2017
pentti sormunen

Vuosikertomus

Puubiomassaa käytettävä kestävästi

Olemme käyneet merkittävää taistelua Pohjois-Suomen suurien jokien
puolesta. Vuotoksen tekoaltaan vuosikymmeniä jatkuneelle väännölle
pantiin viimein piste, kun hallitus kielsi Kemihaaran suojelualueelle rakentamisen.
Puolustimme myös Kemijoen viimeistä luonnontilaista osaa voimalaitoksen
rakentamiselta. Laadimme lisäksi ministeriöille esityksen vesilain muuttamisesta luontoystävällisempään suuntaan. Jatkamme kiivasta kamppailua uhanalaisen
vesiluontomme puolesta.

Luonnonsuojeluliitto on EU:n ympäristöpolitiikkaa seuraavan kattojärjestömme European Environmental Bureaun kautta mukana monenlaisessa vaikuttamistyössä Brysselissä luontotyyppien suojelusta ilmansaasteisiin. 140 jäsenjärjestön kautta EEB edustaa 30 miljoonaa eurooppalaista.
Vuonna 2017 käytiin järjestön sisällä tiukka taisto EEB:n suhtautumisesta bioenergian käyttöön ja kestävyyden reunaehtoihin. Luonnonsuojeluliitto sai tahtonsa osittain läpi ja suhtautuminen biomassojen tuhlaukseen pysyi tiukkana. Metsien käytön kestävyydestä ei tingitä!

Toiminnanjohtaja Päivi Lundvall

Suojelupäällikkö Jouni Nissinen
EEB:n puheenjohtaja

kuvat: Merja paakkanen

Voitto Vuotoksesta

Tangoa huurteisella
Karvasuolla
Itsenäisyyden juhlavuoden 100 luontohelmeä -hanke toteutui erinomaisesti.
Ehkä suurimpana menestyksenä oli valtava paikallinen innostus, joka kohdistui niin omaan helmikohteeseen kuin koko hankkeeseenkin.
Tapahtumia järjestettiin lähes 200 ja niihin osallistui yhteensä tuhansia ihmisiä. Tällaisen määrän toteutuminen ei olisi ollut mahdollista ilman valtavaa
vapaaehtoistyön määrää ja järjestön vakituisen henkilöstön venymistä.
Luontohelmihankkeen vetäjä Heikki Susiluoma

Avoimesti metsistä

Lippu liehui luonnolle

Suomen luonnonsuojeluliiton yksi tärkeitä tehtäviä on yhteiskunnan avoimuuden lisääminen. Ympäristötiedon avoimuus liikahti eteenpäin, kun uusi laki teki metsätiedosta jatkossa julkista. Alunperin lakiehdotuksessa ollutta
maanomistajan mahdollisuutta poistaa julkisin varoin kerättyä tietoa ei lopulliseen lakiin tullut. Lisäksi laissa todetaan, että jatkossa metsäkeskus voi hyödyntää myös esimerkiksi järjestöjen tuottamaa metsätietoa työssään.

Suomen luonnon päivänä 26.8. juhlittiin liputtamalla. Suomi oli tiettävästi maailman ensimmäinen maa, joka liputti virallisesti omalle luonnolleen.
Luonnon päiviä vietettiin myös talvella, keväällä ja varhaiskesällä. Tapahtumissa oli ainakin 300 000 osallistujaa. Luonnonsuojeluliittokin järjesti kymmeniä tapahtumia eri puolilla maata. Liittona olemme olleet mukana Suomen luonnon päivän järjestämisessä alusta asti.

Suojeluasiantuntija Paloma Hannonen

Viestintäpäällikkö Matti Nieminen
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kuvat: Merja paakkanen

Suomen juhlavuosi
oli luonnon juhlaa
Vuonna 2017 juhlimme satavuotista Suomea runsaiden tapahtumien ja
kampanjoiden humussa. Innostimme suomalaisia tutkimaan ja arvostamaan
maamme monipuolista ja lumoavaa luontoa. Teimme jälleen tinkimätöntä työtä
paremman tulevaisuuden takaamiseksi luonnollemme ja ympäristöllemme.

î

Yhdistykset ja piirit järjestivät vuonna 2017
valtavan määrän tapahtumia, joissa oli yhteensä yli 30 000 kävijää. Tämä on hämmästyttävä luku. Retket ja muut tapahtumat ovat
hyvin tärkeä osa toimintaamme, ja niitä järjestetään suurelta osin vapaaehtoisvoimin.
Suuri kiitos siis kaikille juhlavuoden ennätysmäisen tapahtumavyöryn toteuttaneille!
Aloittaneen puheenjohtajan näkökulmasta
vuosi oli aikamoista haipakkaa. Edellisen vuoden aikana sekä puheenjohtaja että toiminnanjohtaja vaihtuivat. Saimme alulle monta laajaa uudistusta, kuten jäsenrekisterin ja
nettisivujen uusimisen. Tällaiset projektit eivät juuri näy ulospäin, mutta ne ovat kuitenkin oleellisia oman hallintohimmelimme sujuvalle pyörimiselle.
Parasta ensimmäisessä vuodessani puheenjohtajana olivat kaikki iloiset ja toimeliaat ihmiset, joiden ansiosta saimme paljon
aikaan. Jokaisen panos on tärkeä, jotta voimme kasvaa entistä suuremmaksi ja vaikuttavammaksi järjestöksi. Yhdessä tekemällä saavutamme enemmän kuin jokainen itsekseen
pakertamalla. Ja mitä enemmän meitä on, sitä enemmän äänemme vaikuttaa.

î

Suomen satavuotisjuhla näkyi kaikkien
myönteisimmin Luontolahjani-kampanjassa,
jossa kansalaiset saivat lahjoittaa maitaan
luonnonsuojeluun. Lopputuloksena metsää
lahjoitettiin yli 3000 hehtaaria, minkä valtio
vielä tuplaa omalla panoksellaan. Suuri kiitos
kampanjan onnistumisesta kuuluu monelle
järjestöömme kuuluvalle luonnonsuojelijalle.
Toinen suuri ylpeyden aihe on 100 luontohelmeä -kampanja. Upeita luontokohteita
löytyi joka puolelta Suomea, paikalliset toimivat kampanjassa aktiivisesti ja kohteilla järjestettiin hienoja tapahtumia. Samalla edistimme näiden arvokkaiden luontokohteiden
suojelua. Toivon, että paikalliset tuovat luontohelmiään esille juhlavuoden jälkeenkin.
Vuonna 2017 tiivistimme yhteistyötä keskusjärjestön, piirien ja yhdistysten välillä.
Pyrimme yhdessä pohtimaan, millä tavoin
voimme paremmin edistää yhteisiä tavoitteitamme. Erilaisten yhteistyöhankkeiden seurauksena osaamme paremmin hyödyntää
niin keskustoimistolta löytyvää asiantuntemusta kuin piirien ja yhdistysten paikallistason tietoa. Vuosi on nostattanut yhteishenkeä ja yhdessä tekemisen iloa, ja sitä meidän
tulee vaalia jatkossakin.

Harri Hölttä, puheenjohtaja
Päivi Lundvall, toiminnanjohtaja
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Yhdessä luonnon puolella

Luonnonsuojeluliiton vahvuus on ilman muuta valtakunnallinen kattavuus. Piirien ja yhdistysten muodostama paikallistoimijaverkosto kattaa koko maan. Sen kautta pystymme aidosti vaikuttamaan lähiluonnon tilaan eri puolilla Suomea, ja olemme perillä siitä mitä tapahtuu vaikkapa sinun mökkipaikkakunnallasi. Paikallisyhdistyksissämme toimii suuri joukko vapaaehtoisia aktiiveja, jotka taistelevat luonnon oikeuksien
puolesta ja levittävät luonnossa liikkumisen riemua erilaisilla retkillä ja tapahtumissa, joista tarkemmin seuraavalla sivulla.

Luonto on suomalaisten suurin ylpeyden aihe, paljastaa Suomalaisen Työn Liiton tutkimus. Suomen itsenäisyyden juhlavuonna olemmekin juhlistaneet näkyvästi suomalaista luontoa. 1825 tapahtumaa eri puolilla Suomea keräsivät ennätysmäärän, yli 30 000 kävijää. Juhlan kunniaksi esittelimme myös 100 ainutlaatuista luontohelmeä. Mikään tästä ei olisi ollut mahdollista ilman toimintamme kivijalkaa – luonnonsuojelupiirejä
ja paikallisyhdistyksiä. Ruohonjuuritason suojelutyö yhdessä poliittisen vaikuttamisen kanssa ovat tuoneet
meille useita suojeluvoittoja. Meillä on ylpeyteen aihetta!

Lahja Suomelle

jäsenet
lähes 30 000

yhdistykset
yli 160

piirit
15 kpl

Luontolahjani-kampanjassa Metsähallitus ja yksityiset ihmiset suojelivat yhteensä yli 6000 hehtaaria luontoa! Luonnonsuojeluliitto oli
mukana suunnittelemassa ja tiedottamassa hankkeesta. Monet kampanjaan osallistuneet olivat Luonnonsuojeluliiton jäseniä ja aktiiveja.

Elämyksiä luontohelmillä

kuvat: J-P ronkainen, satu kankaanpää, jari veijola

Paikallistoiminnan voima

Retkiä ja tapahtumia järjestettiin
lähes kaikilla luontohelmikohteilla. Musiikkia ja luontoa yhdisteltiin mm. Julkufestillä Julkunevalla,
Luinehin konsertissa Isonevalla
ja sävellyskävelyllä Vuorilammella. Teatteria koettiin erämaavaelluksella Suorsapäällä.

Luonto-Liitossa
Iijokisoutu palkittiin

7946

Pudasjärven luonnonsuojeluyhdistyksen jo 35 vuoden ajan järjestämä Iijokisoutu palkittiin Vuoden
2017 innostavin vesistöteko -palkinnolla. Suomen pisin jokisoutu
syntyi alunperin tarpeesta suojella voimalan uhkaama Iijoki – missä
on onnistuttukin!

jäsentä
Lappi
927

100

luontohelmeä

Talkoohenkeä

Pohjoispohjanmaa
1459
Kainuu
280

1 825

tapahtumaa

Pohjanmaa
1078

KeskiSuomi
1673

PohjoisSavo
1080

EteläSataSavo
kunta Pirkanmaa
785
2916
973
EteläEtelähäme
Karjala
1570
VarsinaisKymen- 793
Uusimaa laakso
suomi 2950
10069
901

6 • suomen luonnonsuojeluliitto

vuosikertomus 2017

PohjoisKarjala
934

Piireissä ja yhdistyksissä on tehty valtavasti arvokasta talkootyötä. Keuruulla puhdistettiin rannoilta suuria määriä jätteitä sekä palautettiin
korpia luonnontilaan. Kotouttavaa luonnonhoitoa Pirkanmaalla -hankkeessa maahanmuuttajat
kunnostivat 15 luontokohdetta.

Suomen Luonnon päivä

Kymmenet tuhannet ihmiset lähtivät Suomen Luonnon päivänä 26.8. yli 260
järjestettyyn luontotapahtumaan kuuntelemaan kuorojen laulua, retkeilemään
ja syömään yhdessä taivasalla. Siniristiliput liehuivat luonnolle tuhansissa lipputangoissa, tiettävästi ensimmäistä kertaa maailmassa!
suomen luonnonsuojeluliitto vuosikertomus 2017 • 7

100 luontohelmeä -hanke toi satavuotiaan Suomen juhlavuoden kunniaksi esille
sata kansallisesti merkittävää mutta uhattua luontokohdetta.
Huolella valitut luontohelmet edustavat niin maantieteellisesti kuin luonnoltaankin koko Suomea. Keskeinen perustelu helmien valinnassa oli se, että ne
edustavat luonnontilaista alkuperäisluontoa, joka
halutaan säilyttää. Monen kohteen suojelu edistyikin vuoden aikana, ja lisää suojeluvoittoja on tulossa.
Kohteisiin järjestettiin vuoden aikana runsaasti retkiä
ja yleisötapahtumia.

Esittelyssä muutama luontomme helmi:

Etelä-Savon Luonteri (11)
Karut männikköiset kalliot nousevat Luonterin veden
pinnasta – korkein kohta, Neitvuori kohoaa aina 110
metrin korkeuteen. Järven syvissä ja kirkkaissa vesissä sukeltelee muun muassa saimaannorppia.

Hämeenlinnan Evo (20)
Yhdellä Etelä-Suomen laajimmista metsäalueista voi
kulkija nähdä saukon tai ilveksen. Aarnimetsät tarjoavat elinympäristön myös monille harvinaisille kasveille, kuten violettikukkaisille ketokatkerolle sekä sinisenä kukkivalle hirvenkellolle.
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Sodankylän Viiankiaapa (40)
Viiankiaapa on yksi Pohjois-Suomen arvokkaimpia
aapasoita. Merkittävintä suoluontoa ovat laajat, rajusti harvinaistuneet lettoalueet. Suurin osa maamme uhanalaisista kiiltosirppisammalista kasvaa Viiankiaavalla.

Koitajoki, Pohjois-Karjala (53)
Mahtava Koitajoki virtaa tummavetisenä läpi vanhojen metsien ja suomaisemien. Vanha tukkijoki on tunnettu niin suomalaisessa taiteessa kuin Saimaan järvilohen kutujokenakin.

Kuvat: aija kiuru, reijo erola, markku nironen, jukka ruuhijärvi, sanna-mari kunttu, laura ahopelto

Sata helmeä satavuotiaalle

Espoon keskuspuisto (85)
Espoon laaja keskuspuisto on kaupungin vihreä sydän, josta löytyy runsaasti arvokkaita luontokohteita.
Metsässä elää muun muassa liito-orava, lepakoita ja
puroa pitkin kutemaan nouseva meritaimen.

Varsinais-Suomen Purunpää (97)
Metsäinen ja korkeakallioinen niemi Saaristomeren
laidalla on maisemallisesti ainutlaatuinen. Purunpään rantametsät ovat lähes luonnontilaisia. Paikka on upea retkikohde niin melojille kuin lintubongareillekin.
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Luonnontuntemusta
lapsille
Suomen luonnonsuojeluliiton Etelä-Karjalan piiri on tehnyt vuodesta 2013 alkaen käytännönläheistä ympäristökasvatustyötä
“Lapset ulos oppimaan”- hankkeessa. Lukuvuoden 2016–2017 aikana osallistumiskertoja oli jo noin 8600. Lapsia ohjataan luonnon tutkimiseen, ekologiseen ajatteluun ja lähiluonnossa liikkumiseen niin kouluissa kuin päiväkodeissakin. Tarkoitus on auttaa
jo pieniä lapsia luomaan kunnioittava ja rakastava suhde luontoa
kohtaan. Palaute on ollut todella hyvää ja näyttää siltä, että ympäristökasvatusyhteistyö on vakiintumassa Etelä-Karjalaan.

Hyviä norppauutisia

sally luhta

Suomen kansallisperhoseksi äänestettiin paatsamasinisiipi. Yhteensä ääniä annettiin huimat 36 500 kappaletta. Yksi äänestäjä kuvasi paatsamasinisiipeä sanoin ”Kuin pieni koru Pohjolan luonnon keskellä”.

kuvat: Marianne Niemelä, Merja Paakkanen, tapio kujala

Suomelle kansallisperhonen

Kamppailu Kemijoesta
Suomen virtavedet voivat huonosti. Sierilän vesivoimalaitos uhkaa Suomen
pisimmän joen viimeistä luonnontilaista osuutta. Voimalaitos vaarantaisi
useiden uhanalaisten lajien elinympäristöjä ja estäisi kalojen vaelluksen.
Luontohelmi vaarassa

Lyhytnäköinen suunnitelma

Kemijoen vapaana virtaavat osuudet valittiin yhdeksi Suomen sadasta luontohelmestä. Perusteellisesti rakennetun joen viimeiset vapaat kosket ovat merkittävä virkistys- ja kalastuskohde.

Muissa länsimaissa patoja puretaan. Vesivoiman sijaan energiaa voidaan tuottaa kestävämmin, edullisemmin ja modernimmin. Voimalaitos
ei myöskään toisi juuri tuloja Lappiin. Työpaikkoja tulisi lähinnä vain rakennusvaiheessa, eivätkä
tulevaisuuden tuotot jäisi paikallisille. Olemmekin
tiedottaneet, tavanneet virkamiehiä ja poliitikkoja
ja neuvotelleet Kemijoen puolesta.

Uhanalaisia lajeja ei huomioitu
Voimalaitoshankkeen ympäristövaikutusten arviointi on yli kymmenen vuotta vanha, ja alueen lajisto tunnetaan puutteellisesti. Vesivoimapadot
estäisivät lohen ja meritaimenen nousun. Jokihelmisimpukat tarvitsevat lohikaloja lisääntyäkseen,
joten lohien katoamisen myötä myös raakuista
tulee erittäin uhanalaisia. Alueella on Suomen ainoa apilakirjokääriäisen elinalue sekä useita havaintoja kirjojokikorennosta, jonka elinalueita ei
saa ilman poikkeuslupaa tuhota. Patoaltaan alle
jäisivät myös esimerkiksi saukon elinalueet sekä
törmäpääskyjen yhdyskunta.

Soutu kalojen muistoksi
Järjestimme heinäkuussa kaksipäiväisen Sieriniemen siunaus -suojelutapahtuman yhdessä paikallisen kyläyhdistyksen kanssa. Kahden päivän
soudun päätteeksi kunnioitettiin Kemijoen menetettyjen vaelluskalojen muistoa vaikuttavassa seremoniassa ja kuultiin puheita Sierilän voimalaitosta vastaan.

Saimaannorpan kanta kasvoi hieman viime vuodesta, ja 400 yksilön välitavoite lähenee. Kolaamistamme neljästä apukinoksesta kolmeen oli saimaannorppa tehnyt pesän eteläisellä Saimaalla. Kahdessa pesässä oli
syntynyt kuutti. Kuutteja syntyi myös ensimmäistä kertaa käytössä olleisiin järviruo’osta tehtyihin tekopesiin.
Jaoimme jälleen nielurajoittimia ja norpalle turvallisia katiskoja, minkä ansiosta vääränmalliset katiskat ovat
vähentyneet. Lisäksi kolme Luonnonsuojeluliiton omistamaa norppasaarta Saimaalla on päätymässä virallisesti suojeluun.
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Metsien puolesta biotaloutta vastaan

Luonnonsuojeluliitto teki kuntavaalityötä ja monia ympäristömyönteisiä kuntavaaliehdokkaita meni läpi.
Monen kunnan strategiaan saatiin Luonnonsuojeluliiton ajamia teemoja läpi, esimerkiksi Helsingissä.

Vaikutimme päättäjiin

Jani sipilä/greenpeace

Kuntavaalien kautta suojelua esiin

Viime vuodet ovat olleet metsiensuojelun kannalta vaativia biotaloushuuman vallattua Suomen. Biotalous kiihdyttää ilmastonmuutosta ja heikentää metsäluonnon monimuotoisuutta,
sillä se pohjautuu tällä hetkellä pääasiassa hakkuiden lisäämiseen, lyhytikäisiin tuotteisiin ja
puun energiakäyttöön.
• Nostimme julkisuuteen Suomen ajaman hiilinielulinjan ongelmallisuuden ja olimme 		
yhteydessä europarlamentaarikoihin EU:n LULUCF-äänestyksessä.
• Järjestimme biotalousseminaarin Mikkelissä sekä seminaarin jatkuvasta kasvatuksesta Helsingissä.
• Julkaisimme politiikkasuosituksen “Kestävä biotalous luonnon ja ilmaston ehdoilla”.

Vastustimme hakkuita
Yksitoikkoiset talousmetsät ja avohakkuut heikentävät monien metsälajien elinmahdollisuuksia. Lisäksi maanmuokkaus ja puun energiakäyttö vapauttavat metsiin sitoutunutta
hiiltä ilmakehään.
• Puolustimme hakkuiden uhkaamia metsiä esimerkiksi Kainuun Oulujärvellä.

Vastustimme maakuntauudistusta

• Valitimme päätöksistä ja teimme maastoselvityksiä uhatuilla alueilla.
• Kerroimme erityisesti sosiaalisessa mediassa hakkuusuunnitelmista sekä

Olemme taistelleet hallituksen suunnitelmia vastaan rapauttaa Suomen ympäristönsuojelua maakuntauudistuksen myötä. Aluehallintouudistus on radikaali erityisesti kaavoituksen ja maankäytön osalta. Se vie yleistä etua ajavalta valtiolta tehtävän ohjata ja valvoa, että kunnissa rakennetaan ja suunnitellaan maankäyttöä
lain ja kestävän kehityksen mukaan. Olemme nostaneet monimutkaisen uudistuksen ongelmakohtia ymmärrettävästi esimerkiksi animaation keinoin esille, osallistuneet aktiivisesti keskusteluun ja mm. aloittaneet juridiikan osaajista koostuvan vapaaehtoisverkoston rakentamisen. Olimme viime vuonna mukana useissa lainsäädäntöhankkeissa valvomassa ympäristön etua.

biotaloudenuhista.
• Jaoimme kunnanvaltuutetuille aloitepohjan kunnan avohakkuuttomuuteen.

anne stolt
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Vetoomus soiden puolesta
Luonnonsuojeluliitto perusti vetoomuksen soiden puolesta. Siinä vaadittiin, että
soiden suojeluohjelma toteutetaan loppuun, soiden ojitusten tukeminen lopetetaan ja että turpeen poltosta luovutaan vuoteen 2025 mennessä. Vetoomus keräsi hetkessä tuhansia allekirjoituksia.
Kärkenä viestimme valtakunnallisesti arvokkaan Kaitasuon kohtalosta. Se on
soidensuojelun täydennysohjelmaehdotuksen ensimmäinen suo, joka päätyy turpeenottoon. 10 000 vuoden aikana kerrostunut turve kaivetaan ylös neljännesvuosisadassa. Veimme palan Kaitasuota ympäristöministeri Kimmo Tiilikaiselle
muistuttamaan suoluonnon tilanteesta.

Vesivoimaa koskeva kehitystyötä tehtiin Freshabit Life IP -hankkeessa
Vesivoiman kriteeriuudistus alkoi nykytilan ja kehittämistarpeiden selvityksellä
Järjestimme kalatieseminaarin
Julkaisimme vesivoiman luontovaikutuksista tietopaketin
www.vesivoimanluonto.fi

Rahastot jakoivat hanketukea

hanna savisaari

EKOenergia jatkoi kasvuaan

Yhdeksän aurinkopaneelihanketta kehittyvissä maissa yht. 190 000 euroa

Kansainvälistyminen jatkui
Loimme suhteita Kiinaan EU:n ja Kiinan järjestövaihto-ohjelmassa
Suuryrityksiä kuten SAP ja VMware siirtyi EKOenergia-merkittyyn

kuvat: ekoenergia

Neljä virtavesihanketta Suomessa yht. 77 700 euroa

sähköön
Myynti alkoi Etelä-Afrikassa sekä Pohjois- ja Keski-Amerikassa
17 vapaaehtoista 12 eri maasta

Julkaisimme Freshabit Life IP -hankkeessa vapaasti ladattavan Vesistöoppaan, joka on yleistajuinen käsikirja suomalaisista vesistöistä.
Opas tutustuttaa veden kiertoon luonnossa,
vedenalaisiin eliöyhteisöihin ja siihen, kuinka
ihmisen toiminta vaikuttaa järviin ja jokiin.
Aloitimme myös vesistölähettilästoiminnan.
Lähettiläät opastavat paikallisia ihmisiä havainnoimaan vesistön tilaa ja aktivoivat heitä
toimimaan oman järvensä puolesta.

hilkka peltola

Vesistöt tutuiksi

kaija kiuru

Keskustelua
kaivoksista
Vaikutimme sekä paikallisesti yksittäisiin hankkeisiin että valtakunnan tasolla lainsäädäntöön ja
kansalaiskeskusteluun. Seurasimme mm. Hannukaisen, Kaapelinkulman ja Maailmankorven kaivoksien lupaprosesseja. Toimme esille kaivostoiminnan
haitallisia ympäristövaikutuksia ja järjestimme
esimerkiksi kaivosseminaarin Rovaniemellä yhteistyössä Arktisen Keskuksen kanssa. Sodankylässä
kaivoksen uhkaamaa Viiankiaapa-suota juhlittiin
osana 100 luontohelmeä -hanketta.
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Luonnonsuojeluliitto tuottaa voittoa
vain luonnolle

Monikanavainen viestintämme operoi
ketterästi ja vaikuttavasti niin somessa,
verkossa, printissä kuin myös suoraan eri
medioihin yhteyksiä pitämällä.

Luonnonsuojeluliiton alueellisen ja valtakunnallisen toiminnan pääasiallisena rahoituslähteinä
ovat jäsenmaksutuotot, Suomen Luonnon nettotulot, lahjoitustuotot sekä yritysyhteistyöstä saatavat tuotot. Valtion yleisavustuksella rahoitetaan
vain noin 7 prosenttia liiton toiminnasta.
Toimintavuoden tulos oli 186 100 euroa alijäämäinen. Jäsenmaksutuotot jäivät arvioitua pienemmiksi. Kuukausitukijoiden hankintaan tehtiin
lisäbudjetti ja sijoitustuottoja jätettiin nostamatta.
Lahjoitustuottoja onnistuttiin kasvattamaan useita kampanjoita toteuttamalla. Myös arpajaistuotot
kasvoivat edellisestä vuodesta.

Jäsenlehti Luonnonsuojelija
Luonnonsuojelija on Luonnonsuojeluliiton jäsenlehti Lukijoiden kiittämä lehti innostaa auttamaan luontoa. Luonnonsuojelija ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Levikki oli vuonna 2017
keskimäärin 33 000.

Suomen luonto
Suomen Luonto on kymmenen kertaa vuodessa ilmestyvä Luonnonsuojeluliiton kustantama ajankohtaisiin luontoaiheisiin ja luonnonsuojeluun keskittyvä aikakauslehti. Vuonna
2017 Suomen Luonnon levikki oli 27 256 kappaletta ja lehden
verkkosivuilla oli viikoittain keskimäärin 19 900 kävijää.

SUOMEN LUONNONSUOJELUN TUKI OY
Suomen Luonnonsuojelun Tuki Oy:n toiminta keskittyi yrityksille kohdistettaviin kalenteri-, paperi-

#muutos

ia ahonen

Vaikuttavaa viestintää

ja joulukorttimyyntiin sekä Luontokaupan verkkokauppaan. Päättynyt tilikausi jäi tappiolle 40 471
euroa.
Luontokaupan myymälä siirtyi uusiin tiloihin Helsingin Lauttasaareen, keskustoimiston kylkeen.
Samoin verkkokauppa uudistui.

SUOMEN LUONNONSUOJELUN SÄÄTIÖ
Suomen Luonnonsuojelun Säätiön toiminnan tavoitteena on apurahoja jakamalla tukea luonnon- ja ympäristönsuojelua edistävää tieteellistä,
taiteellista ja kirjallista työtä, koulutusta ja kansalaisjärjestöjen toimintaa. Hallitus jakoi Suomi 100juhlavuoden apurahoina yhteensä 101 300 euroa
24 hankkeelle, miltei kaksinkertaisesti edelliseen
vuoteen verrattuna. Apurahahakemusten määrä
nousi edellisen vuoden 112:sta 131 hakemukseen.

Suomen Luonto julkaisi Koneen säätiön rahoituksella #muutos-verkkolehteä, jossa tutkijat kirjoittivat suurelle yleisölle suunnattuja juttuja ympäristössä tapahtuvista muutoksista ja biotieteistä.

Tuotot

Tuotot yhteensä 5 175 000 €
Jäsenmaksut (SLL, piirit, yhdistykset) 				

22%

Suojeluviestintä, Suomen Luonto & Luonnonsuojelija-lehti

31%

5 175 000

Hankerahoitus 						14%

sosiaalinen media

Muu yksityis- ja yritysvarainhankinta 				26%
Yleisavustukset (YM)					7%

Kulut

Kulut yhteensä 5 361 000 €
Piirien ja yhdistysten osuus jäsenmaksuista			

8%

5 361 000

Luonnon- ja ympäristönsuojelu				45%
Suojeluviestintä, Suomen Luonto ja Luonnonsuojelija-lehti

31%

Hallinto							11%
Muut kulut						4%

87 100
tykkääjiä
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15 900
seuraajaa

21 700
seuraajaa

		

Raportoitujen tunnuslukujen laskentatapa poikkeaa osin vuoden 2016 vuosikertomuksessa esitetyistä, jossa osa
kokonaisuuksista on esitetty erillisten tuottojen ja kulujen sijasta ylijääminä.

suomen luonnonsuojeluliitto vuosikertomus 2017 • 17

anne stolt

Lahjoittaminen, varainhankinnan
virran kulku

Yhteistyökumppanit

Varainhankinnan tavoitteena on luoda edellytykset järjestön
toiminnalle. Luonnonsuojeluliiton varainhankinta muodostuu jäsen- ja
kuukausilahjoittajahankinnasta, verkkovarainhankinnasta, arpajaisista,
yritysyhteistyöstä, lahjoituksista, hankeavustuksista, Suomen Luonnonsuojelun
Tuki Oy:n ja Suomen Luonto -lehden tuotoista sekä valtion avusta.
UUSIA JÄSENIÄ JA LISÄÄ LAHJOITTAJIA
Aikaisemmin Norppahaasteena toteutettu some-kampanja muutettiin metsäteemaiseksi. “Metsä kutsuu sinua” -kampanjan liittymislahjat olivat aineettomia. Uudet kokeilut antoivat hyödyllisiä tietoja
tuleviin kampanjoihin.
Kuukausilahjoittajia hankittiin feissaamalla noin kymmenellä paikkakunnalla. Kampanja onnistui erinomaisesti: kuukausilahjoittajien määrä kasvoi 31%.

YHDESSÄ ENEMMÄN JOULUILOA
Yhdessä enemmän jouluiloa -kampanjalla kasvatettiin jälleen lahjoitusvarainhankintaa. Some- kampanja toteutettiin liikkuvia elementtejä sisältävillä
GIF-luontokuvilla. Kuudesta aineettomasta lahjasta
suosituimmiksi muodostuivat metsäaiheiset lahjoituskohteet.

SUURTEN KEHITTÄMISHANKKEIDEN KÄYNNISTYSTÄ
Suuret kehittämishankkeet etenivät, kun rekisterijärjestelmän uudistus käynnistettiin. Myös strategiatyötä valmisteltiin yhdessä vapaaehtoisten kanssa,
tavoitteena tehostaa varainhankintaa järjestön joka
tasolla.

Lämmin kiitos kaikille juhlavuoden lahjoittajille!

Yhteistyökumppaneiden lisäksi Suomen luonnonsuojeluliittoa tukee suuri määrä
yrityslahjoittajia, joista monet vuosittaisin lahjoituksin.

Lukuisat yritykset ja yksityiset lahjoittajat tekivät
Suomen 100-vuotisjuhlavuoden aikana lahjoituksia
suomalaiselle luonnolle. Teidän ansiostanne voimme tehdä entistäkin parempaa työtä Suomen luonnon puolesta.

Aalto Oy

Kirjaverkko

Porin Kylmäasennus Oy

Addnature

Kivenlahden pyörähuolto

Purhu Oy

Alpha Polaris Oy

KOA-Asunnot Oy

Raisionkaaren Teollisuuspuisto Oy

AnnaValo Oy

Konsulttipalvelu Viher-Arkki

Ravintola Rugosa / Koralli

Arkkitehtiryhmä A6 Oy

Kotka Maretarium Oy

ravintolapalvelut Oy

Aurelia Turbines Oy

K-Supermarket Vääksy

Repovalkea Oy / Tervarumpu

Bikester

Kukkapalvelu Ruusuliike Oy

Riihimäen Messut Oy

Palkitseminen

Biotop Oy

Kuntovirkku

Roxeteer Media Oy

Ekointernet Oy

Kuralan Kartanotila Oy

Sandberg-timanttikorut

Ekokampaamo-parturi Hiusmeri

Kuusakoski Oy

Sisustussuunnittelutoimisto Päivi

Suomen luonnonsuojeluliitto jakoi vuotuisen Ympäristöpalkinnon
Suomen Luonnon päivänä Keskuspuistoryhmälle yhteisöllisestä työstä Helsingin Keskuspuiston suojelun hyväksi.

Erärenki

Lahjat.fi

Himanen

Etsiville

LähiTapiola

S&J Palvelut Oy

Feel The Nature -retket

Länsi-Helsingin Kirjanpito Oy

Skarppi Kirjoituspalvelut

Finera Oy

Matkatoimisto Veranatura

Suomalainen Kirjakauppa

Foto Fennica Oy

MEOM

Suomen Bioteekki Oy

Google Finland

Metsikki Design

Suomen Kirjailijaliitto

GreenBuild Oy

Moppicom Oy

Suunnittelu Oy MUUNTAJA

Hagson-Provitek Oy

moumou DESIGN

Sysimaa osk

Hansaprint Oy

Mustikkamaa Design

Sävelmetsä

Hautauspalvelu Lautturi Ky

Nordic Vitality Oy

Tampereen Kalastusväline Oy

Helsinki Wildfoods

NorppaArt

Team Rebelle

Hevossilta Oy

OAC Finland Oy

Teo-Pal Oy Ab

Hikes’n Trails

OCTO3 Oy

Termex-Eriste Oy

Hiskinmäen Eläinsairaala Oy

Optimal Performance Finland Oy

Urhes liikuntasuunnittelu Oy

Hiusmuotoilija Anne Kallberg

OripCon Oy

Uudenmaan Seuramatkat Oy

Hurja Media Oy

Paluksen LV-asennus Oy

Uula Color Oy

JN-Solar

Passer Media

Vaajakosken apteekki

Kassatieto Oy

Naturstigen.fi

Valtavalo Oy

Kesko Oyj

Perniön Taimisto

Wanha Kuppila Oy

Kiara Oy

Piipanoja Oy

WL-Done Oy

Ympäristöavauspalkinnon merkittävästä ympäristöteosta sai teatteriohjaaja, kirjailija Juha Hurme teatterin
jalkauttamisesta luonnonsuojelualueille.

Vuoden vapaaehtoisena palkittiin innostava Julia Helminen, joka kerää uusia jäseniä ja vetää Roskaryhmää Turun
luonnonsuojeluyhdistyksessä.
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j-p ronkainen

Lehdistöpalkinto Kultaisen sulan sai kotimaisten
luontodokumenttien mestari, ohjaaja Petteri Saario.
Vuoden paikallisyhdistyksenä palkittiin jo vuonna
1896 perustettu Kuopion Luonnon Ystäväin -yhdistys,
joka on esimerkiksi yhdistänyt luontoa ja taidetta ihmisiä yhteen kokoavaksi voimaksi.
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Yhteistyössä luonnon puolesta:
Painotalo Scanseri
Painettu kierrätyspaperille

