service), jonka kautta Luon-
nonsuojeluliiton keskustoimistolla työskenteli yhteensä 13 
eri maista tullutta EVS-vapaaehtoista vuoden aikana. Va-
paaehtoiset olivat yhteyksissä sähkönmyyjiin, suurkulutta-
jiin ja sähkömarkkinaviranomaisiin lähes kaikissa Euroo-
pan maissa.

Kansainvälistymiseen panostettiin kehittämällä yhteis-
työtä monien eri kansainvälisten toimijoiden kanssa. Tästä 
hyvä esimerkki oli verkkokurssi ekologisen sähkön ostami-
sesta, joka tehtiin rakennusten energiatehokkuutta ajavien 
Green	Building	Councilien	sidosryhmille	ja	LEED-ympä-
ristömerkin parissa toimiville asiantuntijoille. Verkkokurs-
si julkaistiin englanniksi ja saksaksi.

Suomessa toiminnassa painotettiin toimintasuunnitel-
man mukaisesti kalateiden syntymiseen johtavaa EKOener-
gia-toimintaa. Yhteistyötä tehtiin energiayhtiöiden lisäksi 
mm. maa- ja metsätalousministeriön sekä ympäristöminis-
teriön kanssa. EKOenergian asiantuntijat antoivat vahvan 
panoksensa hallitusohjelmaan vaikuttamisessa etenkin liit-
tyen fossiilisista luopumiseen ja kalateiden rakentamiseen. 

Arviointi
EKOenergia jatkoi kasvuaan vuonna 2015. Vuoden lopussa 
EKOenergia-verkostossa oli 40 jäsentä 31 eri maasta. Ver-
kosto sai ensimmäiset Euroopan ulkopuoliset jäsenensä 
Taiwanista ja Intiasta.

Vuoden alussa EKOenergiaa myyviä energiayhtiöitä oli 
Suomen lisäksi Latviassa, Italiassa ja Espanjassa. Vuoden 

aikana uusia myyjiä saatiin Ranskasta, Virosta ja Saksasta. 
Lisäksi uusia sähkön alkuperän tukkukauppaan erikoistu-
neita myyjiä aloitti neljä, joista yksi toimii Aasian markki-
noilla. Ennakkotietojen mukaan EKOenergia-merkityn säh-
kön myynti kotitalouksille kasvoi tuntuvasti Suomessa.

Myös suuret sähkönkäyttäjät kiinnostuivat sähkönhan-
kinnan kestävyyskriteereistä. Helsingin seudun vesi- ja jä-
tehuollosta vastaava HSY oli ensimmäinen yli 100 GWh vuo-
dessa sähköä käyttävä organisaatio, joka hankki sähkönsä 
EKOenergian kriteerien perusteella. Myös muita suuria säh-
könkäyttäjiä seurasi HSY:n esimerkkiä.

Vesivoiman kestävyyteen panostava työ osui oikeaan ai-
kaan Suomessa. Kalatiet otettiin Suomen uuden hallituk-
sen kärkihankkeeksi Luonnonsuojeluliiton tavoitteen mu-
kaisesti. EKOenergia oli myös keskeisessä roolissa siinä, 
että kolmen kalatien rakentaminen Mustionjoen ja Saari-
järven reiteille varmistui. EKOenergian ympäristörahasto 
rahoitti vuoden aikana virtavesikunnostuksia, joita toteut-
tivat Keski-Suomen Kalatalouskeskus Saarijärvellä, Kaakon 
Jokitalkkarit Kaakkois-Suomessa ja Valonia Saaristomeren 
valuma-aluella. Latvian Norina-joella EKOenergia rahoit-
ti vaellusesteiden poistoa taimenkantojen vahvistamiseksi.

EKOenergian työn ansiosta moni koululainen sai mah-
dollisuuden opiskella aurinkoenergian tarjoaman valaistuk-
sen	turvin	parafiinilamppujen	sijaan	Indonesiassa,	Kameru-
nissa ja Tansaniassa. Ilmastorahasto rahoitti näissä maissa 
aurinkoenergiahankkeita kouluissa.

Katso myös EKOenergian oma vuosikertomus:ekoenergy.
org/annual-report-2015/
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2.5 kaivosvaikuTTaminen

Tavoitteet
Luonnonsuojeluliiton tavoitteena oli toiminnallaan tuoda 
esiin kaivostoiminnan haitallisia ympäristövaikutuksia ja 
ehkäistä niiden syntymistä vaikuttamalla yksittäisiin hank-
keisiin sekä valtakunnan tasolla lainsäädäntöön ja kansa-
laiskeskusteluun.

Tavoitteena oli, ettei malminetsintää tehdä ja kaivoksia 
sijoiteta suojelualueille tai muille luonnoltaan arvokkaille 
alueille eikä niin lähelle suojelualueita, että ne haittaavat 
suojelutavoitteiden toteutumista. Kaivokset ja niiden jäte-
vedet eivät myöskään saisi pilata vesistöjä tai heikentää ve-
sistöjen tai vesieliöstöjen luonnontilaa. Kaivoshankkeiden 
kokonaishyödyllisyyttä, vastuullisuutta ja kestävyyttä tulisi 
tarkastella pitkällä aikavälillä, ja eri hankkeiden yhteisvai-
kutukset olisi jatkossa otettava paremmin huomioon.

Toimenpiteet
Vuonna 2015 Luonnonsuojeluliitto seurasi muun muas-
sa Talvivaaran, Oriveden ja Kittilän kaivosten toimintaa ja 
päästöjä, Soklin kaivoshankkeen etenemistä sekä malmi-
netsintää luonnonsuojelualueilla. Kaikissa näissä kaivos-
hankkeissa uhka ihmisten elinympäristölle ja luonnonar-
voille on suuri.

Luonnonsuojeluliiton piireillä ja yhdistyksillä oli vahva 
rooli paikallisissa kaivoshankkeissa ja usein paras asiantun-
temus niiden suhteen. Keskustoimisto tuki paikallista kai-
vostoimintaa. Yksittäisten hankkeiden kriittistä tarkastelua 
tehtiin myös valtakunnallisella tasolla. 

Kaivokset olivat yksi keskeisistä vaaliteemoista, etenkin 
kaivostoiminnan vaikutusalueilla Itä- ja Pohjois-Suomessa. 
Kaivoksiin liittyvät strategiat ja lainsäädäntö tarjoavat kai-
vostoiminnalle yhä monia erivapauksia muuhun maankäyt-
töön verrattuna. 

Ulkoministeriön rahoittama kehitysviestintähanke ”Kai-
vannaisten maailmantalous: ruohonjuuritaso rakentamassa 
kestävää luonnonvarojen käyttöä” pureutui kaivosteollisuu-
teen ympäristö- ja ihmisoikeusnäkökulmasta. Luonnon-
suojeluliiton tavoitteena oli tuoda näkyviin mineraalien ja 
kaivannaisten maailmanlaajuisesti kasvavan kulutuksen 
vaikutuksia niin paikallisesti kuin globaalisti sekä korostaa 
kaivoskeskustelun yhteyttä kohtuutalouteen. Keväällä 2015 
liitto järjesti useita keskustelutilaisuuksia sekä seminaareja 
hankkeen tiimoilta ympäri Suomea, ja syksyllä julkaisimme 
raportin “Kaivannaisten maailmantalous: Kultakuumeesta 
luonnonvarakriisiin.

Luonnonsuojeluliitto osallistui Sitran ja myöhemmin 
Kaivosteollisuus ry:n vetämän Kestävän kaivostoiminnan 
verkoston työhön, jossa nostettiin esiin suomalaiselle kai-
vostoiminnalle kestäviä toimintatapoja ja kehitettiin vas-
tuullisuusstandardi. Liitto osallistui myös pohjoismaisten 
ympäristöjärjestöjen kaivosyhteistyöhön maastoretkien 
muodossa.

Arviointi
Kaivosteollisuuden ongelmat vesienhallinnassa ja konfl ik-
tit luonnonsuojelun kanssa nousivat vuoden aikana jälleen 

kaivokseT puHuTTavaT. Meneillään oleva kaivosbuumi 
on rantautunut myös EteläSuomeen. kaivokset, valtaukset 
ja erityisesti varausilmoitukset kattavat suuria osia kunnista 
ja saavat asukkaat huolestumaan.

oriveden kulTakaivos tampereen kupeessa on 
saastuttanut jo kaksi järveä. kielteisestä ympäristölupa
päätöksestä huolimatta toiminta on jatkunut edelleen. 
Pirkanmaan piirisihteeri Juho kytömäki haluaisi, että 
saataisiin yksiselitteinen päätös kaivoksen lopettamisesta 
eikä aina vain uusia selvityksiä vahinkojen kasvaessa.

ympärisTölainsäädännön parantamiselle painetta 
luo kansalaismielipide. Paikalliset keskiPohjanmaalla 
lestijärvellä ilmaisivat mieltään Vapon aikeita vastaan, joka 
on suunnitellut teerinevan turpeenkaivuualueen avaamista 
uudelleen. Paikkakunnan asukkaat tietävät turpeenkaivuun 
vaikutukset maakuntajärveensä, ja mielenosoitukseen 
oli kertynyt 70 henkilön joukko – varsin iso osuus 800 
asukkaan kunnassa!
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esiin. Luonnonsuojeluliiton paikallistoiminta oli tapausten 
tiimoilta aktiivista.

Kehitysviestintähankkeen kautta liitto toi esiin kaivos-
teollisuuden globaalia luonnetta, mutta hankkeen anti pai-
kallistoimijoiden tarpeisiin oli rajallinen.

Yhteistyö Kestävän kaivostoiminnan verkoston kanssa li-
säsi vuoropuhelua eri sidosryhmien välillä.

2.6 lainsäädänTövaikuTTaminen 
näkyväksi

Tavoitteet
Päätavoite oli torjua ja lieventää Stubbin ja Sipilän hallitus-
ten ympäristölainsäädännön heikentämisyrityksiä. Vuoden 
suurimmat lakikamppailut liittyivät ympäristönsuojelula-
kiin ja Metsähallituslakiin. 

Toimenpiteet
Lakivaikuttamisen keinoina olivat varsinaisen työryhmä-
työskentelyyn osallistumisen lisäksi  kirjelmät ja lausunnot, 
yhteydenpito eri ministeriöihin, etujärjestöihin, kansan-
edustajiin ja muihin vaikuttajatahoihin. Eduskunnan va-
liokuntakuulemiset ja valiokuntajäsenten tapaamiset oli-
vat myös keskeistä vaikuttamistyötä. Liitto seurasi ja vaikutti 
säädösten koko lainvalmisteluketjuun aloitteista ja valmis-
telutyöryhmän perustamisesta hallituksen esityksen anta-
miseen ja eduskuntakäsittelyyn. 

Vuoden laajin lainsäädäntöhanke oli ympäristönsuoje-
lulain uudistus. Sen toisessa vaiheessa vähennettiin kesäl-
lä luvanvaraisten laitosten määrää, muutettiin lupia ilmoi-
tuksiksi ja rekisteröinneiksi sekä poistettiin ympäristölupien 
yleinen määräaikainen tarkistaminen. Ympäristönsuojelu-
lain kolmas vaihe jatkui vuoden 2016 puolelle. 

Liiton vastustuksesta huolimatta vuoden aikana heiken-
nettiin myös nitraatti- ja haja-asutuksen jätevesisäädöksiä 

sekä kaavoituslainsäädäntöä – maakuntakaavojen vahvis-
tamisesta kuitenkin luovuttiin. Liito-oravan levähdys- ja li-
sääntymispaikkojen rajauspäätökset poistettiin luonnon-
suojelulaista. 

Liiton suurimpia menestyksiä oli aktiivinen toiminta 
metsähallituslain uudistuksessa. Lakiesitykseen onnistut-
tiin saamaan lisäkuuleminen ja julkisuutta sekä parannuk-
sia. Hallituksen esityksen käsittely eduskunnassa siirtyi seu-
raavan vuoden puolelle. 

Vuoden suurimpia voittoja olivat myös liiton vanhojen 
lakialoitteiden toteutumiset. Törkeä luonnonsuojelurikos 
saatiin rikoslakiin. Suomen luonnonsuojeluliitto ja sen Uu-
denmaan piiri esittivät sitä ensimmäisinä tahoina vuonna 
2012. Myös liiton pitkään ajama vieraslajilaki saatiin läpi. 
Vuoden menestyksiä oli myös uusi kalastuslaki. Lisäksi lii-
ton kiirehtimä tuulivoiman meluasetus saatiin vihdoin an-
nettua. Liitto teki aloitteen vesilain kehittämiseksi kalan ku-
lun ja ympäristövirtaaman varmistamiseksi. 

Lainsäädäntötyötä tehtiin kentälle tutuksi tiedottamal-
la siitä entistä enemmän sisäisesti liiton sähköpostilistoilla, 
verkkouutisissa ja blogeissa. 

Arviointi
Liitto oli aktiivinen ympäristölainsäädännön puolustami-
sessa. Vuoden aikana ympäristölainsäädäntö kokonaisuu-
dessaan heikkeni Stubbin ja Sipilän hallitusten linjan takia 
enemmän kuin parani. Kuitenkin myös liiton esityksiä saa-
tiin läpi. 

Lainsäädäntötyön näkyväksi tekemisessä edistyttiin si-
säisesti, mutta ei riittävästi ulkoisesti muuten kuin metsä-
hallituslaissa. Lakeja ja lainvalmistelutyötä ei koeta aina me-
dioissa kiinnostavaksi. Lainsäädäntötyön popularisointiin 
ei ole osoitettu riittäviä resursseja hallitusohjelmatyötä lu-
kuun ottamatta.
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Occate quamus dolorit, 
santem repedig nihicilla 
di que et eium exped ut

2.7 muu ToiminTa ja HankkeeT

2.7.1 Saimaannorppa

Vuonna 2015 saimaannorppakannan kooksi arvioitiin 320 
yksilöä. Pesimäolosuhteet olivat kolmantena vuonna pe-
räkkäin huonot liian leudon talven ja aikaisen kevään takia. 
Pesälaskennoissa havaittiin 57 kuuttia, mutta arvio kuut-
tien määrästä oli 71. Pesäkuolleita kuutteja löytyi yhdeksän. 
Viranomaisten tietoon tuli neljä kalanpyydyksiin kuollutta 
norppaa. Saimaannorppa luokiteltiin edelleen äärimmäi-
sen uhanalaiseksi.

 
Tavoite
Liitto jatkoi saimaannorpan suojelutyötä saimaannorp-
pa-LIFE-hankkeessa sekä oman saimaannorppastrategian-
sa tavoitteiden mukaisesti. Liiton vastuulla oli LIFE-hank-
keessa neljä toimenpidekokonaisuutta. Toimenpiteiden 
lisäksi liitolla oli edustukset kahdessa LIFE:n työryhmässä 
sekä ohjausryhmässä. Muussa norppatyössä tärkeimpänä 
asiana oli uusiin kalastusrajoitusasetuksiin ja –sopimuk-
siin sekä saimaannorpan suojelustrategian päivitykseen 
vaikuttaminen. Suojelutyötä tehtiin useiden yhteistyö-
kumppaneiden kanssa.

 
Toimenpiteet ja arviointi Saimaannorppa-LIFE-
hankkeessa
 Saimaannorppa-LIFE-hanke eteni suunnitelmien mukai-
sesti seuraavasti:

 1. ”Vaihda verkot katiskaan” –tapahtuma pidettiin Tai-
palsaarella Etelä-Karjalassa 25.4. Katiskoita jaettiin ta-
pahtumassa 81 kpl. Loppuvuodesta tehtiin kysely vuosien 
2014–2015 katiskan saaneille siitä, miten katiskan saami-
nen on vaikuttanut heidän kalastukseensa. Kyselyjä lähe-
tettiin 234 kpl, ja vastauksia tuli vuoden loppuun mennes-
sä 153 kpl.  Heinäkuussa Savonlinnan torilla ylläpidettiin 
norppainfotelttaa ja –tuotemyyntiä.

 2.  Kesänorppalähettiläät (2 kpl) kiersivät Saimaan 
alueen kesätapahtumia ja jakoivat norppatietoa 22.6.–
16.8. Savonlinnasta käsin. Lisäksi Lappeenrannassa jaet-
tiin norppatietoa tapahtumissa 4.9., 5.9. ja 10.12. Kesän 
norppalähettiläät olivat mukana 13 tapahtumassa kaikis-
sa Saimaan alueen maakunnissa. Saimaannorppa-aihei-
nen näyttely ”Veeti-kuutti ja Pusa hispida saimensis” oli 
esillä toukokuun ajan Täky-galleriassa Lappeenrannassa.

 3. Lasten norppaleiri toteutettiin 26.–31.7. Koloveden 
Huhtiniemessä yhteistyössä Luonto Liiton Savo-Karjalan 
luontopiirin kanssa. Leirille osallistui 14 lasta.

Esityksiä ja alustuksia norpasta pidettiin kouluissa ja 
päiväkodeissa. Ryhmiä oli 35 ja kuulijoita yhteensä noin 
770. 5.–6.11. osallistuttiin Helsingissä valtakunnallisille 
ympäristökasvatuspäiville, joilla esiteltiin Saimaannorp-
pa-LIFE-hankkeen ympäristökasvatusta.

 4. Venäläisten kanssa jatkettiin suurten järvien Laatok-
ka-Saimaa-Baikal -ympäristökasvatusyhteistyötä. Osallistut-
tiin Kurkijoella 24.5. Laatokka-juhlaan tuoden sinne tervei-
siä saimaannorpalta. Osallistuttiin myös Lahdenpohjassa 
10.7. suomalais-venäläisen souturetkiyhteistyön 25-vuoti-
sjuhlaan, jonne vietiin suomi-englanti-venäjä-kielinen sai-

vaiHda verkoT kaTiskaan tapahtuma järjestettiin 
Eteläkarjalassa taipalsaaren Saimaanharjulla. tilaisuu
dessa paikallisten osakaskuntien jäsenillä oli mahdollisuus 
vaihtaa vanhat verkkonsa norppaturvalliseen katiskaan. 

nielurajoiTin. timo luostarinen on omin käsin 
rakentanut luonnonsuojeluliiton Saimaan alueella jakamat 
tuhannet katiskoihin sopivat nielurajoittimet. nielurajoitin 
estää katiskan nielun laajenemisen ja näin varmistaa sen, 
ettei kuutti pääse tunkeutumaan katiskaan ja huku.

saimaannorpan valisTusTyö sai kasvot myös lasten 
keskuudessa. Maailman uhanalaisimman hylkeen osaan 
asettuminen lisäsi samalla ymmärrystä järviluonnosta.
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maannorppanäyttely, joka jatkoi edelleen matkaansa Pieta-
riin. Lisäksi eteläkarjalaisten koululaisten ”Saimaannorppa 

– veikeä viiksiniekka” –piirustusnäyttely oli vuoden aikana esil-
lä Lahdenpohjassa, Miinalassa ja Kurkijoella.

Saimaanorppa-LIFE-hankkeen työ eteni vähintäänkin 
hankehakemuksessa esitettyjen suunnitelmien mukaises-
ti. Tavoitteitteet ylitettiin esimerkiksi Venäjä-yhteistyössä ja 
yleisötapahtumiin osallistumisessa. Lisäksi ympäristökasva-
tustoiminnassa tavoitteita vahvemmin mukana olivat myös 
varhaiskasvatus (päiväkodit).

Toimenpiteet ja arviointi muussa norppatyössä
 Maa- ja metsätalousministeriön Saimaannorppa ja kalas-
tus -seurantaryhmä ryhtyi valmistelemaan uusia sopimus- 
ja asetusesityksiä kalastuksen rajoittamiseksi Saimaalla vii-
deksi vuodeksi alkaen 2016. Liitolla oli seurantaryhmässä 
edustus ja tavoitteena oli saada tiukennettua kalastusrajoi-
tuksia, sillä saimaannorppien kalanpyydyskuolleisuus ei ol-
lut pienentynyt kalastusrajoituksista huolimatta. Lopullinen 
raportti luovutettiin maatalous- ja ympäristöministeri Kim-
mo Tiilikaiselle 18.12., mutta siihen liitto ei saanut esityk-
siään läpi. Liitto jätti raporttiin eriävän mielipiteen.

 Liitolla oli edustus myös ympäristöministeriön saimaan-
norpan suojelutyöryhmässä, jossa norpan suojelustrategiaa 
päivitettiin. Liitto esitti suojelutyön tehostamista joka sek-
torilla, mutta työ jäi vielä kesken.

 Liitolla oli omistamansa saaren Lokhuussin ympäris-
tössä ”oma” pesälaskenta- ja tarvittaessa apukinosten ko-
lausalue. Maaliskuussa alueella tehtiin pesälaskenta, mut-
ta hankalien olosuhteiden takia synnytyspesiä ei löytynyt. 
Alueella kuitenkin syntyi yksi kuutti, josta saatiin mökkiläi-
sen havainto myöhemmin keväällä.

SAIMAANNORPPAKANNAN KOOKSI 

ARVIOITIIN 320 YKSILÖÄ. PESIMÄ-

OLOSUHTEET OLIVAT TAAS HUONOT. 

 Yhteistyötä Etelä-Karjalan osuuskaupan kanssa jatket-
tiin nielurajoitinkampanjaa, joka  onnistui tavoitteiden mu-
kaisesti. Rajoittimia jaettiin yli 3000 kpl kaikissa Saimaan 
alueen maakunnissa.
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Saimaannorpan kesäistä 
lekottelua rantamaisemissa 
tukivat niin yksityiset 
kansalaiset kuin monet 
yritykset.

 Yhteistyötä tehtiin ja taloudellista tukea saatiin Ete-
lä-Karjalan osuuskaupan lisäksi mm. Suomalaiselta kirja-
kaupalta, autovuokraamo Hertziltä, Th e Body Shopilta, Hito 
Hyvä Oy:ltä, Amusantti Oy:ltä sekä yksityishenkilöiltä. Osa 
yhteistyökumppaneista tuki saimaannorpan suojelutyötä 
rahallisesti, osan kanssa tehtiin konkreettista yhteistyötä eri 
tavoin. Norppalähettiläillä oli käytössään logoilla teipattu 
pakettiauto Hertziltä. Osallistuttiin Hito Hyvän Norpanbon-
gausdokumentin tekoon ja ulkoilmaleff anäytökseen.

2.7.2 Muut lajit

Tavoitteet 
Tavoitteena oli jatkaa aktiivista toimintaa muun muassa liito-ora-
van, euroopanmajavan, saukon, suurpetojen ja vaelluskalojen 
suojelemiseksi sekä haitallisten vieraslajien torjumiseksi. 

Toimenpiteet 
Liitto osallistui aloitteellisesti lajiensuojelun toimintaohjel-
maan, vieraslajilain ja -asetuksen sekä kalastuslain ja -ase-
tuksen valmisteluun. 
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Liitto yritti parantaa liito-oravareviirien rajauskäytäntöjä, 
mutta maan uusi hallitus poisti ne kokonaan laista eikä ym-
päristöministeriö ennakkotiedoista poiketen julkaissut uut-
ta liito-oravareviirin rajausohjetta. Liito-oravan suojelutarve 
pysyi ennallaan, sillä lajin kanta on laskenut lähes neljän-
neksellä kymmenessä vuodessa. Niinpä Suomen luonnon-
suojeluliitto julkaisi syyskuussa oman ohjeensa liito-oravan 
elinympäristöjen ja metsänkäsittelyn yhteensovittamiseksi, 
jota  noudattamalla liito-oravan suojelu voitaisiin hoitaa la-
kien vaatimukset täyttäen ja lajia oikeasti suojellen. 

Liitto yritti estää euroopanmajavan ja suden metsästyk-
sen laajentamista siinä onnistumatta. Salametsästystä vas-
tustettiin  yhteistyöllä kansainvälisen WildLeaks-palvelun 
kanssa ja vaikuttajaviestinnällä. Esimerkiksi haaskapyynti-
säädöksiä tehostettiin. Lisäksi liiton arvostelemaa haahkan 
kesämetsästystä rajoitettiin. Uusi uhanalaistarkastelu käyn-
nistyi nisäkkäiden ja lintujen osalta. 

Arviointi 
Luonnonsuojeluliitto ajoi ensimmäisenä Suomessa omaa 
vieraslajilakia, joka hyväksyttiin vuoden aikana. Uusi kalas-
tuslaki ja -asetus olivat uhanalaisille lajeille paljon vanhaa 
parempia, vaikka kaikkia liiton alamittaesityksiä ei toteutet-
tu. Suurimmat epäonnistumiset koettiin liito-oravan ja su-
den suojelussa Sipilän hallituksen takia.  

 

2.7.3 Lähialueyhteistyö

Tavoitteet
Tavoitteena oli edistää metsien suojelua yhteistyössä naa-
purimaiden ympäristöjärjestöjen kanssa.

Toimenpiteet
Vuonna 2015 liitto teki lähialueyhteistyötä Pohjoismai-
den ministerineuvoston rahoittaman kaksivuotisen “Buil-
ding	NGO	Capacity	in	Protected	area	Management	in	the	

South	Boreal	and	Central	Taiga	region”	-hankkeen	puitteis-
sa.	Hankkeessa	oli	yhteistyökumppaneina	INC	SPOK	Venä-
jän Karjalasta, Estonian Fund for Nature ja Ruotsin luon-
nonsuojeluliitto.

Hankkeen aikana parannettiin kunkin kumppanijärjes-
tön valmiuksia osallistua metsiensuojelualueiden suunnit-
teluun. Hankkeen aikana jokainen kumppanijärjestö valitsi 
pilottialueeksi suojelemattoman tai puutteellisesti suojel-
lun arvometsäalueen omasta maastaan. Kussakin osallis-
tujamaassa järjestettiin 1-2 metsiensuojelutapaamista tai 
kartoitusmatkaa valituille pilottialueille. Niiltä laadittiin 
suojelualue-esitys tai raportti suojelun puutteista.

Vuoden 2015 päätoiminnot tapahtuivat Suomessa ja 
Ruotsissa. Suomessa järjestettiin tiedotustilaisuus ja met-
siensuojelutapaaminen Luonterissa kesäkuussa. Tiedotus-
tilaisuudessa julkaistiin Luonterin suojelun ongelmia esit-
televä	dokumenttifi	lmi.	Metsiensuojelutapaamisen	aikana	
kerättiin materiaalia Luonterin arvokohteista ja suojelun 
ongelmista. Kerätyn materiaalin pohjalta laadittiin raportti 
Natura-alueen suojelun puutteista Luonteri-Lietveden Na-
tura-alueella.

Ruotsissa kartoitettiin uhattuja arvometsiä laajalta 
alueelta Falunin ja Älvdalenin maakunnissa. Kartoitetuilta 
alueilta laadittiin raportit, joiden perusteella laadittiin kym-
menkunta suojelualue-esitystä kartoitetuista alueista.

Arviointi
Hanke on päättynyt suunnitelman mukaan. Hankkeen aika-
na saavutetut tulokset esiteltiin verkkosivuilla:
•	 Venäjän	Karjalan	Pälmän	suojelualue-esitys	(toteutet-

tu	vuonna	2014):	spok-karelia.ru/?id=518	
•	 Raportti	Luonteri-Lietveden	Natura-alueen	suojelun	

puutteista:.sll.fi	/mita-me-teemme/kansainvalinen/
lahialueyhteistyo/uhattuja-natura-alueita	

•	 Dokumenttielokuva	”Saimaannorppa	–	paperilla	suo-
jeltu”:.youtube.com/watch?v=VwLi-iyAxT0

•	 Verrokkimetsäkartta	(päivitetty	versio):	sll.fi	/
	 mita-me-teemme/kansainvalinen/lahialueyhteistyo/

verrokkimetsa

2.7.4 Kehitysyhteistyö Madagaskarilla

Tavoitteet
Luonnonsuojeluliiton kehitysyhteistyön tavoitteena Ma-
dagaskarilla on tukea osallistavaa luonnonsuojelua sekä 
vahvistaa paikallisten toimijoiden osaamista, resursseja 
ja verkostoitumista. Vuonna 2015 liito keskittyi kosteiden 
metsien luonnontilaisuuden kartoittamiseen sekä pienen 
Ramsar-kosteikon suojeluun saaren itäosassa. Yhdessä 
paikallisen kumppanijärjestön Mitsinjon kanssa liitto pyrki 
myös vahvistamaan naisten toimeentulon mahdollisuuksia 
sekä tukemaan ympäristökasvatusta, ekoturismia sekä kes-
tävämpää pienviljelyä. 

Toimenpiteet
Vuonna 2015 kartoitushankkeessa (2012-) saatiin valmiik-
si kaikkien kolmen pilottialueen metsäkartat sekä useita 
muita karttoja alueista, joita hankkeen asiantuntijatiimi 
kartoitti Madagaskarilla. Maastokartoituksia tehtiin kah-

laaTokka-juHlassa karjalan kurkijoella palkittiin 
luontoaiheisia töitä – voittoisa liitooravatyö ja sen tekijät 
Hiitolasta. Yhteistyö on osa SaimaannorppaliFE hanketta. 
kaikissa näissä järvissä, laatokassa, Saimaalla ja Baikalissa, 
elää oma makean veden norppansa.
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madaGaskarilla edistetään 
metsiensuojelua kumppanijärjestön 
Mitsinjon kanssa. Metsiä ennallistet
taessa ennen puuntaimien istuttamista 
täytyy niiden tieltä raivata aggressiiviset 
vieraslajit kuten villiinkivääri ja vatukka, 
jotka haittaavat metsien luonnollista 
uudistumista.

taessa ennen puuntaimien istuttamista 
täytyy niiden tieltä raivata aggressiiviset 
vieraslajit kuten villiinkivääri ja vatukka, 
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della Unescon maailmanperintökohteella Masoalan ja An-
dohahelan kansallispuistoissa, joiden metsät olivat uhattui-
na. Hankkeessa koulutettiin paikallisia luonnonsuojelijoita, 
metsänvartijoita ja ympäristöhallintoa metsäkartoitus- ja 
paikkatieto-osaamisessa. Verkkoportaalin ensimmäinen 
versio avattiin joulukuussa. 

Liiton tukema uudelleenmetsitys tuotti jälleen yli 25 heh-
taaria ennallistettua luonnonmetsää. Hankkeessa istutettiin 
reilut 25 000 taimea, työllistettiin 30 paikallista metsitys-, 
raivaus- ja taimitarhatöihin sekä jaettiin runsaasti tietoa 
metsien merkityksestä taimitarhassa vierailleille koululai-
sille, opiskelijoille ja turisteille. Metsityshankkeen paikal-
lishyödyistä tehtiin myös kaksi opinnäytetyötä. Aiempien 
vuosien tapaan liitto teki hankkeessa yhteistyötä lentoyh-
tiö Finnairin kanssa.

Torotorofotsyn uhanalaisen kosteikon suojelustatuksen vi-
rallistamisen eteen tehtiin runsaasti töitä koko vuosi. Vaikka 
tilanne oli ollut jo usean vuoden ajan ollut poliittisesti ja hal-
linnollisesti haastava,  suojelupäätös saatiin aikaiseksi. Liiton 
paikallinen kumppanijärjestö Mitsinjo opasti kuuden kostei-
kon reunamilla sijaitsevan maaseutukylän asukkaita kestä-
vämpien riisin- ja vihannesviljelymenetelmien käyttöönotos-
sa. Ympäristökasvatusta toteutettiin molemmissa alueen 
kouluissa. Marraskuussa avattiin Torotorofotsyn uusi ym-
päristökasvatuskoulu ja kirjasto sekä naisten käsityökauppa. 

Hanke tuki naisten käsityöyhdistyksen perustamista, jo-
ka edisti kosteikon kestävää käyttöä ja naisten voimaan-
tumista. Käsitöiden materiaalina naiset – joilla ei yleensä 
ole mahdollisuuksia omaan toimeentuloon – käyttivät kos-
teikon kasvustoa sekä luonnonkasveista uuttamiaan väre-
jä. Yhdistyksessä oli vuoden loppuun mennessä 26 jäsentä 
viidestä eri kylästä. Naiset saivat intensiivikoulutusta perin-
nekäsitöiden laadun ja kestävyyden parantamisessa sekä 
värien ja uusien mallien käytössä. Marraskuussa Menalam-
ba-yhdistyksen brändi ja tuotevalikoima oli valmis ja mark-
kinoita kartoitettiin ahkerasti.

Suomessa Luonnonsuojeluiitto osallistui vahvasti kehi-
tyspoliittiseen vaikuttamis- ja vaalityöhön osana Kepan joh-
tamaa kampanjointia. Liiton panos näkyi erityisesti kehitys-
järjestöjen yhteisissä ympäristötavoitteissa sekä kestävän 
kehityksen tavoitteiden kokonaisvaltaisessa tarkastelussa 
niin, että luonnon monimuotoisuus ja ilmastonmuutos sai-
vat riittävästi painoarvoa.

Arviointi
Huhtikuussa hankkeiden vastuuvirkamies ulkoasiainminis-
teriöstä teki arviointimatkan Madagaskarille. Myös ministe-
riön ympäristöneuvonantaja vieraili Luonnonsuojeluliiton 
kumppanijärjestön luona. Kummankin vierailun palaute 
oli positiivista Torotorofotsyn haastavasta tilanteesta huo-
limatta.

Vuosi oli hallinnollisesti ja toiminnallisesti haastava ko-
ko suomalaiselle kehitysyhteistyökentälle. Ympäristö valui 
maan uuden hallituksen myötä ulos kehityspolitiikan yti-
mestä, ja yleinen suhtautuminen kehitysyhteistyöhön kär-
jistyi . Ammattimainen varainhankinta ja innovatiiviset yh-
teistyötavat korostuivat.

Luonnonsuojeluliiton paikallisen kumppanijärjestön 
Mitsinjon kapasiteetin vahvistaminen korostui hankkei-
den toimintojen laajetessa. Mitsinjon hankehallinto- ja ta-
lousosaamisen kehittäminen olikin yhteistyön ytimessä. 
Toimintavuonna hankkeiden erityisinä onnistumisina voi-
daan mainita paikallisen kansalaisyhteiskunnan vahvista-
minen ja Madagaskarin ympäristöhallinnon tukeminen se-
kä naisten voimaannuttaminen.

2.7.5 Kansainvälinen yhteistyö

Tavoite 
Tavoitteena oli, että osana ympäristöpolitiikan seurantatyö-
tä Luonnonsuojeluliitto työskentelee Euroopan ympäristö-
politiikkaan vaikuttamiseksi European Environmental Bu-
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koulumeTsäopasTa TarviTsevaT opettajat 
ja kasvattajat, luontokoulut ja kunnat. Esimerkiksi 
pääkaupunkiseudun kunnat ostivat painettua opasta 
jaettavaksi kouluilleen ja päiväkodeilleen.

reaun (EEB) kautta ja seuraa globaalin ympäristöpolitiikan 
muotoutumista YK:n ympäristöhallinnossa, jossa muotoil-
laan ja päätetään uusista maailmanlaajuisista kestävän ke-
hityksen tavoitteista toimintavuoden aikana.

Toimenpiteet 
Liitto osallistui EEB:n toimintaan hallituksessa ja työryhmis-
sä. Lisäksi oltiin mukana EEB:n kampanjoissa. Niistä suurin 
ja menestyksellisin oli EU:n lintu- ja luontodirektiivin puo-
lustaminen. Sitä varten innostettiin jäseniä osallistumaan 
EU:n mielipidekyselyyn, jonka osallistujamäärästä tuli EU:n 
ennätys.	Lisäksi	liitto	oli	mukana	mm.	Coalition	Clean	Bal-
ticin ja Fisheries Secretariatin maatalous- ja kalapolitiikka-
hankkeissa. 

YK:ssa hyväksyttiin syyskuussa 2015 uudet, globaalit kes-
tävän kehityksen tavoitteet vuosien 2016–2030 maailman-
laajuiseksi kehitysagendaksi. Luonnonsuojeluliitto oli ak-
tiivisesti mukana neuvotteluprosessissa osana suomalaisten 
järjestöjen Post-2015 NGO Task Forcea, joka kommentoi 
Suomen ja EU:n kantoja neuvotteluprosessin eri vaiheissa 
ja tuotti omia täydentäviä esityksiä käsiteltäviin aiheisiin. Li-
säksi Luonnonsuojeluliiton edustaja osallistui ympäristö-
järjestöjen mandaatilla valtioneuvoston asettaman kansal-
lisen Post-2015 -seurantaryhmän työhön. Sekä järjestöjen 
että valtion työryhmät loppuivat lokakuussa, kun YK:n neu-
votteluprosessi oli saatu päätökseen. 

Joulukuussa 2015 solmittiin Pariisin ilmastosopimus, jo-
ka koski kaikkia maailman maita. Luonnonsuojeluliitto vai-
kutti aktiivisesti neuvotteluprosessiin osana kansainvälis-
tä	verkostoamme	Climate	Action	Networkia,	sen	työryhmiä	
sekä muita ympäristöjärjestöjen yhteenliittymiä. Luonnon-
suojeluliiton edustaja osallistui Pariisin ilmastokokoukseen 
Climate	Action	Networkin	tarkkailijana	sekä	Bonnin	valmis-
televaan välikokoukseen lokakuussa osana Suomen delegaa-
tiota. Liitto osallistui syksyn aikana Suomen kantojen val-
misteluun yhteistyössä muiden ympäristöjärjestöjen kanssa 
sekä viesti uuden ilmastosopimuksen neuvottelujen etene-
misestä sekä sopimuksen merkityksestä. 

Arviointi 
Kansainvälinen suojelutyö tuki merkittävästi Luonnonsuo-
jeluliiton kansallista suojelutyötä. Liitto puolestaan auttoi 
järjestöjen kansainvälisiä kampanjoita omalla asiantunte-
muksellaan. 

   

2.7.6 Ympäristökasvatus

Tavoitteet
Suomen luonnonsuojeluliiton ympäristökasvatustoiminnan 
tavoitteena on kasvattaa niin lapsista, nuorista kuin aikuisis-
takin luontoa rakastavia ja elintavoiltaan vastuullisia ihmisiä.

Ympäristökasvatuksella luodaan läheinen suhde luon-
toon. Tavoitteena on, että rakkaus luontoa kohtaan johtaa 
oman elinympäristön huolenpitoon ja suojeluun.

Toimenpiteet
Ympäristökasvatustoimikunta  osallistui Suomen luonnon 
päivän ja Big Jump -vesiensuojelutapahtuman ideointiin 
ja toteutukseen sekä haki aktiivisesti uusia rahoituslähtei-
tä toiminnalleen. Toimikunta ideoi Päivä eläimenä -kil-
pailun Ekokem Oy:n tuella, sekä jatkoi Luonnonhenkien 
satupolkuja ja Pappa pitkospuille -teemaa. Lisäksi ympä-
ristökasvatustoimikunta julkaisi YK:n Maailman ruoka-
päivänä Suomen luonnonsuojeluliiton teesit hyvän ruuan 
puolesta.

Ympäristökasvatusta suunniteltiin myös vuonna 2016 al-
kavaan EU:n Freshabit Life-hankkeeseen. Toimikunta esit-
teli Luonnonsuojeluliittoa ja toimintaa monilla messuilla ja 
tapahtumissa mm. Uudellamaalla ja valtakunnallisilla ym-
päristökasvatuspäivillä. Toimikunta osallistui järjestöjen ns. 
Pyöreän pöydän ympäristökasvatusyhteistyöhön sekä Uu-
denmaan ELY-keskuksen asettamaan ympäristökasvattajien 
Välke-ryhmään.

luonnonsuojeluliiTTo ja luontoliiton Savokarjalan 
piiri järjestivät yhden lasten norppaleirin vuodessa osana 
SaimaannorppaliFEhanketta. Vuonna 2015 norppaleiriä 
vietettiin koloveden kansallispuiston maisemissa.
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Koulumetsäopas toteutettiin painettuna kirjana, ai-
emman sähköisen version rinnalle, Raija ja Ossi Tuuliai-
sen säätiön apurahan turvin ja se julkaistiin maaliskuussa. 
Luonnonsuojeluliitto otti kirjasta 1100 kappaleen painok-
sen.	Kirjamyynti	osoitteessa	sll.fi/koulumetsa	oli	vilkasta.	
Tyypillisiä oppaan hankkijoita olivat opettajat ja kasvatta-
jat, luontokoulut ja kunnat. Esimerkiksi Helsingin kaupunki 
osti painoksesta 100 kappaletta ja Espoon kaupunki oli ot-
tanut kirjasta erillispainoksen jo edellisenä vuonna jaetta-
vaksi kouluilleen sekä päiväkodeilleen.

Koulumetsätyössä koulutettiin syyskuussa tulevia ym-
päristökasvattajia ”Koulumetsä pysyväksi retki- ja opetus-
kohteeksi” -työpajassa Suomen ympäristöopisto SYKLI:n 
järjestämillä koulutuspäivillä.  Osallistuttiin myös yhdessä 
muiden luontokasvatuksen asiantuntijatahojen kanssa Ul-
koluokka-hankkeen suunnitteluun.

Arviointi
Koulumetsäkonsepti saavutti kirjan julkaistun oppaan myö-
tä vakiintuneen aseman suomalaisessa ympäristökasvatus-
kentässä. Ympäristökasvatustoimikunnan työ lukeutui liiton 
vapaaehtoistoiminnan kärkipäähän.

2.7.7 Kohtuutaloushanke
  

Tavoitteet
Vuonna 2015 Luonnonsuojeluliitto pyrki tuomaan kohtuu-
talousajattelua toimintansa kokonaisvaltaiseksi taustakehi-
koksi. Kohtuutalouden peruslähtökohtana on, että luonnon 
kantokyky luo reunaehdot, joihin talouden on sopeudutta-
va. Kohtuutalousajattelu pyrittiin nostamaan esiin ympäris-
töpuheessa yleisesti ja lisäksi asiassa toteutettiin erillinen 
kohtuutaloushanke Koneen Säätiön apurahalla. 

Toimenpiteet
Hankkeen toteutti projektityöntekijä, ja sen tietoperustaa 
vahvistettiin ohjausryhmällä, joka koostui eri alojen tutki-
joista (mm. taloustieteet, luonnontieteet, yhteiskuntatie-
teet), ruohonjuuritason paikallistoimijoista ja kohtuuta-
lousaktiiveista.

Hankkeessa toteutettiin monipuolinen viestintäkokonai-
suus. Sen ydintoimenpiteinä olivat kohtuutaloutta käsittele-
vän julkaisun teko sekä Helsingissä järjestetty laaja kansal-
linen seminaari, joita pohjustettiin alueellisilla työpajoilla 
ja seminaareilla.

1. Hankkeen puitteissa järjestettiin seuraavat alueelliset ti-
laisuudet:
•	 Elvytystä	vai	ekologista	demokratiaa?	-seminaari	Hel-

singissä 25.4.2015.  
•	 Kaivannaisten	Suomesta	kohti	kohtuutaloutta	-seminaa-

ri Rovaniemellä 6.5.2015  
•	 Polkuja	 kohtuutalouteen	 –	 miten	 rakentaa	 muu-

tosta meillä ja maailmalla? -työpaja Tampereella 
14.5.2015  

•	 Kohtuutta	ja	kiertotaloutta	–	Kohtuutalouspiknik	Hel-
singissä 6.6.2015.  

•	 Kohtuus	vaarassa:	Tieto	muuttuu	toiminnaksi	-seminaa-
ri 9.-11.10. Joensuussa ja Kolilla.
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2. Vaihtoehtoja kasvutaloudelle -kansallinen seminaari 
Helsingissä 25.11. Paikalla oli yli 600 osallistujaa. Sen lisäk-
si 200 ihmistä seurasi tilaisuutta verkossa. Seminaari herätti 
vilkasta keskustelua erityisesti Twitterissä ja Facebookissa. 
Seminaarille	luotiin	myös	oma	verkkosivu	(sll.fi/vaihtoeh-
toja kasvutaloudelle), jolla tapahtuman videotallenteisiin ja 
muihin materiaaleihin voi tutustua myös jälkeenpäin.

3. ”Kasvunvara on käytetty – Kohtuutalouden ratkai-
sut” -julkaisu yleistajuisti tieteellistä tietoa ympäristölle 
ongelmallisesta talouden toiminnasta ja kertoi havainnol-
lisesti, mistä kohtuutaloudessa on kyse sekä tarjosi ratkai-
suja ja esimerkkejä siihen, miten ajattelumallit ja toimin-
tatavat muuttuvat maapallon rajat huomioivaan suuntaan. 
Painettua versiota jaettiin mm. Vaihtoehtoja kasvutalou-
delle -seminaarin osallistujille, kansanedustajille sekä 
Luonnonsuojeluliiton	toimijoille.	Sähköinen	versio:	sll.fi/
kohtuusjulkaisu

Luonnonsuojeluliitto viesti hankkeesta sosiaalisessa me-
diassa ja muita viestintäkanavia hyödyntäen. Hankkeelle 
luotiin	oma	verkkosivu	sll.fi/kohtuutalous.	Luonnonsuo-
jelija-lehden	(3/2015)	pääjuttu	käsitteli	kohtuutaloutta	ja	
hanketta – lehden kautta viestit tavoittivat yli 30 000 lukijaa. 
Syksyllä 2015 liitto julkaisi verkossa neliosaisen ”Näkökul-

mia kohtuutalouteen” -juttusarjan. Myös hankkeen tapah-
tumista kirjoitettiin blogeja ja verkkouutisia, joiden avulla 
tietoa levitettiin esimerkiksi Luonnonsuojeluliiton yli 60 000 
Facebook-seuraajalle. Tekstejä julkaistiin myös muiden ta-
hojen julkaisuissa (esim. Mediaplanetin Tiedostava kulut-
taja -julkaisu, Kepan Maailmantalouden tekijät -blogi) laa-
jemman yleisön tavoittamiseksi.

Arviointi
Tavoitteiden saavuttamista mitattiin sekä määrällisillä (esim. 
kuinka monta ihmistä osallistui tilaisuuksiin, montako ihmis-
tä tiedotus tavoitti) että laadullisilla mittareilla (esim. palau-
tekyselyt, itsearvioinnit). Hanketta pidettiin onnistuneena, 
vaikka jatkorahoituksen saamisessa epäonnistuttiinkin.

Hankkeen tuloksena oli monipuolinen viestintäkokonai-
suus. Kaikki järjestetyt tilaisuudet olivat suosittuja ja kokosi-
vat satoja ihmisiä kuulemaan, keskustelemaan ja oppimaan 
kohtuutaloudesta.

Hankkeen avulla saatiin muodostettua uusia kohtuu-
talouden verkostoja ja toimintaa, joka jatkuu varsinaisen 
hankkeen päätyttyäkin. Paikallista kohtuutaloustoimintaa 
syntyi muun muassa Helsinkiin ja muualle Uudenmaan pii-
riin, Etelä-Karjalaan sekä Etelä-Hämeeseen. Lisäksi kohtuu-
talous valittiin Suomen luonnonsuojeluliiton ja Suomen 
kirjastoseuran järjestämän Luonto lainassa -kirjastoviikon 
vuoden 2016 teemaksi.

KOULUMETSÄOPAS TOTEUTETTIIN 

PAINETTUNA KIRJANA AIEMMAN

SÄHKÖISEN VERSION RINNALLE, JA

SE JULKAISTIIN MAALISKUUSSA. 
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VERKON JA 
SOSIAALISEN MEDIAN 
KAUTTA TAVOITETTIIN 
MYÖS UUSIA 
LUONNONYSTÄVIÄ.
JÄSEN- JA 
VARAINHANKINNAN 
ONNISTUMISET TUKIVAT 
SUOJELUTYÖTÄ.
  

3. viesTinTä ja markkinoinTi
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viesTinnässä sosiaalisen median käyTTö kasvoi edelleen. Luonnonsuojelija 

-lehti palkittiin ja Suomen Luonto onnistui säilyttämään laadun ja levikin vahvoina. 

Monikanavaisuuden hallinta ja brändin vahvistaminen olivat keskeisiä teemoja liiton 

viestintätyössä.

liiTon jäsenmäärä kasvoi hieman ja tukijoiden määrä selvästi. Erityisesti syksyn 

jäsenhankintakampanja Norppahaaste onnistui yli odotusten. 
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suomen luonnon päivää  
juhlittiin jälleen elokuun 
viimeisenä lauantaina. 
kolmatta kertaa järjestetyn 
päivän tapahtumien määrä 
kasvoi.
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Tavoitteet
Luonnonsuojeluliiton tavoitteena oli rakentaa entistä yhte-
näisempää brändiä järjestön tunnetun nimen ja norppalo-
gon alle. Tavoitteena oli Luonnonsuojeluliiton tunnettuu-
den lisääminen erityisesti paikallistasolla yhtenäistämällä 
paikallisyhdistysten ja piirien nimet sekä suosittamalla pai-
kallistoimijoita käyttämään norppalogoa.

Toimenpiteet
Norppalogon ja nimen käytöstä laadittiin ohjeistus piireille 
ja paikallisyhdistyksille.

Seuranta
Vuoden 2015 loppuun mennessä uuden nimen oli ottanut 
käyttöönsä kahdeksan luonnonsuojelupiiriä ja seitsemän 
luonnonsuojeluyhdistystä.

3.1 viesTinTä

3.1.1 Tiedotus ja mediayhteistyö

Tavoitteet
Tavoitteeksi asetettiin uutistiedotteiden tuottaminen, toi-
mitusten kontaktointi ja liiton paikallistiedottamisen akti-
vointi. Liiton tiedotuksen tavoitteena oli myös reagoida no-
peasti esiin tulleisiin ympäristöhaasteisiin sekä tukea liiton 
varainhankintaa. Myös erillisiä tiedotustilaisuuksia päätet-
tiin järjestää harkiten vaikeasti avautuvista mutta tärkeäksi 
arvioiduista aiheista. 

Toimenpiteet
Vuoden aikana lähetettiin 83 mediatiedotetta. Aiheissa 
korostuivat keväällä eduskuntavaalit ja niitä seuranneet 

hallitusneuvottelut. Syksyllä esille nousi erityisesti met-
sähallituslain muutokset. Paikallisyhdistyksille tuotettiin 
tiedotepohjia.  

Helmikuussa pidettiin tiedotustilaisuus käynnistynees-
tä yhteistyöstä WildLeaks -verkkosivuston kanssa. Kyseessä 
oli salametsästyksen vastaisen työn uusi keino, jossa haluk-
kaat kansalaiset voivat ilmoittaa havaitsemiaan luontorikok-
sia nimettömästi.

Elokuussa julkistettiin ympäristöpalkintojen saajat Suo-
men luonnon päivän päätapahtumassa Espoon Nuuksiossa.

Tiedotustilaisuuksia järjestettiin yhteistyössä myös 
muiden ympäristöjärjestöjen kanssa. Aiheina olivat muun 
muassa eduskuntavaalit. Helsingissä vaaleja edeltänyt kes-
kustelutapahtuma keskittyi energiakysymyksiin. Onnistunut 
tapahtuma	täytti	Bio	Rexin	salin.	Toukokuussa	järjestettiin	
yhteistyössä useita mielenilmauksia hallitusneuvottelujen 
aikaan. 

Joulukuisen Pariisin ilmastokokouksen edellä poikkeuk-
sellisen laaja järjestökoalitio toi esiin ilmastohuolensa. Ym-
päristöministerille luovutetun vetoomuksen allekirjoittaji-
na olivat ympäristö- ja kehitysjärjestöt, palkansaajajärjestöt, 
evankelisluterilaisen kirkon arkkipiispa, lääkärit sekä saa-
melaiskäräjät.

Mediatiedotusta tuettiin yleensä myös sosiaalisen me-
dian kanavissa. Tiedottaja työskenteli vuoden alusta keski-
kesään saakka. Toimituksia avustettiin tarjoamalla apua hei-
dän tarpeissaan. Lähes päivittäin autettiin yhteyttä ottavia 
toimittajia tiedon ja materiaalien hankinnassa sekä asian-
tuntijoiden löytämisessä.

Seuranta
Mediatiedotuksen onnistumista seurattiin päivittäisten uutis-
seurantaraporttien avulla. Palautetta mediatyön onnistumi-
sesta kantautui myös verkkosivuilla olevan palautekanavan, 
sosiaalisten medioiden ja erillisten yhteydenottojen kautta.

3.1.2 Verkkoviestintä ja IT-ratkaisut

Verkkoviestintä 

Tavoitteet 
Verkkoviestinnän ohjenuorana oli tuottaa mietittyä, laa-
dukasta ja monipuolista sisältöä eri verkkokanaviin ja näin 
edistää järjestön vaikuttamistyötä, luontotietoutta, norp-
pabrändin tunnettuutta sekä jäsen- ja varainhankintaa.

Verkossa tavoitteena oli reagoida ketterästi ajankohtai-
siin ympäristökysymyksiin. Luonnonsuojeluliitossa pyrittiin 
seuraamaan verkkoviestinnän yleistä kehitystä ja hyödyn-
tämään oivallisesti uusia viestintäkanavia järjestölle sopi-
valla tavalla.

Toimenpiteet 
Verkkotyössä korostuivat sosiaalisen median kanavat, jois-
sa Luonnonsuojeluliitto oli läsnä lähes päivittäin. Erityisesti 
panostettiin visuaalisuuteen. Uutiskirjeellä viestittiin luon-
toasiaa	kerran	kuukaudessa.	Sll.fi-sivustoa	kehitettiin	tasai-
sesti pienin askelin, ja hahmoteltiin  tarpeita verkkosivujen 
laajempaan kohennukseen.

verkkoviesTinnän merkiTys oli yhä suurempi. 
Sähköinen uutiskirje lähetettiin kerran kuussa.
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Arviointi
Vuoden verkkomenestyksiä oli ”Pelastetaan ympäristömi-
nisteriö” -vetoomus, joka keräsi noin 65 000 allekirjoitusta 
muutamassa vuorokaudessa. Muiden ympäristöjärjestöjen 
kanssa yhdessä toteutettu vetoomus puolusti itsenäisen ym-
päristöministeriön asemaa hallitusneuvotteluissa. Tärkeim-
pinä väylinä vaikuttamiseen toimivat Facebook ja Twitter.

Luonnonsuojeluliiton kiinnostavimmat sisällöt saivat so-
siaalisessa mediassa satoja tuhansia katselukertoja, parhail-
la julkaisuilla tavoitettiin yli miljoona suomalaista. 

Verkossa otettiin näkyvästi kantaa metsähallituksen uu-
distukseen. ”Vetemme eivät ole kaupan” -viestimme levisi 
järjestön mittakaavassa ennätyksellisen suurelle verkkoylei-
sölle. Myös Kohtuutalous-hanketta taustoittavat verkkoju-
tut herättivät runsaasti keskustelua sosiaalisessa mediassa. 
Kesän vesiensuojelutempaus Pulahdus sekä Pariisin ilmas-
tokokoukseen johdattanut IlmastoX-kampanja innostivat 
seuraajia julkaisemaan runsaasti niihin liittyviä omia ku-
viaan Instagramissa.

Sosiaalisessa mediassa toteutettu Norppahaaste-jäsen-
kampanja sekä joululahjoituskampanja menestyivät jälleen 
erinomaisesti. Myös Luontokaupan tuotteiden näkyvyyttä ja 
myyntiä vauhditettiin verkkomarkkinoinnilla. 

IT-ratkaisut

Vuonna 2015 kehitettiin sähköisiä arkistointijärjestelmiä ja 
otettiin käyttöön uusi keskustelufoorumi. 

Palvelinkoneissa ja toimistotyössä Luonnonsuojeluliit-
to hyödyntää vapaan lähdekoodin ohjelmistoja. Ylläpidos-
sa jatkettiin yhteistyötä Seravo Oy:n kanssa. 

LUONNONSUOJELIJA NÄKYI HYVIN 

SOSIAALISESSA MEDIASSA JA VERKKO-

SIVUILLA. JOKAISESTA LEHDESTÄ 

JULKAISTIIN ISSUU-DIGILEHTI.

jäsenleHTi ja aikakausleHTi. Jäsenille tuleva 
luonnonsuojelija ja vapaille markkinoille suunnattu 
aikakauslehti Suomen luonto pitivät luonnonsuojelusta 
kiinnostuneet lukijat ajan tasalla.

3.1.3 Jäsenlehti Luonnonsuojelija

Tavoitteet 
Luonnonsuojelija-lehti ilmestyi neljä kertaa paperisena ja 
verkkolehtenä. Tavoitteena oli, että edellisenä vuonna uu-
distunut Luonnonsuojelija tuki entistäkin paremmin jär-
jestön jäsenhankintaa, varainhankintaa ja vaikuttamistyö-
tä. Lehden roolia hyvänä jäsenetuna pidettiiin yllä.

Toimenpiteet 
Luonnonsuojelija herätti keskustelua monista tärkeistä ym-
päristönsuojeluaiheista. Pääteemoja olivat metsiensuojelu, 
kohtuutalous, ilmastonmuutos, eduskuntavaalit, ympäristö-

kasvatus ja saimaannorppien suojelu. Vakavien aiheiden 
ohella lehti tarjosi luonnonystäville myös virkistäytymisen 
mahdollisuuksia lukuhetkien muodossa. Lisäksi lehdessä 
esiteltiin monipuolisesti liiton toimintaa ja asiantuntijoita. 

Luonnonsuojelija näkyi hyvin sosiaalisessa mediassa, 
sähköisissä	uutiskirjeissä	ja	sll.fi	-verkkosivuilla.	Jokaisesta	
lehdestä julkaistiin Issuu-digilehti. Paperista lehteä jaet-
tiin jäsenhankintatarkoituksissa useissa yleisötapahtumissa.
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Arviointi
Luonnonsuojelija voitti Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehti-
en liiton Kultti ry:n Laatulehti-kilpailun yleisöäänestyksen. 
Lisäksi se kilpaili parhaan kannen tittelistä kolmen lehden 
short listillä Aikakausmedian Edit-kilpailussa. 89 prosenttia 
Luonnonsuojeluliiton jäsenkyselyyn vastanneista koki hyö-
tyvänsä Luonnonsuojelijasta, ja se oli eniten arvostettu lii-
ton jäseneduista. Jokaisen lehden julkaisun yhteydessä ke-
rätty lukijapalaute oli lähes yksinomaan kiittelevää. 

3.1.4 Aikakauslehti Suomen Luonto

Tavoitteet
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.

Toimenpiteet
Suomen Luonnosta julkaistiin 74. vuosikerta, jonka koko-
naissivumäärä oli 848. Lehti ilmestyi kymmenenä numero-
na. Lisäksi tarjolla oli digitaalinen näköisversio ja lehtiarkis-
to nettiversiona sekä lukulaite- ja älypuhelinsovelluksena. 
Ne olivat kestotilaajille ilmaisia.

Verkkosivujen kehitystyötä jatkettiin, ja niistä tuli yhä 
suositummat. Kävijöitä oli viikoittain keskimäärin 15 900 
ja istuntoja 23 400. Kävijämäärä oli pienimmillään 12 957 
ja enimmillään 36 567. Suuri osa verkkosivujen aineistos-
ta oli oman toimituksen tekemää ajankohtaista aineistoa ja 
aiemmin lehdessä julkaistuja juttuja. Sisältöä laajennettiin 
myös videoihin. Lisäksi tehtiin lehden ensimmäinen oma 
verkkosovellus villivihanneksista.

Jäsenmäärän kasvu Jatkui 

kolmatta vuotta peräkkäin. 

Jäsenmäärä kasvoi edellisvuodesta 

200 Jäsenellä eli 0,7 prosenttia. 

Luonnonsuojeluliiton jäsenet jäsenlajeittain

Jäsenlaji   2015 2014 muutos %
varsinaisia jäseniä 24 008 23 752 1,1
perhejäseniä 1793 1849 –3,0
lahjoittajajäseniä  2192 2403 –8,8
(Face to face–kampanjalla)
lahjoittajajäseniä 411 435 –5,5
opiskelijajäseniä 783 543 30,1

Yhteensä 29 187 28 982 0,7

Laajan pitkien juttujen osuuden lisäksi oli seuraavat va-
kiopalstat: Pääkirjoitus, Luonto, ympäristö ja tiede nyt, Maa-
ilmalta, Kolumni, Vahtikoira, Kasvokkain, Retkellä, Kotona, 
Virikkeitä, Havaintokirja, Lukijoilta ja Kysy luonnosta.

Lehti teetti keväällä lukijatutkimuksen (Focus Master 
Oy). Tulokset olivat tutkijan mukaan poikkeuksellisen hy-
viä: ”Suomen Luonto -lehden lukutottumusten kokonaisuus 
on harrastelehtien vertailuryhmässä hyvin vahva ja osoit-
taakin osaltaan lukijoiden vahvaa sitoutumista lehteen. Lu-
kutottumukset ovat myös säilyttäneet edellisessä, vuoden 
2012 lukijatutkimuksessa raportoidun tason, mikä on vas-
toin trendiä useimpien tutkimiemme lehtien lukutottumus-
ten hiipuessa tasaisesti.”

Lukijatutkimuksen mukaan lukijoista 71 prosenttia on 
erittäin tyytyväisiä lehteen ja 29 prosenttia melko tyytyväi-
siä. Suomen Luonto luetaan tarkkaan ja siihen palataan myö-
hemminkin. 90 prosentin mielestä lehdestä saa monipuolista 

luontotietoa ja 65 prosenttia lukee lähes koko lehden. Myös 
ympäristöjutut kiinnostavat. Peräti 99 prosenttia lukijoista 
olisi valmis suosittelemaan Suomen Luontoa ystävilleen.

Arviointi 
Lehden levikki ja talous pysyivät varsin suotuisina onnistu-
neen levikkikampanjoinnin ja hyvin sujuneen ilmoitushan-
kinnan ansiosta. Tämä siitä huolimatta, että Suomen ylei-
nen taloudellinen tilanne oli varsin vaikea.

Sosiaalisen median käyttö onnistui erinomaisesti. Face-
bookin tykkääjien määrä ylitti joulukuussa 70 000 ja Insta-
gramin seuraajamäärä oli noin 6000. Myös Twitteriä käytet-
tiin ja seuraajia oli yli 5000.

Vuoden 2015 virallisesti tarkastettu levikki on 27 306 
kappaletta (LT 13.4.2016). Se laski hieman edellisvuodes-
ta: muutos vuoteen 2014 on –1,6 prosenttia (vuonna 2014 
oli 4,4, prosenttia plussaa.) Irtonumeromyynti sujui Lehti-
pisteissä varsin hyvin.

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. Perintei-
nen joululahjakampanja meni jälleen hyvin. Markkinoinnin 
suunnittelusta vastasi lehden sisäinen markkinointityöryh-
mä, ja kampanjoiden materiaali tehtiin suurimmaksi osak-
si toimituksen omin voimin. Tämän takia markkinointi oli 
kustannustehokasta.

Kansallisen Mediatutkimuksen (KMT 2015) mukaan 
Suomen Luontoa seurasi keskimäärin 186 000 lukijaa, mi-
kä on hyvä saavutus.

Suoramarkkinointi Mega vastasi puhelinmyynnistä ja BF 
Media ilmoitusmyynnistä. Lehti painettiin Hansaprintissä.

3.2 Jäsen- Ja tukiJahankinta

3.2.1 Jäsenet

Luonnonsuojeluliiton jäsenmäärän kasvu jatkui kolmatta 
vuotta peräkkäin. Jäsenmäärä kasvoi edellisvuodesta 200 jä-
senellä eli 0,7 prosenttia. Maksaneita jäseniä oli joulukuun 
alussa 29 187. 

Uusia jäseniä liittyi vuoden aikana 2571, joka oli 3,3 % 
edellisvuotta enemmän.

Eronneiden jäsenten määrä sen sijaan kääntyi suotui-
san vaiheen jälkeen jälleen kasvuun. Luonnonsuojelulii-
tosta erosi 2219 jäsentä, eronneita jäseniä oli 12 prosenttia 
enemmän kuin vuonna 2014. 
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Luonnonsuojeluliiton ja Luonto-Liiton jäsenmäärä oli 
yhteensä 36 000. Luonnonsuojeluliitolle nuorisojäsenmak-
sun maksaneita oli 6813 jäsentä. Jäsenmäärään luetaan kah-
den edellisen kalenterivuoden aikana jäsenmaksun maksa-
neet henkilöt.

Luonnonsuojeluliiton jäsenmäärä kasvoi 0,7 %. Lahjoit-
tajajäsenten määrä on vähentynyt vuosi vuodelta, koska lah-
joittajajäseneksi ei ole voinut enää liittyä (lupaviranomais-
ten päätöksen takia vuonna 2010). 

3.2.2 Jäsen- ja tukijahankinta

Tavoitteet
Tavoitteeksi asetettiin jäsenmäärän kasvattaminen ja jäse-
nyyden vahvistaminen. Uusia jäseniä haluttiin saada 2000. 
Lisäksi tavoitteena oli telemarkkinoinnin lisääminen ja te-
hostaminen sekä kohdentaminen uusille kohderyhmille. Jä-
sen- ja kuukausitukijahankinnassa tarkoituksena oli hyö-
dyntää verkkosivuja ja sosiaalista mediaa.

Kuukausitukijat tukevat Luonnonsuojeluliiton metsien-, 
vesien- tai saimaannorpan suojelutyötä tai kohdentamal-
la tukensa yleiseen suojelutyöhön. Tavoitteena oli kehittää 
kuukausitukijoiden hankintaa ja kasvattaa tukijoiden mää-
rää.

Jäsen- ja kuukausitukijahankinnassa tarkoituksena oli 
hyödyntää verkkosivuja ja sosiaalista mediaa monipuoli-
sesti.

Toimenpiteet
Jäsenhankintaa toteutettiin monipuolisesti eri keinoin ja 
kampanjoin. Vaikka telemarkkinointia tehtiin edellisvuot-
ta suppeammin, pääpaino uusien jäsenten hankinnassa oli 
kuitenkin telemarkkinoinnissa sekä syksyllä Facebookissa 
kolmatta kertaa toteutetussa jäsenhankintakampanja Norp-
pahaasteessa. Kampanja toteutettiin samalla suunnitelmal-
la kuin edellisenä vuotena, ja kampanjassa saatiin 670 uut-
ta jäsentä. Norppahaasteessa hankitut jäsenet ovat vuoden 
2016 jäseniä.

Jäsenmäärä piireittäin 1.12.2015

piiri jäseniä  jäseniä muutos %
 1.12.2015 12/2014
Etelä–Häme 1618 1619 –0,06 %
Etelä–Karjala 787 807 –2,48 %
Etelä–Savo 829 851 –2,59 %
Kainuu 290 287 1,05 %
Keski–Suomi 1746 1722 1,39 %
Kymenlaakso 925 939 –1,49 %
Lappi 1011 1057 –4,35 %
Pirkanmaa 2909 2876 1,15 %
Pohjanmaa 1117 1119 –0,18 %
Pohjois–Karjala 999 998 0,10 %
Pohjois–Pohjanmaa 1548 1513 2,31 %
Pohjois–Savo 1134 1140 –0,53 %
Satakunta 997 1042 –4,32 %
Uusimaa 10 095 9821 2,79 %
Varsinais–Suomi 3130 3149 –0,60 %
Ulkolaiset 52 42 23,81 %

koko maa 29 187 28 982 0,71 %

norppaHaasTe kannusTi liittymään luonnonsuojelu
liiton jäseneksi. kampanja onnistui: uusia jäseniä liittyi kaksi 
kertaa enemmän kuin norppia on luonnossa.

Edellisten lisäksi jäsenhankintaa tehtiin tapahtumissa 
ja retkillä. Keväällä otettiin käyttöön uudet jäseneksi liitty-
miskortit, joita tehtiin kolmenlaisia eri käyttötarkoituksiin 
ja erilaisille kohderyhmille.

Useiden yhdistysten jäsenhankintaa tuettiin alkuvuodes-
ta jäsen- ja varainhankinta-avustuksilla

Neljässä kaupungissa toteutettiin keväällä kuukausituki-
joiden feissauskampanja. Myös kuukausitukijoiden ilmettä 
päivitettiin vuoden aikana. Uudistuneen ilmeen mukaisia 
mainoksia levitettiin sosiaalisessa mediassa ja esimerkiksi 
Luonnonsuojelijassa.

Arviointi
Jäsenhankinta oli tuloksellista ja onnistui hyvin. Jäsenmäärä 
kasvoi 0,7 % ja tavoitteena ollut 2000 uutta jäsentä ylitettiin 
571:llä jäsenellä. Verkkosivujen kautta liittyi yhteensä 1351 
jäsentä (vuonna 2014: 958 jäsentä).

Kuukausitukijoiden feissauskampanja onnistui hienosti.  
Tukijoiden määrä kasvoi 183 % edelliseen vuoteen verrat-
tuna.

3.2.3 Jäsen- ja tukijahuolto

Tavoitteet
Jäsen-	ja	tukijahuollon	tavoitteena	oli	vahvistaa	jäsen-/tuki-
jasuhdetta	sekä	vähentää	jäsenyydestä/tukijuudesta	eroa-
mista. 
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Toimenpiteet
Jäsenhuollon toimenpiteitä toteutettiin aktiivisella jäsen-
viestinnällä, kuten laadukkaalla jäsenlehdellä sekä sähköi-
sillä uutiskirjeillä. Jäseniä ja tukijoita sitoutettiin myös ak-
tiivisella yhteydenpidolla sosiaalisessa mediassa.

Verkkosivuja ja verkkosivujen sisältöä kehitettiin jäsen- 
ja tukijanäkökulmaa huomioiden.

Helmikuussa toteutettiin puhelinkampanja jäsenmak-
sunsa maksamatta jättäneille ja vuoden lopulla lahjoittaja-
jäsenille ja kuukausitukijoille ehdotettiin tukisumman ko-
rottamista.

Arviointi
Jäsen- ja tukijahuollon toimenpiteistä huolimatta eronnei-
den jäsenten määrä kasvoi 12 % edellisestä vuodesta.

3.2.4 Jäsen- ja tukijamaksut vuodelle 2015

Kevätvaltuuston päättämät jäsenmaksusuositukset vuodel-
le 2015 olivat:

Varsinaisen jäsenen jäsenmaksu 35 euroa (korotettiin 32 
eurosta)
		 •	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	2,00	euroa	(20	%)
Opiskelijajäsenmaksu 28 euroa
 Liiton osuus 14,00 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

Nuorisojäsenmaksu 1,10 euroa
Ulkojäsenmaksu 330 euroa

Kannatusjäsenten maksuluokat 
(jäsenmaksut yrityksen liikevaihdon mukaan):

Kannatustaso 1
	 •	20–50	milj.	euroa	vuodessa		1200	€
	 •	yli	50	milj.	euroa	vuodessa		1600	€
Kannatustaso 2 
	 •	2–10	milj.	euroa	vuodessa		500	€
	 •	10-20	milj.	euroa	vuodessa		800	€
Kannatustaso 3 
	 •	alle	1	milj.	euroa	vuodessa		150	€
	 •	1–2	milj.	euroa	vuodessa		250	€

Kuukausitukijat maksavat itselleen sopivan summan 
(vähintään	8	€	/	kk).

Suomen 
luonnonsuojeluliitto ry

Tuottojen jakauma 2014
(2 935 900 €)
- Jäsenmaksut 25%
- Suomen Luonto 8%
- Muu varainhankinta 43%
- Hankeavustukset 5%
- Yleisavustukset 13%
- Muut tuotot 6%

kulujen jakauma 2014 
(2 845 200 €)
- Luonto- ja ympäristön-
  suojelu, paikallistyö 52%
- Viestintä 25%
- Hallinto 23%
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norpaT oulussa. 
Hyvän ilmaston markkinat 
kokosivat ideoita ja ihmisiä 
21.3. Oulun kaupungintalon 
eteen. Optimistinen tapahtu
ma oli myös osa liiton edus
  kuntavaalityötä.
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3.3 varainHankinTa ja yriTysyHTeisTyö

3.3.1 Yksityisvarainhankinta 

Tavoitteet
Yksityisvarainhankinnan tavoitteena oli turvata viime vuo-
sina jatkunut lahjoitustuottojen kasvu tehokkaan viestinnän 
ja lahjoittajahuollon avulla.

Toimenpiteet
Kertalahjoituksia tehneet henkilöt lisättiin heidän halutes-
saan liiton uutiskirjelistalle. Sosiaalisen median kanavien 
ja uutiskirjeen avulla lahjoittajat saivat tietoa liiton aikaan-
saannoksista. Lahjoitustuottojen käyttöä muun muassa 
maakotkapesien rakentamiseen uutisoitiin menestykselli-
sesti loppuvuodesta.

Merkkipäivä- ja muistopäivälahjoittajia palveltiin hen-
kilökohtaisesti. Lahjoittajille toimitettiin kuvamateriaalia ja 
infoa lahjoituskohteesta sekä raportti keräystuotoista. Suu-
rempia lahjoituksia tehneille henkilöille lähetettiin kiitos-
lahja.

Osalle jäsenistöä lähetettiin loppukesästä 2015 kertalah-
joituspyyntö vesiensuojelusta. 

Yhdessä enemmän jouluiloa - kampanja  onnistui hie-
nosti ja tuotot kasvoivat edelleen aiempiin vuosiin verrat-
tuna ja ylittivät aiemman tuottoennätyksen vuodelta 2014 
10%:lla. Joulukampanjaan lahjoittaneet saivat käyttöönsä 
mainostoimisto Adamsin sympaattisen norppahahmoilla 
toteutetun “Yhdessä enemmän jouluiloa” e-kortin ja säh-
köisen sähköpostissa käytettävän allekirjoituksen. Kam-
panja näkyi vahvasti liiton viestintäkanavissa ja sai myös 
median huomiota osakseen. Kymmenestä erilaisesta ai-
neettomasta lahjasta suosituimmiksi muodostuivat sai-
maannorpan ja suden suojelu sekä liiton työn tukeminen 
yleisellä tasolla. 

Arviointi
Talouden epävarmuustekijöiden lisääntymisen valossa liit-
to onnistui hyvin lahjoitustuottojen säilyttämisessä tärkeä-
nä osana liiton varainhankintaa, kun raikas kampanjailme 
ja tehokas innostava viestintä yhdistyivät  toisiinsa. Pelkäs-
tään joulukampanja toi liiton sosiaalisen median kanaviin 
tuhansia uusia seuraajia. 

3.3.2 Yritysyhteistyö 

Tavoitteet
Yritysyhteistyön tavoitteena oli kehittää ja tarvittaessa lisä-
tä yritysmarkkinoinnin välineitä, joiden avulla oli määrä te-
hostaa liiton toiminnan näkyvyyttä yritysten suuntaan.

Toimenpiteet
Liiton	verkkosivujen	sll.fi	/yrityksille	osio	uudistettiin.	Näh-
täville tuotettiin muun muassa konkreettisia esimerkkejä 
yritysyhteistyöhankkeista. Sivuilla esiteltiin myös lahjoituk-
sia tehneitä yrityksiä.

Edellisenä vuotena yrityksille lanseerattua joululahjoi-
tuskampanjaa jatkettiin sähköisen materiaalipaketin päivi-
tyksellä. Tarjottiin yrityksille kaksi erilaista vaihtoehtoa ker-

toa lahjoituksestaan omille sidosryhmilleen. Kampanjaan 
lahjoittaneet yritykset saivat näkyvyyttä joulun alla kiitosil-
moituksessa, joka julkaistiin liiton verkkosivuilla ja sosiaali-
sen median kanavissa. Yrityslahjoitusten määrä kasvoi edel-
liseen vuoteen verrattuna .

Edellisenä vuonna  lanseerattu norppamitali -kanna-
tusyrityskonsepti osoitti edelleen toimivuutensa varsinkin 
pienten ja keskisuurten yritysten keskuudessa. Liitolla oli 
vuoden lopussa yhteensä 54  kannatusyritystä. Uutena toi-
menpiteenä lähetettiin kaikille  kannatusyrityksille liiton 
vuosikertomus. Moniin kannatusyrityksiin pidettiin yhteyt-
tä sähköpostitse.  Mainostoimisto Adams uudisti vuosittain 
Luonnonsuojelija- ja Suomen Luonto - lehdessä julkaistun 
kannatusyritysilmoituksen visuaalisen ilmeen.

Yhteistyökumppanit vuonna 2015 

Yhteistyö jatkui edelleen liiton pitkäaikaisten yhteistyö-
kumppaneiden LähiTapiolan, Veikkauksen, Etelä-Karjalan 
Osuuskaupan, Finnairin, Hertzin ja mainostoimisto Adam-
sin kanssa. Ekokem jatkoi tukeaan Suomen luonnon päivän 
tapahtumille ja Suomalainen Kirjakauppa vahvisti tukeaan 
liiton saimaannorppatyölle. Uutena yhteistyökumppanina 
aloitti sähkönmyyntiyhtiö Ilovirta Oy. 

Arviointi
Yritysyhteistyöllä on vakiintunut paikkansa liiton varain-
hankinnassa ja se toimii tärkeänä kanavana liiton toimin-
nan esittelyssä uusille sidosryhmille. 

Kannatusyrityskonseptin uudistaminen ja lahjoituskam-
panjat tuottivat  hyvää apua luonnonsuojeluun. Liiton yri-
tysyhteistyövastaava avusti myös EU LIFE-hankehakemus-
ten valmistelussa.
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paikallisToimijoiden 
syyspäiväT. Pieksämäelle 
kokoonnuttiin oppimaan niin 
poliittista vaikuttamista kuin 
ympäristökasvatustakin.
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ALUEVERKOSTOON 
KUULUI 15 PIIRIÄ JA 
174 PAIKALLISYHDISTYSTÄ. 
NE TUOTTIVAT YLI 
TUHAT TAPAHTUMAA 
SUOJELLESSAAN 
SUOMALAISTEN 
LÄHIYMPÄRISTÖÄ.

4. järjesTöTyö
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järjesTöTyössä keHiTeTTiin koko järjestön toimintaa yhtenäistämällä toiminnan 

suunnittelua. Myös lisäresurssien hankkiminen piireihin aloitettiin. Liitto järjesti yhteisten 

teemapäivien puitteissa satoja paikallisia tapahtumia. 

yHdisTysTen paikallinen suojeluTyö oli edelleen kulmakivi liiton toiminnassa. 

Vapaaehtoisten rekrytointia uudistettiin.     
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ruoHonjuuriTason 
ToiminTa luonnonsuojelu
yhdistyksissä pitää kansalais
järjestön vireänä. Monessa 
paikallisyhdistyksessä tehdään 
keväisin talkoilla linnunpönttöjä. 
Orivedellä talkoolaiset saavat 
pöntöt mukaansa, yhdistys 
maksaa pönttötarpeet.
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4.1 paikallisToiminTa

Tavoitteet
Luonnonsuojeluliiton tavoitteena on ylläpitää vireää paikal-
listoimintaa. Paikallistoiminta koostuu 15 luonnonsuojelu-
piiristä ja 174 paikallisyhdistyksestä. Vuonna 2015 kolmes-
sa luonnonsuojelupiirissä työskenteli aluepäällikkö. Muissa 
piireissä työskenteli osa-aikainen piirityöntekijä. Paikallis-
yhdistykset toimivat pääosin vapaaehtoisvoimin. 

Nuorisojärjestö Luonto-Liiton tavoitteena on tukea las-
ten ja nuorten luonnonharrastusta ja ympäristönsuojelua. 
Vuonna 2015 Luonto-Liiton toiminnan painopisteitä oli-
vat kerho- ja leiritoiminta, kouluvierailutoiminta, piiritoi-
minnan tukeminen ympäri maata ja ympäristökasvatuksen 
koulutukset. Vuoden aikana pääkampanja oli valtakunnal-
linen Lähimetsät haltuun! -kampanja. Lisäksi Luonto-Liit-
to toteutti ilmastoneuvotteluihin liittyvän Matkalla Pariisin 
-koulutushankkeen, Älä Osta mitään -päivän sekä Krääsä-
tön joulu -hankkeen.

Toimenpiteet
Luonnonsuojeluliitto tuki luonnonsuojelupiirien toimin-
taa	aluetuella,	jonka	suuruus	oli	16	500	euroa/piiri	ja	sitä	
maksettiin Etelä-Hämeen, Etelä-Savon, Kainuun, Lapin, 
Keski-Suomen, Kymenlaakson, Pirkanmaan, Pohjanmaan, 
Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon, Satakunnan ja Uuden-
maan piireille. Lisäksi Lapin piirille maksettiin erityislisää 
10 000 euroa ja nuorisojärjestö Luonto-Liitolle puolet alue-
tuesta eli 8250 euroa. 

Varsinais-Suomen, Pohjois-Pohjanmaan ja Etelä-Karja-
lan piireille maksettiin aluepäällikön palkkauksesta 80 pro-
senttia. Varsinais-Suomen ja Pohjois-Pohjanmaan aluepääl-
liköt käyttivät 30 prosenttia työajastaan ja Etelä-Karjalan 
aluepäällikkö 50 prosenttia valtakunnalliseen suojelutyö-
hön.

Piirien ja paikallisyhdistysten ennakoimattomiin suoje-
lutarpeisiin jaettiin yhteensä 7844 euroa. Luonnonsuojelu-
liiton ja Luonto-Liiton yhteistyötä sekä perheille suunnattua 
toimintaa tukevaa perhetoiminnan avustusta jaettiin 2410 
euroa sekä jäsen- ja varainhankinnan avustuksia myönnet-
tiin yhteensä 2500 euroa.

Luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistykset 
piireittäin

etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiri
Asikkalan Luonnonystävät
Hollolan Ympäristöyhdistys
Hämeenlinnan Seudun Luonnonsuojeluyhdistys
Itä-Hämeen Luonnonsuojeluyhdistys
Janakkalan Luonto ja Ympäristö
Keski-Hämeen Ympäristöyhdistys
Kärkölän Luonnonystävät
Lounais-Hämeen Luonnonsuojeluyhdistys
Padasjoen Luonnonystävät
Salpausselän Luonnonystävät

etelä-karjalan luonnonsuojelupiiri
Imatran Seudun Luonnonsuojeluyhdistys

Laatokan-Karjalan Luonnonystävät
Lappeenrannan Seudun Luonnonsuojeluyhdistys
Savitaipaleen Seudun Luonnonsuojeluyhdistys

suomen luonnonsuojeluliiton etelä-savon piiri
Heinäveden Luonnonystävät
Itä-Savon Luonnonsuojeluyhdistys
Kangasniemen Luonto
Pieksämäen Luonnon Ystävät
Puumalan Luonto
Suur-Savon Luonnonsuojeluyhdistys

kainuun luonnonsuojelupiiri
Kajaanin Seudun Luonto
Lentua-Seura
Paltamon Luonto
Puolangan Luonto
Sotkamon Luonto
Ylä-Kainuun Luonto

suomen luonnonsuojeluliiton keski-suomen piiri
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
Elimäen Luonnonystävät
Kaakkois-Kymen Luonto
Suomen luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistys Meri-Kymen 
Luonto ry
Pohjois-Kymen Luonto

suomen luonnonsuojeluliiton lapin piiri
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
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Utsjoen Luonnonsuojeluyhdistys
Ylitornion Luonto

suomen luonnonsuojeluliiton pirkanmaan piiri
Akaan Ympäristöyhdistys
Ikaalisten Luonto
Kangasalan Luonto
Kurun Ympäristöyhdistys
Kyrön Luonto
Lempäälän Ympäristönsuojeluyhdistys
Mäntän Seudun Luonnonsuojeluyhdistys
Nokian Luonto
Oriveden Seudun Luonnonsuojeluyhdistys
Pirkkalan Ympäristöyhdistys
Suomen luonnonsuojeluliiton Pälkäneen Seutu ry
Ruoveden Ympäristöyhdistys
Sastamalan Ympäristöyhdistys
Tampereen Ympäristönsuojeluyhdistys
Suomen luonnonsuojeluliitto Valkeakosken yhdistys ry
Virtain Luonnonsuojeluyhdistys
Ylä-Satakunnan Ympäristöyhdistys
Suomen luonnonsuojeluliiton Ylöjärven yhdistys ry

suomen luonnonsuojeluliiton pohjanmaan piiri
Etelä-Pohjanmaan Luonnonsuojeluyhdistys
Jalasjärven Luontoyhdistys
Jurvan Ympäristö- ja Luontoseura
Järviseudun Ympäristöyhdistys Kotikontu
Kokkolanseudun Luonto
Kyrön Seudun Luonnonsuojeluyhdistys
Lapuan Ympäristöyhdistys
Lestijokiseudun Luonto ja Ympäristö
Luontoyhdistys Valokki
Perhojokilaakson Luonto
Pietarsaaren Luonto
Suomenselän Luonnonystävät
Suupohjan Ympäristöseura
Vaasan Ympäristöseura
Ähtärinjärven Luontoyhdistys

pohjois-karjalan luonnonsuojelupiiri
Enon Luonnonystävät
Ilomantsin Luonnonystävät
Joensuun Seudun Luonnonystävät
Keski-Karjalan Luonto
Kontiolahden Luonnonystävät
Lieksan Luonnonystävät
Outokummun Luonnonystävät
Ylä-Karjalan Luonnonystävät

pohjois-pohjanmaan luonnonsuojelupiiri
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
Iisalmen Luonnon Ystäväin Yhdistys
Koillis-Savon Luonnonystävät
Kiuruveden Luonnonystävät
Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys
Nilsiän Luonnonsuojeluyhdistys
Siilinjärven Luonnonsuojeluyhdistys
Sisä-Savon luonnonystävät
Varkauden Luonnonystävät

suomen luonnonsuojeluliiton satakunnan piiri
Ala-Satakunnan Ympäristöseura
Harjavallan Seudun Ympäristöyhdistys
Huittisten Seudun Ympäristöyhdistys
Kankaanpään Seudun Luonnonystävät
Kokemäen Ympäristöyhdistys
Porin Seudun Ympäristöseura
Suomen luonnonsuojeluliiton Rauman Seutu ry.
Ulvilan ympäristöseura

suomen luonnonsuojeluliiton uudenmaan piiri
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
Suomen luonnonsuojeluliiton Tuusulan yhdistys ry
Suomen luonnonsuojeluliiton Vantaan yhdistys ry
Vihdin Luonto
 
suomen luonnonsuojeluliiton varsinais-suomen piiri
Härkätien Ympäristönsuojeluyhdistys
Kaarinan-Piikkiön Luonnonsuojeluyhdistys
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Kemiönsaaren Luonto
Laitilan Seudun Ympäristöyhdistys
Loimaan Seudun Luonnonsuojeluyhdistys
Mynämäen-Mietoisten Luonnonsuojeluyhdistys
Naantalin Seudun Luonnonsuojeluyhdistys
Suomen luonnonsuojeluliitto Hirvijokilaakso ry
Paimion Seudun Ympäristöyhdistys
Paraisten Luonnonsuojeluyhdistys
Pöytyän Seudun Luonnonsuojeluyhdistys
Raisionjokilaakson Luonnonsuojeluyhdistys
Salon Seudun Luonnonsuojeluyhdistys
Turun Luonnonsuojeluyhdistys
Uudenkaupungin Ympäristöyhdistys

Arviointi
Paikallisen luonnonsuojelutoiminnan resurssit pystyttiin 
turvaamaan ja avustuksia toimintaan jaettiin tarpeen mu-
kaan. Paikallisyhdistysten määrä supistui hieman viime 
vuodesta, kun mm. kuntaliitosten myötä yhdistyksiä yhdis-
tyi.

4.1.1 Paikallinen luonnonharrastustoiminta

Piireissä ja paikallisyhdistyksissä järjestettiin 1088 keskus-
toimiston tietoon tullutta tapahtumaa, joihin osallistui noin 
17 000 ihmistä. Retkien ja tapahtumien osallistujamäärät 
kertovat selvästi aiempia vuosia aktiivisemmasta paikallis-
toiminnasta. Paikallistoimintaa järjestettiin myös osana val-
takunnallisia teemapäiviä.

Luonto lainassa -viikko kirjastoissa
Luonto lainassa -teemaviikko (15.–21.2.) järjestettiin yhteis-
työssä Luonto-Liiton ja Suomen kirjastoseuran kanssa. Ma-
teriaalia ei enää toimitettu kirjastoille, mutta paikallistoimi-
jat esittelivät luontoon ja ympäristöön liittyvää materiaalia 
ja järjestivät toimintaa yli 70 kirjastossa ympäri Suomea. 
Teemaviikkoa on vietetty vuodesta 1999 lähtien. Aiemmin 
se tunnettiin luonto- ja ympäristöviikon nimellä.

Luonnonkukkien päivä
Luonnonkukkien päivänä (14.6.) tai sen aikoihin järjestet-
tiin yhteistyökumppaneiden kanssa 93 opastettua kasvi-
retkeä eri puolilla Suomea. Niihin osallistui runsaat 1100 
kasveista kiinnostunutta, joista lapsia oli 130. Palaute oli 
myönteistä, vaikka sateinen sää karsi osallistujien määrää. 
Retkenjärjestäjinä toimi 91 vapaaehtoista kasviharrastajaa. 
Retket olivat maksuttomia ja avoimia kaikille kasveista kiin-
nostuneille. Teemapäivän näkyvyys mediassa oli hyvä.

Yhteispohjoismaisen päivän tavoitteena on kasvihar-
rastuksen edistäminen ja yhteisten luontokokemusten tar-
joaminen mahdollisimman monelle. Vuoden 2015 Luon-
nonkukkien päivän teemalajina oli tupasvilla (Eriophorum 
vacinatum) ja päivän suojelijana toimi Tasavallan president-
ti Sauli Niinistö.

Suomen luonnon päivä
Luonnonsuojeluliitto oli yksi pääjärjestäjistä, kun valtakun-
nallista Suomen luonnon päivää vietettiin elokuun päät-
teeksi kolmatta vuotta peräkkäin. Teemapäivänä 29.8. järjes-

vuoden luonnonsuojeluyHdisTys. luonnonsuojelu
liitto valitsi keurusseudun luonnonystävät vuoden 
paikallis yhdistykseksi. Yhdistys hyödyntää aktiivisesti 
nettisivuja, sosiaalista mediaa ja jäsenkirjettä toimintansa 
mainostamisessa.

mummoT meTsään ja papat pitkospuille. Palvelutalojen 
asukkaille yhdistyksen opastama retki voi olla ainoa 
mahdollisuus päästä kunnolla luonnon helmaan. Metsässä 
kulkeminen, eväiden syönti ja nuotiotulilla tarinointi ovat 
sitä parasta ja toivottua ohjelmaa.

suoT palaavaT luonnonTilaan. luonnonsuojeluliiton 
piirien järjestämillä ennallistamistalkoilla autetaan 
uhanalaisia suolajeja, parannetaan vesistöjen tilaa ja 
hillitään ilmastonmuutosta. Vuosikymmeniä sitten ojitettu 
suo saa ojiinsa järeitä patoja – pelkästään käsivoimin –
paalujen väliin turvetta lapioiden.
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tettiin Suomessa eri organisaatioiden tuottamana vähintään 
134 yleisötapahtumaa, mikä oli aiempia vuosia enemmän. 
Yhteistyössä Ekokem Oy:n kanssa Suomen luonnonsuoje-
luliitto järjesti lapsille tarkoitettuja satupolkutapahtumia ja 
Päivä eläimenä -kilpailun.

Geologian päivä
Geologia-seminaari järjestettiin Suomen luonnon ja Geolo-
gian päivänä 29.8. Hollolan Tiirismaalla. Seminaarin teema-
na oli Salpausselät ja kvartsiittikalliot. Asiantuntijat pitivät 
aamupäivällä seminaariesityksiä Salpausselkien geologi-
asta, pohjavesialueista, maaperästä ja näiden vaikutuksis-
ta luonnon monimuotoisuuteen. Iltapäivällä järjestettiin 
ohjatut maastoretket Tiirismaan alueen erityiskohteisiin. 
Seminaariin osallistui 72 henkilöä ja kohderyhmänä oli-
vat erityisesti biologian ja maantiedon opettajat. Lisäksi 
paikallisyhdistykset eri puolella Suomea järjestivät geolo-
gia-aiheisia tapahtumia. Seminaarin järjestivät yhteistyös-
sä Geologian tutkimuskeskus, Hollolan ympäristöyhdistys, 
Päijät-Hämeen liitto, Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiri, 
Suomen Kansallinen Geologian Komitea, ympäristöminis-
teriö ja Suomen luonnonsuojeluliitto.

Alueellinen koulutustoiminta
Luonnonsuojeluliiton valtakunnallista koulutustoimin-
taa toteutettiin yhdessä OK-opintokeskuksen kanssa. Liitto 
käytti yhdessä piirien ja yhdistysten kanssa valtionapuun oi-
keuttavia opetustunteja yhteensä 252. Koulutustoimintaan 
saatiin valtionapua yhteensä 4055 euroa. Tuesta piirien ja 
yhdistysten järjestämään koulutukseen ohjautui suoraan 
2495 euroa. 

4.2 järjesTön keHiTTämisHankkeeT

Tavoitteet
Järjestötyön tavoitteena oli kehittää koko järjestön toimintaa 
yhtenäistämällä toiminnan suunnittelua ja käynnistämäl-
lä lisäresurssien hankkiminen piireihin. Lisäksi tavoitteena 
oli vahvistaa toimijoiden osaamista käynnistämällä järjes-
tön koulutussuunnitelman laadinta. Myös yhteisen kolmi-
vuotisstrategian teko käynnistettiin painottaen järjestön ke-
hittämistarpeita.

Toimenpiteet
Vuonna 2015 luonnonsuojelupiireille budjetoitiin kiertävä 
kehittämisraha. Kehittämisrahan avulla yhteen piirin vuo-
sittain sijoitetaan palkattu puolipäiväinen järjestötyöntekijä 
2016 alkaen. Järjestötyöntekijä keskittyy jäsen- ja varainhan-
kintaan, vapaaehtoisten rekrytointiin ja viestintään. Lisäksi 
neljän piirin kanssa käynnistettiin työllistämisprojekti, jon-
ka avulla piireihin pyritään työllistämään pitkäaikaistyöttö-
miä palkkatuella järjestöpuolen tehtäviin.

Koulutussuunnitelman teko aloitettiin yhteistyössä 
OK-opintokeskuksen kanssa. Kaikilta järjestön toimijoilta 
kysyttiin heidän tarpeitaan koulutuksen suhteen ja vapaa-
ehtoistoiminnan kehittämisryhmän tapaamisessa ideoitiin 
laajennetulla joukolla, mitkä ovat olennaisimmat koulutus-
tarpeet.

Yhteisen kolmivuotisstrategian teko käynnistettiin syk-
syllä 2015 kasaamalla syysvaltuustossa työryhmä aiheen 
ympärille. Strategian teko käynnistyy varsinaisesti vuon-
na 2016.

Arviointi
Kehittämishankkeet saatiin käynnistettyä aikataulun mu-
kaan. Niiden onnistumista arvioidaan vuoden 2017 puolel-
la mm. jäsenmäärän kasvulla ja vapaaehtoisten määrällä li-
säresursseja saaneissa piireissä.

4.3 kouluTusToiminTa

Tavoitteet
Koulutustoiminnan tavoitteena oli kasvattaa järjestön eri 
toimijoiden osaamista ja siten parantaa luonnonsuojelu-
työn edellytyksiä ja lisätä sen vaikuttavuutta.

Toimenpiteet
Piirien työntekijöiden koulutuspäivät pidettiin 5.-6.3. kes-
kustoimistolla. Aiheina olivat mm. eduskuntavaalityö, uu-
distunut turvelupakäytäntö sekä työpajat järjestön kehitys-
tarpeista ja paikallisyhdistysten tukemisesta. Lisäksi piirien 
ja keskustoimiston työntekijät osallistuivat yhteisiin Open 
space -sessioihin, joissa keskusteltiin mm. metsä- ja suota-
voitteista, jäsenhankinnasta, kampanjoinnista, vesiasioista 
ja vuorovaikutuksen kehittämisestä. 

Järjestön paikallistoimijoille suunnatut Syyspäivät pidet-
tiin Pieksämäellä 5.–6.9. Työpajoissa keskityttiin sosiaali-
seen mediaan, poliittiseen vaikuttamiseen, jäsenasioihin, 
paikkatieto-ohjelmien hyödyntämiseen ja ympäristökas-
vatukseen. Syyspäiviä edelsivät piirien ja keskustoimiston 
työntekijöiden sekä piirien puheenjohtajien yhteiset toi-
minnan suunnittelupäivät. Molemmilla päivillä hyödyn-
nettiin myös Open space -menetelmää.

Arviointi
Koulutustoiminta tarjosi eri toimijoille mahdollisuuden ke-
hittää osaamistaan, mutta koulutusten tuloksellisuudessa 
on vielä parannettavaa sen osalta, miten seurataan opittu-
jen asioiden viemistä käytännön toimintaan.

4.4 liiTTovalTuusTo

Tavoitteet
Liittovaltuuston tavoitteena oli linjata Luonnonsuojelulii-
ton toimintaa ja antaa siten raamit keskustoimiston ja pii-
rien työlle.

LIITTOVALTUUSTO KOKOONTUI 

KAHDESTI JA LIITTOHALLITUS 

KOLMETOISTA KERTAA.
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Toimenpiteet
Liittovaltuustoon kuului puheenjohtajan lisäksi 25 varsi-
naista jäsentä sekä 37 varajäsentä. Liittovaltuusto kokoon-
tui keväällä 25.–26.4. Pieksämäellä, missä sääntömääräisinä 
asioina hyväksyttiin vuoden 2014 toimintakertomus ja vah-
vistettiin tilinpäätös. Syyskokous pidettiin 21.–22.11. Vääk-
syssä, missä hyväksyttiin vuoden 2016 toimintasuunnitelma 
ja talousarvio. Kokouksessa valittiin myös liittohallituksen 
jäsenet erovuoroisten tilalle.

Arviointi
Liittovaltuuston kokouksissa päätettiin sääntömääräiset 
asiat sekä muut liittohallituksen valtuustolle valmistelemat 
asiat. Kevätkokouksessa oli puheenjohtajan lisäksi läsnä 16 
valtuutettua. Syyskokouksessa läsnä oli puheenjohtajan li-
säksi 19 valtuutettua.

4.5 liiTToHalliTus

Tavoitteet
Liittohallituksen tavoitteena oli toimeenpanna liittovaltuus-
ton päätöksiä ja vastata lyhyen aikavälin operatiivisesta pää-
töksenteosta.

Toimenpiteet
Liittohallitus kokoontui vuoden aikana kaikkiaan 11 kertaa. 
Lisäksi hallitus piti kaksi sähköpostikokousta.

 Liittohallituksen varsinaisia jäseniä olivat Risto Sulkava 
(pj.), Sirkku Manninen (varapj.), Annika Harlio, Tarja Heik-
konen, Heli Jutila, Henrik Kettunen, Jussi Koponen, Kaisa 
Lappalainen, Kimmo Saarinen ja Pertti Sundqvist. Hallituk-
sen varajäseniä olivat Ari Aalto ja Esa Aalto.

 Hallituksen jäsenet osallistuivat kokouksiin seuraavas-
ti:	Risto	Sulkava	(13/13),	Annika	Harlio	(13/13),	Tarja	Heik-
konen	(10/13),	Heli	Jutila	(12/13),	Henrik	Kettunen	(11/13),	
Jussi	Koponen	(13/13),	Kaisa	Lappalainen	(10/13),	Sirkku	

Manninen	(12/13),	Kimmo	Saarinen	(9/13)	ja	Pertti	Sund-
qvist	(11/13).	Hallituksen	varajäsenistä	Ari	Aalto	osallistui	
kokouksiin seitsemän kertaa ja Esa Aalto kahdeksan kertaa. 
Vesa Luhta osallistui hallituksen kokouksiin valtuuston pu-
heenjohtajana neljä kertaa ja valtuuston varapuheenjohta-
ja Riitta Lunti neljä kertaa.

Arviointi
Hallitus hoiti tehtävänsä hyvin ja varmisti siten toiminnan 
sujuvuuden.

4.6 TyöryHmäT

Tavoitteet
Työryhmien tavoitteena oli osallistaa vapaaehtoisia järjes-
tön toiminnan kehittämiseen ja toteuttamiseen heitä it-
seään kiinnostavien teemojen kautta.

Toimenpiteet
Työryhmien jäsenet tapasivat alla luetellun mukaisesti.

Kampanjatyöryhmä
Erika Weckström (pj), Heidi Salonen, Milla Myyryläinen, Ri-
ku Rinnekangas, Helena Kontio, Sanna Melin ja Anna Lat-
va-Pukkila. Työryhmä kokoontui kaksi kertaa.

Luonnonsuojeluvaliokunta
Heli Jutila (pj.), Helvi Heinonen-Tanski, Anne Laita, Esa 
Lehtinen, Tomi Lehtinen, Liisa Maanavilja, Pekka Nyman, 
Tuija Puranen, Erkki-Jussi Ojala, Seppo Ojala, Juhani Vähä-
hyyppä ja Sini Solala. Työryhmä kokoontui neljä kertaa.

Talousvaliokunta
Sirkku Manninen (pj), Sari Hänninen, Heikki Kurkela, Timo 
Parkkonen, Risto Sulkava ja Hilkka Toivonen. Työryhmä ko-
koontui seitsemän kertaa.

Vapaaehtoistoiminnan kehittämisryhmä
Kirsi Ahonen, Johanna Kare-Haavisto, Hannu Karvonen, As-
ta Laiho, Milla Myyryläinen ja Anna-Leena Siltanen. Työ-
ryhmä kokoontui neljä kertaa.

Viestintävaliokunta
Laura Manninen (pj.), Helena Kontio, Johanna Kare-Haa-
visto, Keijo Luoto, Maiju Laitanen,  Mikko Niskasaari, Pirjo 
Leppänen,	Saara	Rikalainen,	Th	 ea	Reikko	ja	Riku	Cajander.	
Työryhmä kokoontui kolme kertaa.

Ympäristökasvatustoimikunta
Tarja Heikkonen (pj.), Jaana Hiltunen (varapj.), Malva 
Green, Milla Tuormaa, Marjatta Sykkö, Lotta Palomäki, Ma-
rianne Juntunen, Anni Tarkiainen, Hanna-Kaisa Kylämäki, 
Anna Kukkonen, Soile Kallinen ja Hanna Meriläinen. Työ-
ryhmä kokoontui viisi kertaa.

Arviointi
Työryhmät tarjosivat vapaaehtoisille mahdollisuuden osal-
listua toiminnan kehittämiseen, mutta työryhmien tulok-
set vaihtelivat jo niiden erilaisesta luonteestakin johtuen.

kokous keskuToimisTolla. aiheena tällä kertaa 
saimaannorpan suojelutyö. Pöydän äärellä (vas.) antti 
Halkka, kaarina tiainen, Risto Sulkava ja ilpo kuronen
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4.7 palkiTseminen

Tavoitteet
Tavoitteena oli, että palkitsemalla luonto- ja ympäristö-
asioissa ansioituneita henkilöitä ja tahoja lisätään sekä jär-
jestön tunnettuutta että tuodaan julki tärkeitä ja ajankohtai-
sia teemoja luonnonsuojelussa. Tavoitteena oli myös, että 
järjestön sisäisillä ansiomerkeillä kiitetään pitkäaikaisia va-
paaehtoistoimijoita ja että Vuoden paikallisyhdistys-palkin-
nolla nostetaan esiin kannustavia esimerkkejä onnistunees-
ta toiminnasta.

Toimenpiteet
Vuodesta 1980 alkaen jaetun Suomen luonnonsuojeluliiton 
vuotuisen Ympäristöpalkinnon sai Suomen evankelis-lute-
rilaisen kirkon ympäristötyö. Perusteluna oli kirkon uutta 
luova ympäristötyö ja vastavoimana toimiminen aikamme 
materialismille. 

Viidettä kertaa jaetun Ympäristöavaus-palkinnon sai 
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) per-
hokalastuksen MM-kisojen perumisesta Iijoella vastalau-
seena Kollajan tekoaltaan suunnittelulle.

Kolmatta kertaa annetun Kultainen Sulka -lehdistöpal-
kinnon sai toimittaja Heli Saavalainen edellä käyvästä ym-
päristöuutisoinnista Helsingin Sanomissa. Suomen luon-
nonsuojeluliiton juhlamitaleja on luovutettu vuodesta 2006 
alkaen. Tänä vuona juhlamitali myönnettiin Liiton järjestö-
päällikkönä pitkään toimineelle Tarja Ketolalle.

Vuoden paikallisyhdistyksenä ansioituneesta viestinnäs-
tä ja norppabrändin edistämisestä palkittiin Keurusseudun 
Luonnonystävät ry, joka hyödynsi aktiivisesti nettisivuja, sosi-
aalista mediaa ja jäsenkirjettä toimintansa mainostamisessa.

Ansiomerkit

Hopeiset ansiomerkit
Schönberg Sinikka
Haapamatti Kirsi
Hemminki Ossi
Kananoja Pentti
Korpimäki Erkki
Marjusaari Timo
Ranta-maunus Taina
Hindsberg Tom
Laakso Eeva-liisa
Ruohonen Merja
Lehtinen Arto
Heinonen Harri
Lukkaroinen Marja
Mäkelä Petri
Siren Ritva
Hoffren Kari
Lehmusnotko Juha
Viitalaakso Anne
Lepo Kalevi

kultaiset ansiomerkit
Kangasjärvi Kaija
Karlin Antti

ympärisTöpalkinTojen saajaT. Vuoden 2015 palkittuja 
kuvassa: Jouko Ojanperä ja Markku Markkula (Suomen 
Vapaaajankalastajien keskusjärjestö), Sirkku Manninen 
(luonnonsuojeluliiton varapuheenjohtaja, palkintojen 
luovuttaja), Heli Saavalainen (Helsingin Sanomat) sekä 
Ouri Mattila, laura Riuttanen ja ilkka Sipiläinen (Suomen 
evankelisluterilainen kirkko).

Laaksonen Sauli
Järvinen Leila
Miekkavaara Tuula
Niinimäki Heikki
Vastamäki Ritva

Arviointi
Palkintojen kautta lisättiin luonnonsuojelutyön tunnet-
tuutta. Ansiomerkit toimivat edelleen arvostettuna pal-
kitsemisen muotona, mutta vuoden paikallisyhdistyksen 
mainostamiseen on syytä panostaa, jotta saadaan enem-
män hakijoita. Lisäksi jatkossa voitaisiin palkita myös vuo-
den vapaaehtoinen, jolloin nostettaisiin esiin myös lyhyem-
piaikaisten toimijoiden merkitystä järjestölle.
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LIITON TALOUS 
OLI KUNNOSSA. 
MÄÄRÄAIKAISEN 
HENKILÖSTÖN OSUUS 
OLI MERKITTÄVÄ. 
SÄÄTIÖ KASVATTI 
TUKEAAN HANKKEILLE.

5. Talous ja HallinTo
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liiTon TalouTTa hoidettiin vakiintuneella tavalla. Tämä mahdollisti ennustettavan ja 

tuloksellisen ympäristötyön. Henkilöstön koossa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia. 

Määräaikaisen henkilöstön määrä kasvoi hieman.  

Tärkein Taloudellinen Tuki oli edelleen jäsenmaksut. Liiton saama valtionapu 

säilyi ennallaan. Varainhankinnan tuotot kasvoivat ja huomiota kiinnitettiin sen 

monipuolisuuteen.
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keskusToimisTon 
TyönTekijöiTä 
virkistäytymässä kevään 
luontoretkellä Helsingin 
lauttasaaressa. Myös 
muutamia toimistokokouksia 
pidettiin kesällä ulkona.
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5.1 liiTon HenkilösTö

Keskustoimiston vakinaiseen henkilökuntaan kuuluivat toi-
mintavuonna: toiminnanjohtaja Eero Yrjö-Koskinen 31.8. 
asti ja hänen sijaisenaan Leo Stranius 1.9. alkaen, johtava 
asiantuntija Ilpo Kuronen, vapaaehtoistyön koordinaattori-
na Kirsi Ahonen, erityisasiantuntija Tapani Veistola, suoje-
lupäällikkö Jouni Nissisen sijaisena Leo Stranius 31.8. asti 
ja Virpi Sahi 1.9. alkaen, suojeluasiantuntijana Paloma Han-
nonen 18.7. alkaen ja hänen sijaisenaan Virpi Sahi 30.7. asti, 
suojeluasiantuntija Otto Bruun 31.7. asti ja hänen sijaisena 
Hanna Aho 1.8. alkaen, ekoenergiavastaava Riku Eskelinen, 

jäsen- ja lahjoitusvastaava Heini Jalava 1.10. alkaen ja hä-
nen sijaisenaan Ulpu Seppälä 30.9. asti, järjestövastaava 
Heidi Salonen 19.4. alkaen ja hänen sijaisenaan osa-aikai-
sina Jenny Teerikangas ja Riku Rinnekangas 30.4. asti, vies-
tintäpäällikkö Matti Nieminen, Luonnonsuojelija-lehden 
toimitussihteeri Liisa Hulkon sijaisena Heidi Moisio, verk-

kotoimittaja Maija Lielahti, rekisterinhoitaja Krista Kuja-
la, yritysyhteistyövastaava Pirjo Itkonen, IT-vastaava Pekka 
Saari ja talouspäällikkö Pekka Kassila.

 Aluepäällikköinä toimivatHannu Klemola (Varsi-
nais-Suomi), Kaarina Tiaisen virkavapaan sijaisena Anna 
Vuori ja hänen vanhempainvapaan sijaisena Laura Blom-
qvist (Etelä-Karjala) ja Merja Ylönen (Pohjois-Pohjanmaa). 
Kaarina Tiainen toimi NorppaLife-hankkeen koordinaat-
torina.

 Suomen Luonto -lehden päätoimittajana toimi Jorma 
Laurila,	toimituspäällikkönä	Antti	Halkka,	AD-taittajana	
Marika Eerola, verkkotuottajana Annakaisa Vänttinen 9.10. 
asti ja hänen vanhempainvapaan sijaisena Laura Salonen 
16.9. alkaen sekä toimittajina Alice Karlsson, Johanna Meh-
tola ja Jouni Tikkanen. Toimituksen assistenttina toimi Eli-
na Juva.

 Määräaikaisissa tehtävissä toimi vuoden aikana kaik-
kiaan 24 henkilöä, joiden työpanos oli yhteensä 12,3 hen-
kilötyövuotta. Energianeuvonantajana toimi Risto Saarikivi, 
EKOenergiakoordinaattorina Steven Vanholme, lähialue- 
ja kehitysyhteistyökoordinaattorina Olli Turunen, koordi-
naattorina Madagaskar- ja Haitalliset tuet -hankkeissa Titta 
Lassila, suojelualue-hankkeen koordinaattorina Tuuli Ha-
kulinen, tiedottajana Laura Rantanen, kohtuutalouskoor-
dinaattorina Anna Latva-Pukkila, luontokerhohankkeen 
ohjaajana Anne Kuhanen ja hanketyöntekijöinä Laura Aho-
pelto,	Tuomas	Alijoki,	Riikka	Barber,	Kaarina	Davis,	Marja	
Haatanen, Minna Hänninen, Jyri Mikkola ja Raija Savikko. 
Lisäksi useamman kuukauden pituisissa harjoittelujaksois-
sa olivat Salla Kosunen, Tanja Lindholm, Leevi Patolahti ja 
Kirsi Toukola.

 Henkilöstöasioita kehitettiin työhyvinvointiryhmässä. 
Työhyvinvointiryhmä kokoontui vuoden 2015 aikana yksi-
toista kertaa. Työhyvinvointiryhmä viimeisteli liiton tasa-ar-
vosuunnitelman, jatkoi tilojen sisustussuunnittelua ja to-
teutustyötä, suunnitteli keväällä teatteri- ja Lauttasaareen 
tutustumisretket sekä syksyn tutustumisretken Örön saarelle.

5.2 liiTon Talous
 

5.2.1 Suomen luonnonsuojeluliitto
 

Yleistä
Toimintavuoden talousarvio oli laadittu 40.000 euroa ali-
jäämäiseksi. Tuloksesta muodostui kuitenkin 90.785 euroa 
ylijäämäinen hyvin onnistuneiden lahjoituskampanjoiden 
sekä testamenttilahjoituksen myötä.

 Varsinaisen toiminnan kulujäämä (1.805.307 euroa) oli 
116.000 euroa ja varainhankinnan nettotuotto (1.480.000 eu-
roa) 200.000 euroa edellisvuotta suurempi.

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

 
Varainhankinta
Jäsenmaksutuotot (1.169.000 euroa) kasvoivat edellisestä 
vuodesta 7,0 prosenttia (76.600 euroa). Loppuvuonna mak-
saneita jäseniä oli 29 187.

LIITON TOIMINNAN PÄÄASIALLISINA

RAHOITUSLÄHTEINÄ OLIVAT

JÄSENMAKSUTUOTOT, SUOMEN

 LUONNON NETTOTULOT SEKÄ

 YRITYSYHTEISTYÖ.

järjesTöTyönTekijäT Heidi Salonen ja kirsi ahonen 
tukivat työllään piirien ja yhdistysten toimintaa. 
Järjestökoulutuksen kehittämisessä otettiin askeleita.
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 Useita kampanjoita toteuttamalla saatiin lahjoituksina 
yhteensä 192.000 euroa ja arpajaiset tuottivat 160.000 eu-
roa. Royaltymaksuja kertyi 15.300 euroa ja Oy Veikkaus Ab:n 
luontoarvoista 57.000 euroa.

Valtionapua liitto sai 397.000 euroa.
 Liiton alueellisen ja valtakunnallisen toiminnan pää-

asiallisina rahoituslähteinä olivat jäsenmaksutuotot, Suo-
men Luonnon nettotulot sekä yritysyhteistyöstä saatavat 
tuotot. Valtion yleisavustuksella rahoitettiin noin 16 pro-
senttia liiton toiminnasta.

 Kokonaistuotot liiton talousarviossa vuodelle 2016 ovat 
n. 3,6 miljoonaa euroa, josta Suomen Luonnon kustannus-
ten jälkeen liiton toiminnan rahoitukseen jää yhteensä 2,3 
miljoonaa euroa.

 
Tulos
Liiton varsinaisen toiminnan kokonaistuotot toimintavuon-
na olivat 4.481.500 euroa, kun edellisvuoden vastaavat tuo-
tot olivat 4.193.100 euroa. Varsinaisen toiminnan kulut oli-
vat 4.390.700 euroa ja ylijäämä 90.800 euroa. Edellisvuoden 
kulut olivat 3.588.400 euroa ja ylijäämä 604.700 euroa.

Vuoden 2016 talousarvionäkymät
Vuoden 2016 kokonaistuottobudjetti kasvaa edellisvuodesta 
1,0 prosenttia. Kasvu johtuu lahjoitusten ja Ekoenergiatuot-
tojen hienoisesta noususta. Valtion yleisavustuksen mää-
rän odotetaan pysyvän edellisvuoden tasolla. Talousarvio 
on –70.000 euroa alijäämäinen jäsen- ja varainhankintaan 
tehtävien kampanjapanostusten vuoksi. Kampanjakustan-
nukset maksavat itsensä takaisin vuoden 2017 aikana.

Tilintarkastajat
Toimintavuonna Suomen luonnonsuojeluliiton tilintarkas-
tajina toimivat KHT Pertti Hiltunen ja KHT Joakim Rehn se-
kä varatilintarkastajina KHT Ilkka Kujala ja KHT Erkki Man-
ner. Valvontatilintarkastajana on toiminut KHT Joakim Rehn 
ja varatilintarkastajana KHT Ilkka Kujala.

5.2.2 Suomen Luonnonsuojelun Tuki Oy

 Suomen Luonnonsuojelun Tuki Oy:n toiminta on keskitty-
nyt voimakkaasti yrityksille kohdistettaviin kalenteri-, pa-
peri- ja joulukorttimyyntiin. Yrityksen tilikausi oli 1.9.2014-
31.8.2015. Edellinen 31.8.2015 päättynyt tilikausi oli 24.500 
euroa tappiollinen.

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

 Yhtiön toimintaa johti talouspäällikkö Pekka Kassila. Yh-
tiökokous valitsi 21.11.2015 hallituksen varsinaisiksi jäse-
niksi Esko Vuorisen (pj), Risto Sulkavan, Johan Heinon ja 
Th eo Kurtenin sekä varajäseneksi Matti Niemisen.

 Suomen Luonnonsuojelun Tuki Oy:n verkkokaupan, kir-
jojen ja paperituotteiden myynti kasvoi, mutta kalenterei-
den myynti jäi edellisvuotta pienemmäksi. Verkkokaupan 
avulla pyrittiin edelleen kasvattamaan kuluttajakauppaa ja 
tarjoamaan uusia luonnonsuojeluteemaan sopivia tuotteita.

 Suomen Luonnonsuojelun Tuki Oy:n tilintarkastajana 
toimi KHT Joakim Rehn ja varatilintarkastajana KHT Ilkka 
Kujala.

 

5.2.3 Suomen Luonnonsuojelun Säätiö

Suomen Luonnonsuojelun Säätiön tavoitteena on apuraho-
ja jakamalla tukea luonnon- ja ympäristönsuojelua edistä-
vää tieteellistä, taiteellista ja kirjallista työtä, koulutusta ja 
kansalaisjärjestöjen toimintaa.

Säätiön hallitus jakoi historiansa suurimman apura-
hapotin, yhteensä 61 600 euroa 19 hankkeelle. Apurahojen 
määrää pystyttiin kasvattamaan edellisen vuoden lisään-
tyneiden lahjoitusten ansiosta. Rafael Kuusakosken muis-
torahastosta myönnettiin apurahoja seitsemälle hankkeel-
le yhteensä 31 700 euroa. Itämerirahastosta jaettiin 12 000 
euroa viidelle hankkeelle. Säätiön käyttövaroista ja Luon-
nonsuojelurahastosta myönnettiin tukea seitsemälle hank-
keelle yhteensä 17 900 euroa. Apurahahakemuksia saatiin 
määräaikaan mennessä 95 (edellisenä vuonna 87), ja nii-
den yhteissumma oli 384 160 euroa (edellisenä vuonna 331 
192 euroa).

Myönnetyt apurahat olivat:

Rafael Kuusakosken muistorahaston apurahat

LuK Niina Kurikka, Oulu, pro gradu -tutkimukseen, jolla sel-
vitetään vedenalaisen biotooppi- ja habitaattiluokittelume-
netelmän soveltumista Perämerelle, 1 200 euroa

LuK Aija Lehikoinen, Oulu, pro gradu -tutkimukseen, jol-
la selvitetään rantakurvin populaatiogenetiikkaa levinnei-
syysalueen reunalla ja ytimessä, 1 000 euroa

LuK Pinja Näkki, Helsinki, pro gradu -tutkimukseen 
”Mik romuovit pohjoisen Itämeren pehmeillä pohjilla”, 1 000 
euroa

VTM Tuuli Parviainen, Nousiainen, väitöstutkimukseen 
”Ympäristöoikeudenmukaisuus öljyonnettomuuksiin liitty-

saimannorppaläHeTTilääT kiersivät kesällä Saimaan 
alueella. norpan elämäntavat kiinnostivat eri ikäisiä.
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Helmipöllöjen määrä on 
vähentynyt nopeasti. tämän 
epäillään olevan seurausta 
pääasiassa vanhojen 
havumetsien häviämisestä. 
Helmipöllön poikanen on 
suojaisassa kolossaan 
turvassa viirupöllön ja 
kanahaukan katseilta.



suomen luonnonsuojeluliitto  vuosikerTomus 2015 • 47

vässä ennaltaehkäisevässä päätöksenteossa Suomenlahdel-
la”, 12 500 euroa (6 kk työskentelyapuraha)

FM Jouni Salonen, Jyväskylä, väitöstutkimukseen ”Isän-
täkalasuhteen merkitys uhanalaisen jokihelmisimpukan eli 
raakun menestymiseen”, 2 500 euroa

FM Johanna Suutarinen, Sammatti, väitöstutkimukseen 
”Jälkiä jättämättä – salametsästyksen vaikutus suden ja kar-
hun populaatioihin” , 12 500 euroa (6 kk työskentelyapu-
raha)

LuK Janne Törrönen, Joensuu, pro gradu -tutkimukseen, 
jolla selvitetään jokihelmisimpukan ja lohikalojen lisään-
tymiselle sopivia alueita Karjaanjoen vesistöalueella, 1 000 
euroa

Itämerirahaston apurahat
FM Birthe Weijola, Helsinki, Vaasan kaupungin ja Mustasaa-
ren kunnan metsien luontoarvojen kartoittamiseen ja suo-
jeluesityksen tekemiseen, 1 500 euroa (Osuuskunta Trade-
ka-yhtymän nimikkostipendi)

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri, Seinä-
joki, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjois-Satakunnan taimenpu-
rojen kunnostamiseen, 6 000 euroa

Savonlinnan kansainvälisen luontoelokuvafestivaalin 
kannatusyhdistys, Savonlinna, luontoelokuvafestivaalin 
koululaispäivän järjestämiseen, 500 euroa

LK Pekka Tenhunen, Tuusjärvi, Ensiaskeleet Suomen 
luontoon -opaskirjan tuottamiseen maahanmuuttajille, 
2 000 euroa

FM Milla Tuormaa, Helsinki, Tarinaretki -oppikirjan 
tuottamiseen lähiluontoretkille, 2 000 euroa

Apurahat säätiön käyttövaroista ja 
Luonnonsuojelurahastosta
DI	Ari	Aalto,	Haapamäki,	Keuruun	varuskunta-alueen	suo-
jelunarvoisten metsien liito-orava- ja linnustokartoituksiin, 
1 500 euroa

FM Juhana Kammonen, Helsinki, väitöstutkimukseen, 
jolla selvitetään saimaannorpan geeniperimää, 7 500 eu-
roa (Luonnonsuojelurahaston apuraha)

Lapin luonnonsuojelupiiri, Rovaniemi, kansainvälisen 
metsäinventointileirin järjestämiseen Ylitorniolla elokuus-
sa 2015, 1 000 euroa

FM Vesa Luhta, Ivalo, Inarin Lapin luonto- ja lintukohde-
oppaan uudistetun painoksen tuottamiseen, 3 000 euroa

FT Timo Pakkala, Espoo, Hämeenlinnan Lammin Evon 
metsämantereen tikkojen kolopuiden kartoittamiseen ja  
kolotietokannan täydentämiseen, 2 500 euroa

Fil.yo Julia Palorinne, Helsinki, pro gradu -tutkimuk-
seen ”Nokineulalajiston monimuotoisuus ja ekologia  
pystyynkuolleella koivulla”, 400 euroa

YTM, MA Katri Vuorjoki, Joensuu, Apajalahden hiljai-
suusluontopolun opastus- ja opetusmateriaaleihin, 2 000 
euroa

Säätiön hallituksessa toimivat Suomen luonnonsuojelu-
liiton edustajina eläintieteen dosentti, FT Timo Helle (pu-
heenjohtaja) ja ympäristötieteen dosentti, FT Heikki Simola, 
Luonto-Liiton edustajina luontokartoittaja Olli Manninen ja 
nuorempi tutkija, MMM Mai Suominen sekä emerituspro-
fessori Rauno Ruuhijärvi, hallitusammattilainen Markku 

Hyvärinen ja metsänhoitaja Esko Joutsamo (varapuheen-
johtaja). Säätiön asiamiehenä toimi VTT Tarja Ketola. Sää-
tiön hallitus kokoontui neljä kertaa.

Kirjanpidon ja tilinpäätöksen laati kirjanpitäjä Jenni Ran-
tanen Tilipalvelu Rantalainen Oy:stä. Tilintarkastajina toi-
mivat tilintarkastusyhteisö Revico Grant Thornton Oy vas-
tuutilintarkastajana KHT Joakim Rehn sekä KHT Pertti 
Hiltunen. Varatilintarkastajina toimivat KHT Therese Hal-
din-Holmström ja KHT Erkki Manner.

Säätiön taloudellinen tilanne säilyi vakaana. Varoja saa-
tiin sijoitustoiminnan tuottoina, lahjoituksina yksityis-
henkilöiltä ja yrityksiltä sekä suruadressien myyntituottoi-
na. Suruadressien myyntiä jatkettiin yhteistyössä Suomen 
Luonnonsuojelun Tuen kanssa. Säätiön Somerolla sijaitse-

SÄÄTIÖN HALLITUS JAKOI  

HISTORIANSA SUURIMMAN APU-

RAHAPOTIN, YHTEENSÄ 61 600 EUROA 

KAIKKIAAN 19 HANKKEELLE.

valla vanhan metsän suojelualuetta (Vehkalon vanha met-
sä) hoidettiin Varsinais-Suomen ELY-keskuksen laatiman 
suunnitelman mukaisesti. Vuokrasopimusta suojelualuee-
seen sisältyvän perinnemaisemakohteen laidunnuksesta 
jatkettiin maanviljelijä Mikko Salmisen kanssa.

5.2.4 Ilmari Räsäsen säätiö
 
Testamenttilahjoitusvaroin vuonna 2013 perustetun sää tiön 
tarkoituksena on luonnonsuojelun ja luonnonmukaisen vil-
jelyn 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 luonnonsuoje-
luliitosta 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 
kolme kertaa. Säätiön tilintarkastajiksi valittiin Joakim Rehn 
(KHT) ja Ilkka Kujala (KHT).

 Säätiön Heinävedellä sijaitsevan tilan rakennusten pe-
rusparannustyötä on jatkettu, ja tila on saatu asuttavaan 
kuntoon. Tilalla järjestettiin myös useita tilaisuuksia tal-
koiden ja inventointien merkeissä. Keväällä 2015 säätiö ja-
koi ensimmäiset apurahat kahdeksaan eri hankkeeseen, yh-
teensä 4.170 euroa.
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LAUSUNNOT, 
TYÖRYHMÄ- JA
TOIMIKUNTAJÄSENYYDET. 

6. liiTTeeT
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Tässä luvussa esiTeTään keskeisiä luetteloita ja tilastoja liiton toiminnasta vuonna 2015. 
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puHeenjoHTaja Risto 
Sulkava kiipeää kotkanpesälle. 
liiton saamia lahjoitustuottoja 
on käytetty muun muassa 
kymmenien maakotkan 
tekopesien rakentamiseen.
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6.1 suomen luonnonsuojeluliiTon 
TiedoTTeeT

Tammikuu
15.1. METSO-ohjelmaa toteutetaan tehottomasti – 
Metsähallitus hakkaa METSO-kelpoista valtionmaata nyt 
Keuruulla
21.1. Ympäristöjärjestöt: Metsähallitus pienensi poliitikkojen 
päättämää suojelutavoitetta
28.1. Lapinjärven metsähakkuisiin otettiin aikalisä

Helmikuu
11.2. Luonnonsuojeluliitto soidensuojelusta: Kuusi prosenttia 
ei riitä!
12.2. Suomen luonnonsuojeluliitto ja WildLeaks 
yhteistyöhön
20.2. Luonnonsuojeluliiton mielestä susikanta ei kestä 
metsästyksen lisäämistä
25.2. Ympäristöjärjestöt kannustavat Suomea mukaan 
uusiutuvan energian buumiin – puolueissakin valmiutta
26.2. Ministerin ehdotus Talvivaaran jätevesistä on 
lainvastainen

maaliskuu
4.3. Luonnonsuojeluliitto tyrmistynyt YM:n luonto-osaston 
lakkauttamisesityksestä
4.3. Suomenkin edistettävä polttolaitosten tekniikkaa
10.3. EKOenergia tukee 23 000 eurolla järvitaimenten 
kutemista
17.3. Luontojärjestöiltä oma vaihtoehto Kainuun 
valtionmaiden käyttöön
20.3. Pudasjärven Kollaja-päätös tyrmistyttää
26.3. Koulumetsäoppaasta painettu versio
31.3. Ympäristöjärjestöt vetoavat YM:n säilyttämisen 
puolesta

HuHTikuu
2.4. Sadat kansanedustajaehdokkaat sitoutuneet luonnon 
turvaamiseen
10.4. Joka seitsemäs ehdokas sitoutunut luonnon 
turvaamiseen
15.4. Saimaan verkkokielto alkaa norpan turvaksi
16.4. Luonnonsuojeluliitto: Purunpään saaristometsät 
säilytettävä
24.4. Uusi mobiilisovellus tarjoaa tietoa ja reseptejä 
villivihanneksista
26.4. Suomi ympäristöinvestointien ja uusiutuvan energian 
ykkösmaaksi
29.4. Luonnonsuojeluliiton vastaukset Sipilän 
eduskuntaryhmille tekemiin hallitusohjelmakysymyksiin
29.4. Metsien monimuotoisuudesta pidettävä huolta 
– METSO-ohjelman määrärahat turvattava alkavalla 
hallituskaudella
29.4. Otava kilpailutti sähkön ympäristöystävällisyyden ja 
valitsi EKOenergian

Toukokuu
6.5. Luonnonsuojeluliitto vaatii yhteiskuntasopimukseen 
ekologista kestävyyttä
8.5. Suomen Luonnonsuojelun Säätiö jakoi ennätyspotin 
luonnon- ja ympäristönsuojeluun
19.5. Metsänväen esiinmarssi hallitusneuvotteluissa: 
Säästäkää ympäristöministeriö!
21.5. Luonnonkukkien päivänä 14.6. suomalainen luonto 
lumoaa retkeläisiä
23.5. Vetoomus ympäristöministeriön puolesta sai 
suursuosion
25.5. Jo yli 55 000 ihmistä allekirjoittanut vetoomuksen 
ympäristöministeriön puolesta
25.5. Luonnonsuojeluliitto iloitsee ympäristöministeriön 
säilyttämisestä
27.5. Luonnonsuojeluliitto: Suomi tarvitsee 
kokonaisvaltaisen energiaremontin
27.5. Ympäristöministeriön pelastusvetoomus luovutettiin

kesäkuu
4.6. Luonnonsuojeluliitto käynnisti kohtuutaloushankkeen
9.6. Biotalouden kärkihankkeeksi heikentyneen luonnon 
ennallistaminen
11.6. Saasteet vievät kaksi miljoonaa työpäivää vuodessa
24.6. Norppalähettiläät kiertävät jälleen Saimaan kesässä
29.6. Kuuttien hengenvaarallinen aika alkaa
30.6. Fennovoiman hanke ei ole yhteiskunnan 
kokonaisedun mukainen

Heinäkuu
1.7. Suomessakin pulahdetaan puhtaiden vesien puolesta
7.7. Viikon päätteeksi pulahdetaan puhtaiden vesien 
puolesta
8.7. Maakotka yllätti Suomenselällä (2015)
12.7. Pulahdus sai ihmiset hyppäämään ympäri Suomen
13.7. Suomen suurin perinnemaisemahanke jatkuu 
Uudellamaalla
15.7. Luonnonsuojeluliitto hyväksyy itämerennorpan 
poikkeusluvat mutta ei metsästystä

kevyen liikenTeen uudet ratkaisut vievät kohti kestävää 
elämäntapaa. laatikkopyörä eli tavarafillari suoriutuu 
monista tehtävistä.
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17.7. Kylmä perhoskesä ei pysäytä eteläisten lajien 
rynnistystä
21.7. Suomen tiukennettava vesiensuojelua – valtaosa 
suomalaisista elää vain tyydyttäväksi tai välttäväksi 
luokiteltujen vesien äärellä
23.7. Toinen kesä norppaleirillä
26.7. Haahkan uhanalaistuminen kiirehtii kesämetsästyksen 
lopettamista
27.7. Valtion metsiä ja soita on suojeltava lisää

elokuu
5.8. Suomi menetti tilaisuuden vähentää 
ydinvoimariippuvuutta
13.8. Luonnonsuojeluliitto tyytyväinen Suomen 
ympäristökeskuksen ja ympäristöhallinnon säilymiseen
14.8. Luonnonsuojelua parannettava budjettiriihessä
14.8. Vaelluskalat tarvitsevat vesilain turvan
26.8. Leo Stranius Suomen luonnonsuojeluliiton vs. 
toiminnanjohtajaksi
28.8. Suomen luonnon päivänä jaetaan luontokokemuksia 
ja palkintoja
29.8. Luonnonsuojeluliitto palkitsi kirkon, vapaa-ajan 
kalastajat ja Heli Saavalaisen

syyskuu
2.9. Metsähallitus romuttamassa soiden suojelun
4.9. Luonnonsuojelun rahoja aiotaan leikata kaksi 
kolmasosaa
7.9. Järjestöt vaativat ympäristölle haitallisista tuista 
luopumista

10.9. Suomen luonnonsuojeluliitto julkaisi ohjeensa liito-
oravan turvaamiseksi
22.9. Metsähallituksessa havitellaan valtavien vesialueiden 
siirtoa liiketaloudelle
24.9. Ympäristö- ja kehitysjärjestöt, kirkko, palkansaajat, 
saamelaiset ja lääkärit vaativat nopeita päästövähennyksiä

lokakuu
2.10. METSO-ohjelman tulevaisuus turvattava puun käytön 
kasvaessa
8.10. Kaivannaisalan kestävyyttä tarkasteltava nykyistä 
kokonaisvaltaisemmin
13.10. Sähkönvaihtoillat tulevat Suomeen
15.10. Ruuanvalinta on ympäristöteko
19.10. Metsähallituslain muutosehdotukset heikentävät 
luonnon ja virkistyksen asemaa
23.10. Ilmastoneuvotteluissa punnitaan solidaarisuus ja 
kunnianhimo

marraskuu
3.11. Soidensuojeluohjelma vesitettiin
11.11. Suometsätalouden haitat kuriin
12.11. Susien tappoluvissa muistettava salametsästys
19.11. Kiinnostus kohtuutalouteen on herännyt
20.11. Luontodirektiivit kunnossa – toimeenpanoon lisää rahaa
22.11. Luonnonsuojeluliitto kokoontui Vääksyssä
24.11. Kansallisomaisuutemme kohtalo ratkeaa 
Metsähallituslain mukana
28.11. Suomalaisten kehittämä sähkön ympäristömerkki 
valtaa uusia maita
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kuTusoraikoT kunToon. 
Virtavesien kunnostusta ja 
entisöintiä tehdään sekä 
käsipelein että konevoimalla. 
Rimminkosken kunnostusta 
Saarijärven reitin Murronjoella 
heinäkuussa 2015.
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joulukuu
1.12. Luonnonsuojeluliiton joulukaleneteri avautui
2.12. Luonnonsuojeluliitto julkaisi kohtuutaloutta 
käsittelevän oppaan
3.12. Metsähallituslakia korjattava eduskunnassa
9.12. Terrafamen avoimuutta on lisättävä
12.12. Ilmastosopimus antaa toivoa ja vauhdittaa 
energiamurrosta
14.12. Sähkönkäyttäjät äänestävät vesistökunnostuksen 
kohteen
28.12. Suomen ympäristö hyötyi Euroopan unionista

6.2 suomen luonnonsuojeluliiTon 
lausunnoT

 
Tammikuu
7.1. BSAC & Euroopan parlamentti Joint NGO priorities on 
the multiannual plan for the Baltic Sea
14.1. MMM Luonnonsuojeluliiton lausunto 
sudenhoitosuunnitelmasta
14.1. MMM Luonnonsuojeluliiton lausunto 
susikiintiöasetuksesta metsästysvuodelle 2014–15
20.1. MMM Luonnonsuojeluliiton kommentit tammikuun 
2015 EU-kalastusneuvoston asioihin
20.1. MmV Hallituksen esitys kalastuslaiksi ja eräiksi siihen 
liittyviksi laeiksi
22.1. MMM Suden kannanhoidollisista luvista
22.1. YM Ympäristöön kohdistuvien lupa- ja 
arvointimenettelyjen sujuvoittamisen tehostamisesta
23.1. MMM Luonnonsuojeluliiton lausunto valtion 
vesiviljelytoiminnasta ja -tutkimuksesta
27.1. MMM Luonnonsuojeluliiton lausunto luonnoksesta 
asetukseksi perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren 
viljelijän tuesta

27.1. MmV Kirjallinen lausunto hallituksen esityksestä 
eduskunnalle laiksi metsästyslain 33 §:n muuttamisesta

Helmikuu
6.2. MMM Luonnonsuojeluliiton lausunto maatalouden 
rakennetuesta ja investointituen kohdentamisasetuksesta
6.2. MMM Luonnonsuojeluliiton lausunto maatalouden 
ympäristökorvausta koskevasta valtioneuvoston 
asetuksesta
9.2. MMM Lausunto METI-työryhmän ehdotukseen 
”Suunnitelma metsien suojelu- ja METSO-tilastoinnin 
kehittämiseksi”
10.2. MMM Luonnonsuojeluliiton lausunto 
maatalouden ympäristökorvausta koskevasta maa- ja 
metsätalousministeriön asetuksesta
12.2. YmV Lausunto EU:n metsästrategian toimeenpanosta 
(kestävän metsätalouden kriteereistä) ja neuvoston 
päätelmistä YK:n metsäfoorumin 11. istuntoa vasten.
13.2. YM Luonnonsuojeluliiton lausunto HELCOMin 
luonnoksesta	Recommendation	XX/X	Conservation	of	Baltic	
Seas species
17.2. MMM Luonnonsuojeluliiton lausunto maatalouden 
ympäristökorvauksia yms. vuonna 2015 koskevasta 
asetusluonnoksesta
18.2. YM SLL:n kommentit aluerakenteen ja 
liikennejärjestelmän kehityskuvan luonnokseen
19.2. TEM Luonnonsuojeluliiton lausunto ELY-keskuksista 
annetun asetuksen muutoksesta
19.2. YM SLL:n lausunto valtioneuvoston asetuksesta 
talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen 
ulkopuolisilla alueilla annetun asetuksen 10 § 
muuttamisesta
23.2. Opetushallitukselle Luonnonsuojeluliiton lausunto 
luontokartoittajan erikoisammattitutkinnon perusteiden 
luonnoksesta
23.2. YM Luonnonsuojeluliiton lausunto HELCOMin 
roskaantumisen suositusluonnoksesta ja 
toimintaohjelmasta
25.2.	SuV		E	160/2014	vp,	Valtioneuvoston	selvitys	
komission työohjelmasta 2015; peruutettavaksi tai 
uudelleen tarkasteltavaksi ehdotetut säädösehdotukset

maaliskuu
1.3. YM Luonnonsuojeluliiton lausunto maakuntakaavojen 
vahvistamismenettelyn vaihtoehtoja koskevasta 
selvityksestä
2.3. MMM Luonnonsuojeluliiton lausunto hyljetuotteiden 
kaupasta
3.3. Oikeusministeriölle Luonnonsuojeluliiton lausunto 
korkeimpien oikeuksien yhdistämistä koskevasta 
selvityksestä
3.3. TEM Luonnonsuojeluliiton lausunto selvityksestä 
kaupunki-, maaseutu- ja saaristopolitiikan kehittämisestä
7.3. YM ja MMM Liito-oravan lisääntymis- ja  
levähdyspaikkojen määrittäminen ja turvaaminen metsien 
käytössä
10.3. MMM Luonnonsuojeluliiton kommentit meribassin 
kalastusta koskevan neuvoston asetuksen muutokseen
17.3. Metsähallitus Kainuulle ja Kainuun 

painT4ClimaTe-TapaHTumassa syyskuussa asukkaat 
kokoontuvat näyttämään yhteisöllisen taiteen keinoin, että  
voimme ratkaista ilmastonmuutoksen ja olemme siihen 
valmiita. tapahtumia järjestettiin samaan aikaan useissa 
kaupungeissa ympäri maailmaa.
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luonnonvarasuunnitelman vuorovaikutusryhmälle 
Luontojärjestöjen esitys Kainuun luonnonvarasuunnitelman 
järjestövaihtoehdoksi
17.3. MMM ja YM Kalastuasetus vielä tämän hallituksen 
aikana
17.3. YM Ympäristönsuojeluasetuksen toimivaltarajoista
25.3. MMM Luonnonsuojeluliiton lausunto 
Suomen maaraporttiin FAO:lle maatalousluonnon 
monimuotoisuudesta
25.3. OKM Luonnonsuojeluliiton lausunto kansallisesta 
maailmanperintöstrategiasta
26.3. MMM Luonnonsuojeluliiton kommentit vieraslajilakiin
26.3. OM Luonnonsuojeluliiton lausunto 
tuomioistuinmaksuja koskevasta selvityksestä
26.3. TEM Luonnonsuojeluliiton lausunto ELY-keskuksia 
koskevan asetuksen muutoksesta
27.3. LAPELY Eliölajin sukupuuttoa maassamme 
merkitsevää poikkeuslupaa ei tule antaa
30.3. YM Luonnonsuojeluliiton lausunto Suomenlahden 
merikansallispuistojen täydentämistarpeista ja 
-mahdollisuuksista
30.3. YM Muutoksenhakuoikeusdirektiivi täydentäisi Århusin 
sopimuksen toimeenpanon EU:ssa

HuHTikuu
2.4. YM Luonnonsuojeluliiton lausunto Nagoyan 
geenivarapöytäkirjan toimeenpanolaeista
7.4. MMM Luonnonsuojeluliiton kommentit Itämeren 
monilajiseen ja monivuotiseen kannanhoitosuunnitelmaan
7.4. PN Luonnonsuojelun lausunto pohjoismaisen 
yhteistyön lisäämisestä Pohjoismaiden vesivarojen 
turvaamiseksi
7.4. YM Luonnonsuojeluliiton lausunto kaltevien 
rinnepeltojen lannanlevityksestä
15.4. MMM Itämeren monivuotisesta 
kannanhoitosuunnitelmasta (englanniksi)
21.4. MMM Luonnonsuojeluliiton lausunto maa- 
ja metsätalousministeriön asetuksesta kestävän 
metsätalouden rahoitukseen liittyvien asiakirjojen 
sisältövaatimuksista
28.4. YM Luonnonsuojeluliiton lausunto 
Ympäristömenettelyjen sujuvoittaminen ja tehostaminen 
-mietinnöstä

Toukokuu
13.5. Hallitusohjelman biotalousryhmälle Esityksiä 
hallitusohjelman biotaloushankkeiksi
14.5. Hallitusneuvottelut Esityksiä sujuvoittamisryhmän 
hankkeisiin ja kokeiluihin
19.5. Hallitusneuvottelujen asuntopoliittiselle ryhmälle 
Rakentamiseen kolme kestävää keinoa
20.5. Hallitusneuvottelut Muutoksenhakuoikeus ja YM 
tarpeen kaavoituksen laadunvalvonnassa
21.5. Rakenneryhmälle Miten ympäristöhallintoa kannattaa 
kehittää?
22.5. Biotalous-ryhmä Kolme pointtia Maailman luonnon 
monimuotoisuuden päivänä
22.5. Toimintatavat-ryhmälle Kolme pointtia lopputyöhönne

kesäkuu
4.6. MMM Luonnonsuojeluliiton lausunto hallituksen 
esityksestä eduskunnalle laeiksi vieraslajeista aiheutuvien 
riskien hallinnasta sekä luonnonsuojelulain muuttamisesta
9.6. MMM Luonnonsuojeluliiton kommentit komission 
vuoden 2016 kalastusmahdollisuuksien kuulemiseen
9.6. YM Luonnonsuojeluliiton täydentävä lausuma 
elinympäristöjen tilan edistämisen (ELITE) työryhmän 
raporttiin
10.6. MMM Luonnonsuojeluliiton lausunto 
kalastusasetuksesta
17.6. European Commission Consultation on addressing 
greenhouse gas emissions from agriculture and LULUCF in 
the context of the 2030 EU climate and energy framework
18.6. MMM Luonnonsuojeluliiton lausunto metsähanhen 
rauhoituksesta
18.6. YM SYKEn ja LUKEn toimintaa kannattaa edistää 
yhdistämisen sijaan LYNET-yhteistyötä kehittämällä
30.6. MMM Luonnonsuojeluliiton lausunto karhun 
metsästyksestä metsästysvuotena 2015–2016

Heinäkuu
2.7. YM Luonnonsuojeluliiton lausunto: Kommentteja 
hallitusohjelman asuntopoliittiseen liitteeseen
6.7. TEM Luonnonsuojeluliiton lausunto hankintalain 
valmistelutyöryhmän mietinnöstä
14.7. MMM Luonnonsuojeluliiton lausunto hylkeiden 
metsästyksestä metsästysvuotena 2015–2016
21.7.MMM Luonnonsuojeluliiton lausunto saukon ja 
euroopanmajavan metsästyksestä metsästysvuotena 
2015–2016
23.7. MMM Luonnonsuojeluliiton lausunto haahkan 
kesämetsästyksestä
30.7. TEM Luonnonsuojeluliiton lausunto tuulivoiman 
tuotantotukea koskevasta hallituksen esityksestä

elokuu
14.8. OM Lausunto vesilain muuttamisesta
14.8. YM Luonnonsuojeluliiton lausunto 
ympäristönsuojelulain muutoksesta
18.8. YM Luonnonsuojeluliiton lausunto pilaantuneiden 
maiden riskienhallintaohjelmasta
19.8. MMM Luonnonsuojeluliiton lausunto 
metsäkanalintujen metsästyksestä metsästysvuonna  
2015–16
19.8. YM Vesien- ja merenhoitosuunnitelmien 
loppuunsaattamisesta
26.8. MMM Luonnonsuojeluliiton kommentti kalatalousalan 
tietoja koskevaan asetukseen

syyskuu
4.9. VM Luonnonsuojeluliiton lausunto energiaverotusta 
koskevan lainsäädännön muuttamiseksi
8.9. MMM Luonnonsuojeluliiton lausunto Itämeren 
kalastuskiintiöistä 2016
9.9. MMM Kirjallinen kommentti: Kohti ilmastoystävällistä 
maataloutta
9.9. YmV Kansainväliset ilmastoneuvottelut; komission 
tiedonanto ”Pariisin pöytäkirja - suunnitelma 
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ilmastonmuutoksen torjumiseksi vuoden 2020 jälkeen”
18.9. YM Luonnonsuojeluliiton lausunto SOVA-asetuksen 
muuttamisesta
25.9. MMM Luonnonsuojeluliiton lausunto ilveksen 
metsästyksestä 2015–16
29.9. YM Lausunto Pohjois-Pohjanmaan eteläosiin 
perustettavien luonnonsuojelualueiden asetusluonnoksista 
30.9. YM Lausunto Itä-Lappiin perustettavien 
luonnonsuojelualueiden asetusluonnoksista
30.9. YM Luonnonsuojeluliiton lausunto nitraattiasetuksen 
muuttamisesta

lokakuu
7.10. Eduskunnan ympäristövaliokunnalle: 
Päästökauppadirektiivin muuttaminen
8.10. Eduskunnan ympäristövaliokunnalle: Hallituksen esitys 
eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016 YM:n 
hallinnonalalta
9.10. Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnalle: 
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi 
vuodelle 2016 MMM:n hallinnonalalta
9.10. TEM Suomen kantojen valmistelu 2020 + -ohjelmaan
9.10. Ympäristöministeriölle: Luonnonsuojeluliiton 
kommentit biodiversiteetttiohjelman väliraporttiin
11.10. Euroopan Unionin Komissio Consultation on 
International Oceal Governance
11.10. MMM Luonnonsuojeluliiton kommentit lokakuun 
kalastusneuvoston asioihin
11.10. MMM Luonnonsuojeluliiton lausunto 
kalastusasetuksen uudesta luonnoksesta
15.10. YmV Luonnonsuojeluliiton lausunto U-kirjelmään 
energiatehokkuusmerkintää koskevan kehyksen 
vahvistamisesta
19.10. Ympäristöministeriölle: Luonnonsuojeluliiton lausunto 
maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta
20.10. Eduskunnan verojaosto Luonnonsuojeluliiton 
lausunto hallituksen esitykseen autoverolain ja 
ajoneuvoverolain muuttamisesta
20.10. YM Eriävä mielipide soidensuojelun 
täydennysohjelman työryhmän raporttiin  Suomen 
luonnonsuojeluliitto ja Luonto-Liitto
21.10.MMM Luonnonsuojeluliiton lausunto metsätalouden 
määräaikaisen rahoituslain muuttamisesta
23.10. Luonnonsuojeluliiton kommentit 
metsähallitusuudistuksesta
30.10. Ympäristöministeriölle Luonnonsuojeluliiton lausunto 
ympäristönsuojelulain ja jätelain muuttamisesta

marraskuu
3.11. Ympäristöministeriölle Luonnonsuojeluliiton 
lausunto maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta 
poikkeamistoimivallan osalta
5.11. MMM Luonnonsuojeluliiton lausunto kaupallisten 
kalastajien asetuksesta
5.11. Suurelle valiokunnalle Luonnonsuojeluliiton lausunto 
Komission paremman sääntelyn paketista
6.11. MMM EU17-jaosto Luonnonsuojeluliiton kommentit 
EU:n vieraslajiasetukseen

9.11. E-kirjelmä: Komission täytäntöönpanoasetus koskien 
EU:n vieraslajiluetteloa
9.11. Luonnonsuojeluliiton kommentit Hallituksen 
eduskunnalle antamasta esityksestä vieraslajeja koskevista 
laeista
12.11. Lakivaliokunnalle Luonnonsuojeluliiton kommentit 
koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi rikoslain 48 
luvun muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
13.11. Ympäristöministeriölle Luonnonsuojeluliiton lausunto 
luonnonsuojelulain muutoksesta
16.11. MmV E-kirjelmä: Komission täytäntöönpanoasetus 
koskien EU:n vieraslajiluetteloa
16.11. MmV Luonnonsuojeluliiton kommentit hallituksen 
eduskunnalle antamasta esityksestä vieraslajeja koskevista 
laeista
16.11. YmV Luonnonsuojeluliiton kommentit hallituksen 
eduskunnalle antamasta esityksestä koskien lakia 
maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta
18.11. Ympäristöministeriölle Luonnonsuojeluliiton lausunto 
ympäristövalvonnan ohjeesta
19.11. Lakivaliokunnalle Luonnonsuojeluliiton täydentävä 
lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 48 
luvun muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
19.11. MmV Luonnonsuojeluliiton täydentävä lausunto: 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vieraslajeista 
aiheutuvien riskien hallinnasta sekä luonnonsuojelulain ja 
metsästyslain muuttamisesta
19.11. YmV Luonnonsuojeluliiton täydentävä lausunto: 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vieraslajeista 
aiheutuvien riskien hallinnasta sekä luonnonsuojelulain ja 
metsästyslain muuttamisesta
20.11. YmV Luonnonsuojeluliiton lausunto valtioneuvoston 
selvitykseen Komission tiedonannosta ”Kaikkien kauppa. 
Vastuullisempaa kauppa- ja investointipolitiikkaa.”
24.11. MMM Luonnonsuojeluliiton lausunto Metsähallituksen 
uudelleenorganisointia koskevasta lainsäädännöstä

joulukuu
2.12. Ympäristöministeriölle Luonnonsuojeluliiton lausunto 
maankäyttö- ja rakennusasetuksen 65 §:n muuttamisesta
2.12. Ympäristöministeriölle Luonnonsuojeluliiton lausunto 
Södra Midsjöbankenin tuulivoimayvasta
4.12. MMM Luonnonsuojeluliiton lausunto 
susikiintiöasetuksesta metsästysvuodelle 2015–16
7.12. MMM EU:n vieraslajisäädöksiä kannattaa täydentää 
kotimaisesti
9.12. YmV Luonnonsuojeluliiton lausunto Nagoyan 
pöytäkirjan hyväksymisestä ja täytäntöönpanosta
10.12. Ympäristöministeriölle Luonnonsuojeluliiton 
lausunto ympäristönsuojelulain mittausten ja tutkimusten 
laadunvarmistuksesta
11.12. MMM Luonnonsuojeluliiton kommentit kotimaiseen 
vieraslajiasetukseen
14.12. Suomen riistakeskukselle Luonnonsuojeluliiton 
kommentti susikiintiöasetuksesta metsästysvuodelle 2015–
16
14.12. Ympäristöministeri Kimmo Tiilikaiselle Iso-Britannian 
EU-jäsenyys ja norminpurkuesitykset
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6.3 TyöryHmäT ja edusTukseT vuonna 
2015

       
Suomen luonnonsuojeluliitto ry:n edustajat järjestön ulko-
puolisissa työryhmissä

eu-Taso

European Environmental Bureau (EEB)
•   Hallitus – Jouni Nissinen (varapuheenjohtaja)
•   Biodiversiteettityöryhmä – Tapani Veistola
•   Clean  air working group – Pertti Sundqvist, 

Sirkku Manninen
• Elohopearyhmä – Pertti Sundqvist
• Energiansäästötyöryhmä – sihteeristö seuraa 

sähköpostitse
• 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
• Bioenergiatyöryhmä – Hanna Aho

Ympäristöministeriön EU-ryhmät
• EU-ympäristöjaosto Hanna – Aho, varalla Leo Stranius
• Päästökattodirektiivityöryhmä (NEC) – Sirkku Manninen, 

apuna Pertti Sundqvist
• Keskisuurten polttolaitosten direktiivityöryhmä (MCP) 

– Sirkku Manninen, apuna Pertti Sundqvist

koTimaiseT TyöryHmäT

Oikeusministeriö:
•	 Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta (KANE) 

2012–2016 – Leo Stranius
•	 Vesilain käyttöoikeusseurantaryhmä 1.5.2015–31.1.2016 

– Ilpo Kuronen

Kaivosteollisuus ry:n (ent. Sitran) Kestävän 
kaivosteollisuuden verkosto:
•	 Hallitus – Leo Stranius, varalla Hanna Aho
• Malmienetsintätyöryhmä – Leo Stranius, Hanna Aho 

tai Pertti Sundqvist
• Yhteiskuntavastuutyöryhmä – Otto Bruun, 

varalla Riikka Barber
• Ympäristövahinkojen ennaltaehkäisyä koskeva työryhmä 

– pj. Eero Yrjö-Koskinen
• Paikalliset toimintamallit-työryhmä – Riikka Barber

•	 TEM Metsäalan strategisen ohjelman neuvottelukunta, 
2013–2015 – Ilpo Kuronen

ym ympärisTönsuojelulaki
Ympäristönsuojelulain ja -asetuksen sekä eräiden muiden 
säädösten uudistamishanke 1.1.–31.12.2015
• Ohjausryhmä – Ilpo Kuronen

• Projekti 1 – Tapani Veistola, varalla Hanna Aho
• Projekti 6 – Ilpo Kuronen
• Projekti 7 – Tapani Veistola
• Projekti 7, alatyöryhmä kalanviljely – Tapani Veistola
• Projekti 7, alatyöryhmä jätevedenpuhdistamot 

– Tapani Veistola, varalla Ilpo Kuronen

ilmasTo- ja enerGiaTyöryHmäT
• NEO-carbon Energy – Ohjausryhmässä Otto Bruun
• Ilmastoareena (YM) – Otto Bruun
• Valtioneuvoston periaatepäätöksen ja valtakunnallisen 

toimintaohjelman toteutumista meluntorjunnasta 
selvittävä työryhmä 2012 – Pertti Sundqvist

• Laitemeludirektiivin Suomen taustaryhmä 
– Pertti Sundqvist

• F-kaasuasetuksen taustaryhmä – Pertti Sundqvist
• Suomen RECS Ryhmä – Steven Vanholme ja 

Riku Eskelinen

liikenne
• EU liikenneasioiden neuvottelukunta

meTsäT
• Metsäalan strateginen ohjelma 2011–2015, ohjausryhmä 

– Ilpo Kuronen
• EU-metsäpolitiikan jaosto (2014–) – Paloma Hannonen, 

varalla Tapani Veistola
• Kansainvälisen metsäpolitiikan neuvottelukunta (2010–) 

– Paloma Hannonen, varalla Tapani Veistola
• Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden (METSO) 

seurantatyöryhmä 29.8.2008–31.12.2016 – Virpi Sahi ja 
Paloma Hannonen, varalla Keijo Savola

• EU:n metsä- ja korkkikomitea – Paloma Hannonen
• Metsälannoitustyöryhmä (kutsutaan koolle tarvittaessa) 

15.4.2010 – Ilpo Kuronen

koHTuuTalous-piknik järjestettiin Helsingissä 6.6.2015 
osana kansainvälistä Degrowth Picnic Day toimintapäivää. 
tavoitteena oli edistää maapallon kantokyvyn rajoissa 
toimivaa ja hyvinvointia oikeudenmukaisesti jakavaa taloutta.
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• Suomen FSC-yhdistyksen hallitus – Virpi Sahi ja 
Paloma Hannonen

• Tapion hyvän metsänhoidon suositukset -oppaiden 
työryhmät – johto-ohjausryhmä Risto Sulkava, 
ohjaustyötyhmä Virpi Sahi ja Paloma Hannonen

suoT
• Soidensuojelun täydennysohjelman valmistelutyöryhmä 

– Risto Sulkava

maaTalous
• EU-18 -jaosto (2015–) Tapani Veistola, 

varalla Anne Antman
• Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 

arvioinnin ohjausryhmä – Tapani Veistola
• Ruokapoliittinen neuvottelukunta (2013–31.12.2015) 

– Helvi Heinonen-Tanski, varalla Kati Pulli

vedeT
• Merenhoitosuunnitelman valmistelu (jatkuu 

toimenpideryhmänä 2016) – Tapani Veistola
• Merenhoidon toimenpideohjelman 

biodiversiteettityöryhmä – Jarmo Nieminen, 
varalla Tapani Veistola

• Merenhoidon toimenpideohjelman 
meriturvallisuusryhmä – Tapani Veistola, 
varalla Emma Sipilä

• Suomenlahti-vuoden 2014 kansalaisvaltuuskunta 
– Tapani Veistola (jatkui vielä 2015 alussa)

• Pienvesien ennallistamistyöryhmä – Teemu Tuovinen, 
varalla Pirkko-Liisa Luhta

• Merenkulun neuvottelukunta 1.6.2013–31.5.2016 
– Pertti Sundqvist, varalla Jarmo Nieminen

• Ramsar-kosteikkosopimuksen Suomen yhteistyöryhmä 
– Hannu Klemola

• Turvetuotannon ympäristön- ja luonnonsuojelun 

kansallisen koordinoinnin yhteistyöryhmä – Risto Sulkava
• Vesistökuormituksen vähentäminen aapasoita 

ennallistamalla – Risto Sulkava
• Freshabit LIFE IP -hankkeen suunnitteluryhmä 

– Riku Eskelinen ja Helena Haakana

kalaT
• Lohi- ja meritaimenstrategian ja kalatiestrategian 

seurantaryhmä (MMM) 20.2.2015–1.4.2021 
– Tapani Veistola, varalla Ilpo Kuronen

• Uuden kalastuslain toimeenpanon koordinaatioryhmä 
28.5.2014–30.6.2017 – Tapani Veistola

• Elinkeinokalatalouden toimintaohjelmaa 2014–20 
valmisteleva työryhmä – Tapani Veistola

• Euroopan meri- ja kalalatalousrahaston seurantakomitea 
– Tapani Veistola (2015–2021)

• EU-kalastuspolitiikan jaoston laaja kokoonpano (EU-17) 
– Tapani Veistola

• Baltic Sea Advisory Council, Executive Committee 
– Tapani Veistola

BiodiversiTeeTTi
• Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun, kestävän 

käytön kansallisen strategian ja toimintaohjelman 
2006–2016 toteutusta ja seurantaa edistävä työryhmä 
– Ilpo Kuronen, varalla Tapani Veistola

• Edellä mainittu on ympäristöministeriön 
biodiversiteettistrategian ja -ohjelman päätyöryhmä. 
Ohjelmalla on kuusi alatyöryhmää, joista SLL on saanut 
edustajan seuraaviin:

• Kansainvälisten biodiversiteettiasioiden 
asiantuntijaryhmä 20.11.2007–31.12.2016 – Tapani 
Veistola, varalla Olli Turunen

• Luonnon monimuotoisuuden ja kestävän käytön 
voimavarat -asiantuntijaverkosto (YM:n ja VM:n työryhmä) 
20.11.2013–30.6.2015 – Titta Lassila, varalla Ilpo Kuronen
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ilves ja muuT suurpedoT 
ovat Suomessa uhanalaisia. 
Populaatiot ovat pieniä tai 
rajoittuneita. uhanalaisuutta 
pahentaa myös edelleen jatkuva 
salametsästys, ahmaa uhkaa lisäksi 
ilmastonmuutos. tehometsätalous 
avohakkuineen muuttaa elin
ympäristöjä ja voi viedä metsän 
ilveksen poikaseltakin.
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Muut biodiversiteettiryhmät:
•	 Ennallistamistyöryhmä		 11.2.2014	–	5/2015	 

–	Risto	Sulkava,	varalla	Paloma	Hannonen/Virpi	Sahi	
•	 -	Alatyöryhmissä	Risto	Sulkava	(suoELITE)	ja	Hannonen/

Sahi (metsäELITE)
• Luoteis-Venäjän luonnonsuojeluverkoston GAP-analyysi 

-työryhmä – Olli Turunen
• Suomen IUCN komitea 26.5.2014–31.12.17  

– Tapani Veistola, varalla Olli Turunen
• Uhanalaisten lajien suojelun toiminaohjelma -työryhmä 

– Tapani Veistola, varalla Ilpo Kuronen
• Kivikot – luontotyyppien valtakunnallinen inventointi, 

projektin ohjausryhmä – Tarja Ketola
• Merimetsotyöryhmä (2015-16) – Tapani Veistola
• Pohjoismaisen luonnonkukkien päivän järjestelyryhmä  

– Hannu Klemola
• Saimaannorppa ja kalastus –seurantaryhmä (MMM)  

– Kaarina Tiainen, varalla Ilpo Kuronen
• Saimaannorpan suojelutyöryhmä (YM) – Kaarina Tiainen
• Saimaannorppa Life-hanke, ohjausryhmä Risto Sulkava, 

varalla Kaarina Tiainen
• Saimaannorppa Life-hanke, kalastusryhmä  

– Kaarina Tiainen
• Saimaannorppa Life-hanke, viestintä ja ympäristö-

kasvatusryhmä – Kaarina Tiainen, Pirjo Itkonen
• Valtakunnallinen riistaneuvosto 1.8.2014–31.7.2017  

Vesa Luhta, varalla Sami Lyytinen
• Saimaannorpan suojelustrategian ja 

toimenpidesuunnitelman toteutumista seuraava 
työryhmä – Kaarina Tiainen, varalla Timo Luostarinen

• Riistan ja luonnonhoitosäätiö, asiantuntijajäsen  
– Risto Sulkava

• MMM  Vieraslajineuvottelukunta (2013–)  
– Tapani Veistola, varalla Markus Seppälä

• MMM  Vieraslajineuvottelukunnan seurantajaosto  
(2013–) – Markus Seppälä, varalla 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, 
varalla Tapani Veistola

• Fennoskandian vihreän vyöhykkeen kansallinen 
työryhmä 6.2.2014–31.12.2020 – Virpi Sahi,  
varalla Olli Turunen

• – Kansallisissa  alatyöryhmissä Vesa Luhta (Lappi),  
Harri Hölttä (Karjala) ja Kari-Matti Vuori (Kaakkois-Suomi)

• ELITE- työryhmä:  
• – Johtoryhmä: Risto Sulkava, varalla Virpi Sahi
• Alatyöryhmissä metsäryhmässä Virpi Sahi ja 

suoryhmässä Risto Sulkava
• Kompensaatiojärjestelmät ja Habitaattipankki 

-projektiryhmät – Risto Sulkava, varalla Tapani Veistola
• Laji.fi  lajitietokeskuksen lajitietopankin luomisen 

yhteistyöryhmä – Esa Aalto ja Kimmo Saarinen

kesTävä keHiTys ja kesTävä kuluTus ja TuoTanTo
•	 Jätealan	strateginen	yhteistyöryhmä	09/2014	alkaen	 

– Helvi Heinonen-Tanski, varalla Sirkku Manninen
• Kuluttaja-asiain neuvottelukunta – Satu Lähteenoja, 

varalla Kristoffer Wilén
• EU:n jäteluettelon uudistamistyöryhmän Suomen 

taustaryhmä – Pertti Sundqvist

• Suomen kestävän kehityksen toimikunta (2013–15) – 
Sirkku Manninen (henk. koht. varajäsen Jouni Nissinen), 
varalla Leo Stranius

• Vuoden 2015 jälkeisten kehitystavoitteiden kansallinen 
valmistelutyöryhmä – Jouni Nissinen ja Otto Bruun

kemikaaliT
• MMM Haitalliset aineet [lannoitesäädöksissä]–työryhmä 

(kutsutaan koolle tarvittaessa), MMM, 15.4.2010  
– Pertti Sundqvist, varalla Jari Huhtala)

• STM Kemikaalineuvottelukunta 2014-2017 – Jari Huhtala, 
varalla Helvi Heinonen-Tanski

• Turvatekniikan keskuksen neuvottelukunta  
– Helvi Heinonen-Tanski

Tem
•	 Kansallinen	biotalouspaneeli	(01/2015	alk.)	 

– Sirkku Manninen, varalla Eero Yrjö-Koskinen
• Energia- ja EURATOM –jaosto – Hanna Aho,  

varalla Leo Stranius
• Alue- ja rakennepolitiikan neuvottelukunta (15.9.2011–)  

– Tapani Veistola

ilmasTokysymykseT nousivat esiin monissa 
työryhmissä, joihin luonnonsuojeluliitto osallistui.
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• Suomen rakennerahasto-ohjelman seurantakomitea 
(2014–20) – Tapani Veistola

• Kestävää kasvua ja työtä -rakennerahasto-ohjelman 
2014–20 arviointiryhmä – Tapani Veistola

• EU-4 jaosto (aluepolitiikka) – Tapani Veistola.
• Teollisuuspäästödirektiivin BAT-työryhmä 19.4.2011–2015 

asti – Pertti Sundqvist
• BREF-työryhmä – Pertti Sundqvist
• IEVA (IE-direktiivin vaikutusarvioinnin työryhmä) 

– Pertti Sundqvist
• Teollisuus- ja kemikaaliviraston neuvottelukunta 

20.1.2015 alk. – Sirkku Manninen, varalla Eero Yrjö-
Koskinen

• Yhteiskuntavastuun neuvottelukunta – Leo Stranius

muuTa
• Ympäristöareena ry:n hallitus – Heli Jutila 

(Helvi Heinonen-Tanski)
• Uudenmaan ELY-keskuksen ympäristökasvatuksen 

ja -tietoisuuden edistämisryhmä – Tarja Heikkonen 
(Marjatta Sykkö)

• 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 ev.lut. 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
• Geologian päivän OHRY, Risto Sulkava (Kaarina Davis -> 

Laura Ahopelto)
• Luokasta luontoon -hankkeen ohjausryhmä 2014–15 

– Virpi Sahi
• Tieteellisten seurain valtuuskunta, strateginen 

tutkimusneuvosto – Sirkku Manninen
• Ulkoilufoorumi, valmistelutoimikunta – Tapani Veistola
• Yhteiskuntavastuun seurantaryhmä – Otto Bruun, 

varalla Leo Stranius
• Biologian ops-ryhmä – etäjäsenenä Risto Sulkava
• Ympäristörikosten torjunnan yhteistyöryhmä 20.10.2014–

31.3.2015 – Ilpo Kuronen, varalla Heli Jutila
• Nagoyan pöytäkirjan kansallinen hyväksyminen ja 

toimeenpano työryhmä (2013–19.1.2015) – Ilpo Kuronen, 
varalla Tapani Veistola

suomen 
BioTaloussuunniTelmaT 
eivät olleet riittävän kestäviä 
metsätalouden kannalta. 
lajien uhanalaisuus on hyvä 
mittari metsäluonnon tilalle.
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kanGassinisiipi nauttii 
mesiateriaansa kanervan kukissa. 
Päiväperhosten kantoja seurataan 
pitkäjänteisesti, sillä lajien 
yksilömäärät vaihtelevat suuresti 
sääoloista riippuen. Eteläisten 
lajien runsastuminen kertoo myös 
ilmastonmuutoksen vaikutuksista 
luontoomme.
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