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VUOSIKERTOMUS

KUVA: REIJO NENONEN

80 vuotta voittoja luonnolle

Ympäristöhallinnon puolesta

Luonnonsuojeluliiton 80-vuotisjuhlavuoden aikana luonnonystävät ovat
lähteneet joukoin Ilmastomarssille ja keräämään nimiä metsien puolesta.
Tärkeää luonnonsuojelutyötä ovat tehneet lukuisat vapaaehtoiset, työntekijät ja yhteistyötahot. Sitä ei olisi voitu tehdä ilman jäsenten, lahjoittajien ja yhteistyökumppaneiden tukea. Kiitos!

Pasi Kallio
Ympäristöjuristi

KUVA: MERJA PAAKKANEN

KUVA: VILLE LEHVONEN

Päivi Lundvall
Toiminnanjohtaja

Sipilän hallituksen ajamassa maakuntauudistuksessa myös ympäristöhallinnon toimivuus ja yleisen ympäristöedun valvonta olivat vaarassa. Luonnonsuojeluliitto vastusti voimakkaasti ympäristöhallinnon hajauttamista ja yleisen edun
valvontaan liittyneitä lainsäädännön heikennyksiä. Liitto nosti toiminnallaan näitä teemoja vahvasti julkisuuteen ja osallistui asiasta käytävään
poliittiseen ja oikeudelliseen keskusteluun, jotta ympäristön asema päätöksenteossa ei heikkenisi. Lopulta maakuntauudistus kaatui eivätkä ympäristöhallinnon heikennykset toteutuneet.

EU valmistautui vuoteen 2019
Luonnonsuojeluliitto jatkoi tiivistä yhteistyötä EU:n ympäristöpolitiikkaa seuraavan kattojärjestömme European Environmental Bureaun kanssa. 150 jäsenjärjestön kautta EEB edustaa 30 miljoonaa eurooppalaista.

Metsäkysymykset
nousivat keskusteluun
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Luonnonsuojeluliiton VieKas LIFE -hanke kasvatti suomalaisten tietoisuutta haitallisten vieraslajien merkityksestä ja leviämistavoista. Heti hankkeen
alkaessa kävi ilmi, että sille oli valtava tilaus. Tavoitteena on vahvistaa luonnon monimuotoisuutta levittämällä tietoa ja hyviä toimintamalleja niin suomalaiselle kotipuutarhurille kuin kansainvälisesti. Vain tekemällä yhteistyötä
voimme pysäyttää haitallisten vieraslajien leviämisen.
Markus Seppälä
Vieraslajiasiantuntija
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KUVA: RAISA RANTA

Paloma Hannonen
Suojeluasiantuntija

Vieraslajeja vastaan
KUVA: RAISA RANTA

Vuonna 2018 vietettiin Luonnonsuojeluliitossa metsävuotta. Luonnonsuojeluliitto kampanjoi yhdessä neljän muun ympäristöjärjestön kanssa avohakkuiden lopettamiseksi valtion metsissä. Metsäkysymykset saatiin nostettua
keskusteluun sekä politiikassa että mediassa. Piirit ja yhdistykset veivät ihmisiä metsiin retkille. Seminaareja järjestettiin erityisesti avohakkuiden vaikutuksesta luonnolle ja ilmastolle sekä avohakkuumetsätalouden vaihtoehdoista.

Jouni Nissinen
Suojelupäällikkö
EEB:n puheenjohtaja

KUVA: MERJA PAAKKANEN

KUVA: EERO VILMI / VASTAVALO

Vuosi 2018 alkoi muovijäte- ja mikromuovihuolella, ja EU saatiinkin muovistrategian lisäksi laatimaan erillistä sääntelyä kertakäyttömuovien vähentämiseksi. Muovijätehuoli vaihtui syksyllä ilmastohuoleen, ja ilmastonmuutoksen torjunnan tärkeys nousi esille niin eurovaaleista puhuttaessa kuin
nykyisen EU:n puheenjohtajatrion (Romania, Suomi ja Kroatia) valmistautuessa tehtäviinsä. EU:n sisäinen ympäristöpoliittinen voitto oli saada unionin päättäjät sitoutumaan uuden ympäristötoimintaohjelman laatimiseen.

KUVA: R-COLLECTION

Uudistusten vuosi
Vuonna 2018 monet pitkään työstetyt asiat etenivät harppauksin. Luonnonsuojeluliitto täytti 80 vuotta ja vuoden aikana järjestettiin pitkälti yli tuhat luonto- ja
ympäristötapahtumaa ympäri maan. Näihin antoivat panoksensa lukuisat piirien ja paikallisyhdistysten vapaaehtoiset ja järjestön työntekijät. Turussa elokuun
lopussa pidetyissä 80-vuotisjuhlissa vieraili tuhansia ihmisiä.
Vuoden pääteema oli metsien suojelu. Avohakkuut
historiaan -kampanja keräsi yli 60 000 allekirjoittajaa valtionmetsien avohakkuiden lopettamiseksi ja
aiheutti paljon tervetullutta metsäkeskustelua. Myös
keskustelu ilmastonmuutoksen kasvavasta uhasta
ja metsien hiilinieluista kävi kuumana. Samaan aikaan puolustimme riippumatonta ympäristöhallintoa ja yleistä etua julkisuudessa sekä edistimme
vesilain ja kaivoslain uudistamista. Vaikuttamistyössä tähtäsimme jo kevään 2019 vaaleihin, jotta Luonnonsuojeluliitolle tärkeät kirjaukset saadaan uuteen hallitusohjelmaan.
Juhlavuoden keskellä tehtiin myös kaksi arkiseen uurastukseen merkittävästi vaikuttavaa uudistusta. Jäsenrekisterin sekä liiton
ja Suomen Luonto -lehden verkkosivujen uudistamisella varaudumme tulevaan. Suomen Luonnon näkyvyys
muissakin some-kanavissa nousi
erinomaiselle tasolle: lehti ja sen
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Luonto-Liiton kanssa tiivistyi ja 80-vuotisjuhlat olivat puolestaan liiton ja ruotsinkielisen sisarjärjestön
Natur och Miljön yhteisponnistus. Isoilla LIFE-yhteishankkeilla torjuttiin vieraslajeja ja suojeltiin saimaannorppaa ja liito-oravaa. Soiden ennallistamista tavoitteleva Hiilipörssi herätti mielenkiintoa suuressa
joukossa suomalaisia.
Työtä luonnon puolesta riittää edelleen, mutta yksin
emme saa mitään aikaan. Olemme osa samaa jouk-

koa ja samaa järjestöä, jossa tekemisen kuuluu tuoda hyvää mieltä. Luonnonsuojelu on ylisukupolvista
toimintaa ja teemme työtämme kotimaista luontoa ja
tulevia sukupolvia varten.

Päivi Lundvall
Toiminnanjohtaja

Harri Hölttä
Puheenjohtaja

digitaalinen näköislehti tavoittivat yhteensä 131 000
lukijaa ja lehden somekanavilla oli yli 155 000 seuraajaa.
Luonnonsuojeluliitossa olemme panostaneet siihen,
että teemme entistä enemmän yhteistyötä. Valtionmetsien avohakkuiden lopettamista samoin kuin
jämäkkää tarttumista ilmastonmuutoksen torjumiseen
vaadimme pitkin vuotta
yhdessä muiden ympäristöjärjestöjen ja kansalaisten kanssa. Yhteistyö
nuorisojärjestömme
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Suomen luonnonsuojeluliitto täytti 80 vuotta. Järjestö on Suomen vanhimpia ympäristöjärjestöjä, jonka
kunniakasta taivalta juhlittiin vuoden aikana monin
tavoin. Varsinainen 80-vuotisjuhla järjestettiin elokuun lopussa Suomen luonnon päivänä Turun Ruissalossa koko päivän tapahtumana, johon osallistui
tuhansia ihmisiä.

KUVAT: J-P RONKAINEN, TARURANTALA / VASTAVALO

Voimaa paikallistoiminnasta
Pitkäaikaisena tavoitteena Liitossa on ollut yhteisöllisyyden merkityksen korostaminen, onhan järjestörakenteemme harvinaisen laaja ja koko maan kattava. Se mahdollistaa suojeluteemojen levittämisen
laajalti ja vaikeiden luonnonsuojelukysymysten käsittelyn yhteistyössä sekä paikallista että keskusjärjestön asiantuntemusta hyödyntäen.

27 477
JÄSENTÄ

Jouni Issakainen opasti sieniretkellä Suomen luonnon päivänä Turun Ruissalossa Luonnonsuojeluliiton
80-vuotistapahtumassa. Aiheena oli tammivyöhykkeen luonto sienirihmastojen näkökulmasta.
Lappi

889

161

15

Yhdessä metsien puolesta

YHDISTYSTÄ

PIIRIÄ

Pohjoispohjanmaa
1386

Luonto-Liitossa

7445

Pohjanmaa
1044

TAPAHTUMAA

26 000
OSALLISTUJAA

Piirit ja yhdistykset järjestivät metsäaiheisia seminaareja ympäri Suomen. Usein niissä käsiteltiin avohakkuumetsätalouden ongelmia luonnolle. Vuoden
päätteeksi luonnonsuojeluvaliokunta järjesti metsäaiheisen tutkijaseminaarin Helsingissä. Se käsitteli
avohakkuumetsätalouden muutoksia valtion metsissä sekä suomalaisten metsäsuhdetta tutkimuksen ja
taiteen keinoin.

Kainuu
276

JÄSENTÄ

1 000

Suomen luonnonsuojeluliiton vuoden pääteema oli
metsien suojelu. Liiton metsätavoitteet päivitettiin ja
ne saivat hyvin huomiota paikallis- ja maakuntamedioissa. Lisäksi julkaistiin viisi videota, jotka kertoivat
liiton metsätavoitteista lyhyesti. Metsäaiheet olivat
laajasti esillä valtakunnan medioissa ympäri vuoden.
Luonnonsuojeluliitto osallistui myös FSC-standardin
päivittämistyöhön.

KeskiSuomi
1594

PohjoisSavo
1033

PohjoisKarjala
882

Metsätähti kiinnosti
Luonnonkukkien päivänä
Yhteispohjoismaista Luonnonkukkien päivää vietettiin 17. kesäkuuta. Suomessa järjestettiin tuolloin 76 luonnonkukkaretkeä (+ 6 muina päivinä), joissa osallistujia oli arviolta 1500.
Vuoden 2018 teemalaji oli metsätähti.

EteläSavo
789

Sata- Pirkanmaa
2896
kunta
Etelä942
Etelähäme
Karjala
1540 Kymen- 765
laakso
Varsinais870
suomi 2882 Uusimaa
9689

Suomen luonnonsuojeluliiton
piirit ja niiden jäsenmäärät.
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KUVA: ANTTI YRJÖNEN

Avohakkuut historiaan
Avohakkuut historiaan -kampanjassa vaadittiin
avohakkuiden lopettamista valtion mailla
ja siirtymistä jatkuvaan kasvatukseen sekä
tarvittavia lakimuutoksia. Kansalaisaloitteen
allekirjoitti yli 60 000 ihmistä ja se luovutetaan
uudelle eduskunnalle.
Allekirjoitukset koottiin yli sadan vapaaehtoisen voimin ja neljän
muun ympäristöjärjestön kanssa eri puolilla Suomea. Kansalaisaloite tavoittelee merkittäviä uudistuksia metsätalouden käytäntöihin.
Päätavoite on lopettaa avohakkuut valtion metsissä ja siirtyä
hoitamaan valtion metsiä jatkuvapeitteisen metsänkasvatuksen
menetelmillä. Näin edistetään Metsähallitusta koskevassa laissa määriteltyjen yhteiskunnallisten tavoitteiden toteutumista ja
määritellään valtion metsien hoitotoimenpiteille ja puunkorjuun
toteutukselle kestävyyden näkökulmasta selkeät vähimmäisvaatimukset.
Kampanjassa tuotiin esille, että jatkuva kasvatus on maanomistajalle taloudellisesti jopa edullisempaa kuin avohakkuu.
Avohakkuut historiaan -kampanja toteutettiin yhdessä Luonto-Liiton, Greenpeacen, Natur och Miljön sekä BirdLife Suomen
kanssa.
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KUVA: FELIX SIIVONEN

Onnistumisia suojelutyössä

Ilmastoherätys eduskunnalle

SAIMAANNORPPAKANTA KASVOI

Luonnonsuojeluliiton ja kymmenien muiden tahojen lokakuussa järjestämä ilmastomarssi Helsingissä
keräsi Senaatintorille ja eduskuntatalon portaille jopa 10 000 ihmistä vaatimaan eduskunnalta tekoja
ilmaston puolesta. Marssi oli historian suurin ympäristömielenosoitus ja teki vuodesta ilmastovuoden.
Ilmastopolitiikassa painopiste oli metsienkäytön hiilitaseessa ja -nieluissa. Luonnonsuojeluliitto osallistui
YK:n ilmastokokoukseen Puolan Katowicessa Suomen kansallisessa delegaatiossa. Työ ilmasto- ja
energiastrategian loppuun viemiseksi jatkui koko vuoden.
KUVA: OSSI KOKKI

Saimaannorpan suojelu oli edelleen avainasemassa Luonnonsuojeluliiton
lajiensuojelutyössä. Saimaannorpan suojelutyö kantoi hedelmää norppakannan kasvaessa. Silti ilmastonmuutos, verkkokalastus ja maankäytön
lisääntyminen uhkaavat edelleen saimaannorppaa ja vaativat jatkuvaa
suojelutyötä. Puruveden Natura-alueen suojeluperusteisiin saatiin lisättyä saimaannorppa, mikä parantaa mahdollisuuksia vaikuttaa erityisesti
maankäytön kasvupaineisiin. Lisäksi Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon alueilla järjestettiin katiskatalkoita, joissa rakennettiin norppaturvallisia katiskoja.

Vuoden lopussa käynnistettiin Luonnonsuojeluliiton ja
muiden järjestöjen yhteistyönä ilmastopainotteinen
eduskuntavaalikampanja herättelemään
ihmisiä äänestämään kevään 2019
ilmastovaaleissa.

VÄHEMMÄN SUDENTAPPOLUPIA

KUVA: LASSE KURKELA

Liitto osallistui suden ja merimetson hoitotyöryhmiin. Suden tappolupien määrää saatiin vähennettyä merkittävästi. Liitto oli Uudenmaan piirin kautta mukana BOREALWOLF LIFE -hankehakemuksessa, joka pääsi
toiselle valintakierrokselle ja tuo toivottavasti lisäresursseja sudensuojelutyöhön. Liiton monta vuotta vaatima ilveksen metsästyksen vähentäminen toteutui.

LIITO-ORAVAMETSIEN PUOLESTA
KUVA: PAUL STEVENS

Liito-oravan suojelun tehostamiseksi lähdimme mukaan Metsähallituksen koordinoimaan Liito-orava LIFE -hankkeeseen, jossa kartoitetaan ja suojellaan liito-oravan elinympäristöjä.

PUNASOTKA JA TUKKAKOSKELO RAUHOITETTIIN

KUVA: PIXABAY

Liiton ajama uhanalaisten vesilintujen suojelu eteni punasotkan ja
tukkakoskelon rauhoituksella sekä allin pyyntikiintiöillä ja hallituksen
lisärahalla kosteikkojen suojeluun.

VAELLUSAKALOJEN SUOJELU ETENI
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KUVA: HENRIK KETTUNEN

Liitto oli aktiivinen vaelluskalojen suojelussa edistäen muun muassa ankeriaan ja meritaimenen rauhoituksia Suomessa ja EU:ssa. Liiton Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön ja WWF:n kanssa
ajama uhanalaisten vaelluskalojen salakalastajien sanktiomaksu eteni
eduskuntaan. Kuhan alamittaa nostettiin Saaristomerelläkin. Liitto järjesti maamme ensimmäisen kansainvälisten padonpurkuelokuvien illan. Hiljan päivän seminaarissa käsiteltiin merimelua.
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KUVA: OUTI NEUVONEN

•

Vuotos ja vesilaki työpöydällä
Liiton vaatimukset turpeen energiakäytön lopettamisesta saatiin hyvin julkiseen keskusteluun ja nousemaan myös 2019 eduskuntavaaliaiheisiin.

Luonnonsuojeluliitto edisti vesien suojelua
vaatimalla parannuksia maatalouden, kaivosten, turpeenkaivuun ja metsätalouden käytäntöihin.

Vesiluonnolle merkittävä oli myös Naturaalueiden 110 000 hehtaarin meritäydennys,
jota Liitto ajoi EU:n Itämeren biogeografisessa
kokouksessa jo vuonna 2009.

Luonnonsuojeluliitto teki Itämeri-strategian
rinnalle uuden sisävesistrategian. Liiton vastustama Vuotoksen tekoaltaan Natura-poikkeuslupa kaatui valtioneuvostossa. Liitto
vastusti uuden Sierilän vesivoimalan rakentamista Kemijokeen sekä edisti kalojen vaellusesteiden poistamista yhdessä WWF:n ja
Vapaa-ajankalastajien kanssa vesilain muutosesityksellä, josta oikeusministeriö teki
myönteisen arvion seuraavaa hallitusta ajatellen.

Nuoret ja kestävä elämäntapa
Nuoret herättivät keskustelua kestävästä elämäntavasta somekampanjassa, jonka
koordinoi Suomen luonnonsuojeluliiton ajatushautomo Tankki. Kampanjan tarkoituksena oli hillitä turhaa kuluttamista ja kannustaa pitämään jo hankituista asioista hyvää huolta sekä miettimään omaa elämäntapaa kestävämpään suuntaan. Kampanjan
tekijät ja toimijat olivat 18–25-vuotiaita. Tankki aloitti toimintansa elokuussa kolmella
paikkakunnalla: Helsingissä, Jyväskylässä ja Rovaniemellä. Sen rahoitti Sitra.

Oikeutta luonnolle
Lainvalmistelun lisäksi liitto käytti valitusoikeuttaan haastaen ympäristön kannalta heikkoja päätöksiä ja menestyen monissa
niistä. Esimerkiksi Helsingin yleiskaava kumottiin monilta osin. Vuoden kirkkaimmiksi
oikeusvoitoiksi Korkeimmassa hallinto-oikeudessa voidaan nimetä Helsingin yleiskaava,
Pirkanmaan TAVASE-hanke, Kouvolan Sammalsuo ja Teuvan Valkianeva.
Liitto ajoi kehys- ja budjettivaikuttamisellaan
menestyksellisesti lisärahaa Metso-ohjelmaan, vesiensuojeluun, perinnebiotooppien
kartoituksiin ja Metsähallituksen luontopalveluiden luontokohteiden rakenteiden korjausvelkaan.
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Liitto osallistui ympäristöllisiä lupamenettelyitä yhdentävän niin sanotun yhden luukun lakihankkeen valmisteluun. Lopputuloksena oli kohtuullisen hyvä lakiesitys. Liitto
osallistui maankäyttö- ja rakennuslain uudistamisprosessiin työryhmien jäsenenä. Lakihankkeista onnistuttiin myös YVA-lain uudistuksessa.
Luonnonsuojeluliitto osallistui aluehallintouudistuksesta käytävään julkiseen keskusteluun
puolustaen ympäristöhallinnon riippumatonta asemaa yleisen edun turvaamisessa.
Luonnonsuojeluliiton näkemykset saivat
valtakunnallista huomiota sekä viestimissä
että sosiaalisessa mediassa.
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KUVA: HANNA TUOMINEN

Vesivoima työllisti luonnonsuojelijoita
VESISTÖLÄHETTILÄÄT OPASTIVAT
LÄHIVESIEN HAVAINNOINTIIN
Suurin vesiin liittyvä hanke oli FRESHABIT LIFE IP,
johon liittyi vesistölähettilästoiminta Keski-Suomessa. Hankkeen tavoitteena on parantaa järvien, jokien
ja pienvesien ekologista tilaa ja monimuotoisuutta.
Hankkeessa pureudutaan myös vesivoiman ympäristövaikutuksiin sekä vaelluskalojen elinympäristöjen parantamiseen ja säilyttämiseen.

EKOENERGIAN VESIVOIMAKRITEERIT
UUDISTUIVAT
EKOenergia julkaisi osana FRESHABIT LIFE IP-hanketta vesivoiman luontovaikutuksista kertovan laajan
nettisivuston osoitteessa vesivoimanluonto.fi ja Hyvä tietää vesivoimasta -esitteen. Se laati ympäristömerkille uudet vesivoimakriteerit. EKOenergia-ympäristömerkin vesivoimakriteerit päivitettiin koskemaan
kalankulkua, virtaamaa ja jokien elinympäristöjä.

Luonnonsuojeluliitto kehitti soiden ennallistamiseen Hiilipörssin, jonka suosio oli 2018 suurta: sijoittajia
kertyi 750 ja rahaa ennallistamiseen 300 000 euroa. Jo kolmen suon, Lestijärven Joutenneva-Tummunnevan,
Kiviniemen Pekkasuon ja Puolangan Kempaksen, ennallistamissuunnitelmat olivat vauhdissa. Hiilipörssi
onnistui muuttamaan ihmisten valtavan huolen ilmaston lämpenemisestä ja suoluonnon tuhoutumisesta
toiminnaksi.

LAHJOITUKSIA UUSIUTUVAAN ENERGIAAN JA
VIRTAVESIEN KUNNOSTUKSEEN
EKOenergian Ilmastorahasto lahjoitti 238 693 € uusiutuvan energian hankkeisiin yhdeksässä maassa.
Niistä osa valittiin yhteistyössä Siemenpuu-säätiön
kanssa.
EKOenergian Virtavesirahasto lahjoitti 130 000 €
virtavesien kunnostukseen ja jokien puolustamiseen
kuudelle hankkeelle. EKOenergia rahoitti esimerkiksi
raakkuhanketta Hämeenkyrössä, Sierilä-soutua Kemijoella ja jokimutkan palauttamista Saksan Schnegaer Mühlenbach -joella.

KUVA: JOHANNES SIPPONEN

Hiilipörssi ennallisti soita

EKOenergia vaikutti EU:n uuteen Uusiutuvan energian direktiiviin, josta äänestettiin vuoden 2018 lopussa.

Madagaskar – kultamantellan
viimeinen elinpaikka
KUVA: LAURA BLOMBERG
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Kosteikkojen suojelua itäisen Madagaskarin Torotorofotsy-suojelualueella jatkettiin. Työllä suojellaan erittäin uhanalaisen
sammakkolajin, kultamantellan viimeistä
elinpaikkaa maapallolla. Syyskuussa 2018
hankkeesta toteutettiin väliarviointi, jonka
mukaan työ on vaikuttanut merkittävästi
haitallisten maankäyttömuotojen vähentymiseen alueella ja se nähtiin erittäin hyödyllisenä paikalliselle luonnolle ja asukkaille.
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Viestintä on suojelutyötä

Toiminta vakavaraisella pohjalla –
kasvu luo haasteita

Uusi viestintästrategia ohjasi toimintaa tietoiseen yhteisön rakentamiseen,
norppabrändin vahvistamiseen sekä vaikuttavuuden lisäämiseen. Samalla
Luonnonsuojeluliitto pyrki olemaan aiempaa rohkeampi, aloitteellisempi ja
aikaansaavampi.
Vuonna 2018 toteutettiin paljon työtä vaatinut verkkosivu-uudistus, jonka aikana Liitolle luotiin uudet
nettisivut. Yhdistyksiä ja piirejä tuettiin uuden sivumallin käyttöönotossa järjestämällä viisi koulutustilaisuutta eri puolilla maata. Lisäksi järjestettiin kaksi
webinaarikoulutusta etäyhteyksien avulla. Koulutuksiin osallistui yhteensä n. 90 henkeä.

Lukijoiden kiittämä jäsenlehti Luonnonsuojelija
ilmestyi neljänä numerona. Lehden teemat
tukivat Avohakkuut historiaan -kampanjaa sekä
Luonnonsuojeluliiton juhlavuotta. Luonnonsuojelijan
verkkosivut uudistuivat. Levikki oli 33 000.

Vuonna 2018 Suomen Luonnon verkkosivusto uudistettiin täysin, ja elokuussa julkaistiin uusi suomenluonto.fi-sivusto. Upeat luontokuvat ja videot pääsivät uudella sivustolla paremmin oikeuksiinsa. Uusi
suomenluonto.fi-sivu oli entistä helpommin selattavissa myös mobiilissa.

#MUUTOS
Suomen Luonnon #muutos-projekti koulutti Koneen
säätiön tuella 10 post doc -tutkijaa viestimään tutkimuksesta ja tieteestä ja julkaisi tutkijoiden blogeja
sekä kymmenen pitkää yleistajuista tiedeartikkelia.

30 000
seuraajaa

LUONTOKAUPPA (SUOMEN
LUONNONSUOJELULIITON TUKI OY)
Luontokaupan tulos jäi 33 000 euroa tappiolliseksi elokuussa päättyneellä tilikaudella. Myös
Luontokaupassa on aloitettu kehittämistoimet ja
tuloksen odotetaan kääntyvän jälleen voitolliseksi

17 681

seuraajaa

vuoden 2019 aikana. Luontokaupalla on tärkeä
rooli liiton kokonaisuudessa.

SUOMEN LUONNONSUOJELUN SÄÄTIÖ
Suomen Luonnonsuojelun Säätiö jakoi apurahoja
23 hankkeelle yhteensä 62 500 euroa.
Edellisvuosien tapaan Itämereen liittyvät hankkeet, linnut ja muut uhanalaiset lajit sekä metsät
säilyivät tärkeinä tukikohteina.

ILMARI RÄSÄSEN SÄÄTIÖ
Säätiö jakoi apurahoja yhteensä 12 000 euroa
luonnonsuojelua ja perinnemaisemien hoitoa
tukeviin hankkeisiin. Säätiö edistää luonnonsuojelua, luonnonmukaista viljelyä ja perinnemaisemien hoitoa mm. ylläpitämällä Heinävedellä
Vihtarissa sijaitsevaa Mattilan tilaa luonnonsuojelullisena mallitilana.

TUOTOT
KUVA: HANNE KOSONEN

tykkääjää

SUOMEN LUONNON VERKKOKEHITYS

Suomen Luonnon kokonaislevikki oli 26 637.

JÄSENLEHTI LUONNONSUOJELIJA

90 282

Luonnonsuojeluliiton toimintavuoden tulos oli
reilut 320 000 euroa tappiollinen. Heikkoon tulokseen vaikuttivat suuret, osin kirjanpidolliset,
kertaluonteiset kulut sekä verkkosivujen ja rekisterijärjestelmän uudistukset. Toiminnan laajentuessa liitossa on aloitettu talousjärjestelmän uudistaminen ja varainhankinnan kehittäminen on
tärkeässä roolissa.
Liiton rahoituksen kivijalkana on jokseenkin tasavahvoin osuuksin Suomen Luonto -lehti, hankerahoitus, jäsenmaksut sekä yksityis- ja yritysvarainhankinta. Vakavaraisuus on edelleen hyvällä
tasolla ja sijoitukset on tehty turvaavasti.

Tuotot 5,7 miljoonaa (5,2 miljoonaa)

Suomen Luonto ja Luonnonsuojelija-lehti		

28% (31%)

Hankerahoitus					23% (22%)
Muu varainhankinta				22% (18%)
Jäsenmaksut (SLL, piirit, yhdistykset)		
Yleisavustukset (YM)			

5,7
MILJOONAA

21% (22%)
6% (7%)

KULUT
Kulut 6,0 miljoonaa (5,4 miljoonaa)

Luonnon- ja ympäristönsuojelu			42% (40%)
Viestintä, Suomen Luonto -lehti ja Luonnonsuojelija

28% (31%)

Hallinto						13% (11%)
Muu varainhankinta				10% (10%)
Piirien ja yhdistysten osuus jäsenmaksuista

6,0
MILJOONAA

7% (8%)

		

Tunnuslukujen esitystapa ja ryhmittely poikkeaa osin vuoden 2017 vuosikertomuksessa esitetyistä
luvuista. Suluissa on esitetty vertailukelpoinen luku.
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KUVA: PAUL STEVENS

Yhteistyökumppanit

Varainhankinnan ennätysvuosi
Luonnonsuojelutyön toimintaympäristö muuttui vuonna 2018. Ilmastonmuutos konkretisoitui ennätyksellisen kuuman kesän ja julkaistujen ilmastoraporttien myötä tavoittaen myös suuren yleisön mielenkiinnon.
Luonnonsuojelujuliiton varainhankinnassa se näkyi yksityishenkilöiden aktivoitumisena. Spontaanisti alkaneet Facebook-keräykset tuottivat koko vuoden joka kuukausi edellistä ennätystä enemmän. Keväällä toteutettu Otto-automaattikampanja tuotti yli odotusten ja joulukampanjassa lahjoitettiin yli kaksi kertaa enemmän kuin edellisenä ennätysvuonna. Kuukausilahjoittajien määrä kasvoi 30 %.

Työ Itämeren hyväksi ja muotiajattelun
uudistamiseksi palkittiin
Suomen luonnonsuojeluliiton ympäristöpalkinnot jaettiin Suomen
luonnon päivänä Turussa.
Perinteikäs Ympäristöpalkinto myönnettiin Seppo Knuuttilalle toimista Itämeren hyväksi.
Ympäristöavaus-palkinnon sai Vaatelainaamo Vaatepuu modernista muotiajattelusta ja
kestävän kulutuksen yritystoiminnasta. Soile-Maria Linnemäen perustama
Vaatepuu on Suomen ensimmäinen, kotimainen vaatelainaamoketju.
Kultainen sulka -palkinnon sai Arja Kivipelto valppaasta luontoon ja
luonnonsuojeluun pureutuvasta toimittajan työstä.
Luonnonsuojeluliiton mitalit myönnettiin seuraaville ansioituneille
luonnonsuojelijoille: Veikko Huhta, Risto Isomäki, Kaija Keskinen,
Erkki Lähde, Alice Karlsson, Aura Koivisto, Ilpo Kuronen,
Jorma Laurila, Tapio Lindholm, Veikko Neuvonen, Teuvo Niemelä,
Riitta Nykänen, Pekka Salminen, Helena Telkänranta ja Ismo
Tuormaa.
Vuoden vapaaehtoisena palkittiin Avohakkuut historiaan
-kampanjassa ahkeroinut Jalmari Suutari ja vuoden paikallisyhdistyksenä Nokian luonto (kuvassa Kaija Helle ja Kaarina Davis).
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KIITOS SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTOA VUONNA 2018 TUKENEILLE YRITYSLAHJOITTAJILLE:
Aalto Oy
Addnature
AnnaValo Oy
Arkkitehtiryhmä A6 Oy
Aurelia Turbines Oy
Bikester
Biotop Oy
Ekointernet Oy
Ekokampaamo-parturi Hiusmeri Ky
Erärenki
Etsiville
Feel The Nature -retket
Finera Aitateollisuus
Foto Fennica Oy
Google Finland
Hagson-Provitek Oy
Hansaprint
Hautauspalvelu Lautturi Ky
Hehku visual
Helsinki Wildfoods Oy
Hevossilta Oy
Hikes’n Trails
Hiskinmäen Eläinsairaala Oy
Hiusmuotoilija Anne Kallberg
Hop Crops
Hurja Media Oy
Ikihetki
JN-Solar
Kassatieto Oy

Kesko Oyj
KOA-Asunnot Oy
Konsulttipalvelu Viher-Arkki
Kotka Maretarium Oy
K-Supermarket Vääksy
Kuntovirkku
Kuralan Kartanotila Oy
Kuusakoski Recycling
Lahjat.fi
LSS Long Special Services
Ltd. Oy
Lähitapiola
Länsi-Helsingin Kirjanpito Oy
Maalaus Terra Oy
Matkatoimisto Veranatura
Meom Oy
Meribottles
Metsikki Design
Moumou DESIGN
OAC Finland Oy
OripCon Oy
Piipanoja Oy
Perniön Taimisto
PookWatches
Porin Kylmäasennus Oy
Pure Waste Textiles
Radhica
Raisionkaaren Teollisuuspuisto Oy
Ravintola Rugosa

Ravintola Sointula
Rebel Lifters Oy
Repovalkea Oy Tervarumpu
Riihimäen Messut Oy
Roxeteer Media Oy
ShopAlike.fi
Sini Kolari
SISU Translations Oy
S&J Palvelut Oy
Skarppi Kirjoituspalvelut
Strömfors Bed & Bistro
Suomalainen Kirjakauppa
Suomen Kirjailijaliitto r.y.
Suunnittelu Oy Muuntaja
Sävelmetsä
Tampereen Kalastusväline Oy
Teo-Pal Oy Ab
Termex-Eriste Oy
Tervarumpu
Treeline Outdoors
Urhes liikuntasuunnittelu Oy
Uudenmaan Seuramatkat Oy
Uula Color Oy
Vaajakosken Apteekki
Vallilan Heili
Valtavalo Oy
Visma Consulting Oy
Veikkolan Kyläsuutari
Waldogs
WL-Done Oy
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KUVA: R-COLLECTION

Yhdessä suojelemme suomalaisen luonnon.

LUONTOKAUPPA KIITTÄÄ LUONNONYSTÄVÄÄ!
WWW.LUONTOKAUPPA.FI

