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Katse tulevaan Punkaharjulla 
Luonnonsuojeluliitto kokoontui Punkaharjun kansallismaisemiin alkusyksystä 2019 
pitämään liittokokouksensa. Liittokokous on liiton korkein päätöksentekoe-
lin, joka kokoustaa kolmen vuoden välein. Päätösvaltaa kokouksessa käyt-
tävät piirijärjestöjen nimeämät edustajat. Kokouksessa vahvistettiin henki-
lövalintoja sekä uusi kolmevuotisstrategia. Varsinaisen asiaohjelman lisäksi 
ehdimme myös retkeilemään hienoissa maisemissa, palkitsemaan ansioitu-
neita luonnon- ja ympäristönsuojelijoita sekä viihtymään yhdessä.

Harri Hölttä
Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja

Hiilipörssi ennallisti soita 
Hiilipörssi keräsi vuoden 2019 aikana sijoittajia sekä noin 400 000 € rahaa va-
kiinnuttaen itsensä parhaana kotimaisena hiilijalanjäljen hyvityspalveluna. 
Uusia ennallistettavia soita saatiin Metsähallituksen Metsätalous Oy:n kanssa 
tehdyn puitesopimuksen myötä. Uusi hieno kohde oli iso yksityinen Juutinsuo 
Kesälahdella. Parilla pienellä suolla sekä Pekkasuolla Kuivaniemellä ja Kem-
paksen alueella Puolangalla saatiin työt valmiiksi. Yritysten Hiilipörssi käynnis-
ti tuotekehittelyn kahden työntekijän voimin.

Heikki Susiluoma
Hiilipörssin koordinaattori 
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Avohakkuut historiaan -aloite  
eduskunnassa
Avohakkuut historiaan -kansalaisaloite luovutettiin eduskunnalle 22. loka-
kuuta 2019 Pikkuparlamentin Kansalaisinfossa. Avohakkuista valtionmailla 
luopumista ilmoitti kannattavansa 61 350 ihmistä. Kansalaisaloitteen luovut-
tamisen yhteydessä järjestettiin keskustelutilaisuus yhteistyössä eduskunnan 
ympäristö- ja luontoryhmän kanssa. Aloitetta käsiteltiin eduskunnan lähete-
keskustelussa, josta se eteni maa- ja metsätalousvaliokuntaan odottamaan 
käsittelyä. 

Maija Suomela
Kampanjakoordinaattori

EU-vaikuttamistyössä vuosi oli tärkeä, sillä kevään eurovaalien lisäksi Suomi toimi EU:n 
puheenjohtajana syyskauden 2019. Luonnonsuojeluliitto osallistui vaikuttamis-
työhön EU:n ympäristöpolitiikkaa seuraavan kattojärjestömme European En-
vironmental Bureaun (EEB) kanssa. Se edustaa 160 jäsenjärjestönsä kaut-
ta 30 miljoonaa eurooppalaista. Eurovaaleissa ympäristöpolitiikan tärkeyttä 
korostavat puolueet pärjäsivät odotettua paremmin, ja pelätyt uhkakuvat 
luonnonsuojelun takatalvesta saatiin torjuttua. EU-puheenjohtajuuskau-
della Luonnonsuojeluliitto kiritti Suomen hallitusta vihertämään EU:n bud-
jettiraameja ja maatalouspolitiikkaa, torjumaan metsäkatoa maailmanlaa-
juisesti ja toteuttamaan kiertotaloutta. 

Jouni Nissinen
Suojelupäällikkö

Luonnonsuojelun takatalvi EU:ssa 
torjuttiin

Vuonna 2019 ilmastokriisi nousi politiikan valtavirtaan. Järjestöjen 
Korvaamaton-kampanjassa kokosimme listan vaikuttavia ilmastotekoja 
hallitusohjelmaa varten, vertailimme puolueiden ilmasto-ohjelmia ja 
kiritimme päättäjiä. Ennätysmäärä ihmisiä lähti kaduille marssimaan 
ilmaston puolesta. Uusi hallitus sitoutui hiilineutraaliuuteen vuoteen 
2035 mennessä ja hiilinegatiivisuuteen sen jälkeen. Suomi antoi toivoa 
maailmalle, joka janoaa ilmastoratkaisuja ja esimerkkejä maista, jotka 
tekevät riittävästi.

Hanna Aho
Suojeluasiantuntija

Yhdessä teimme ilmastovaalit
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Vuosi 2019 oli luonnonsuojelulle 
käänteentekevä
Viime vuosi on jo painunut historiaan, mutta 
silti taaksepäin katsoessa on helppo hymyil-
lä. Vuosi oli luonnolle lempeä ja Suomen luon-
nonsuojeluliiton saavutuksia arvioitaessa me-
nestyksellinen.

Oli ilo seurata vaalien alla ilmastolakko-tem-
pauksia eri puolilla Suomea. Suuret mas-
sat saivat poliitikot kiinnostumaan ympäris-
tökysymyksistä. Liitto teki toista vuotta töitä 
huomion kääntämiseksi luonnon- ja ympä-
ristösuojelukysymyksiin eduskuntavaaleissa. 
Päävaatimuksemme oli saada 100 miljoonaa 
euroa luonnonsuojeluun lisää. Tämä vaatimus 
toteutui hienosti uuden hallituksen ensimmäi-
sessä talousarviossa. Varat ohjautuvat luon-
nonsuojelualueiden hankintaan ja ennallista-
miseen Helmi-ohjelman kautta.

Vuonna 2019 päättyi Luonnonsuojeluliiton 
edellinen liittokausi. Elokuussa Punkaharjulla 
pidetyssä liittokokouksessa hyväksyttiin seu-
raavan kauden toimintastrategia. Liiton toi-
mintastrategian 2016-19 tavoitteena oli liiton 
yhtenäinen ja ajankohtainen näkyvyys, sisäis-
ten toimintavalmiuksien parantaminen se-
kä varainhankinnan tehostaminen. Taaksepäin 
katsoessa huomaa, että nämä tavoitteet to-
teutuivat hyvin.
 
Tulevaisuuteen panostavina toimina verkkosi-
vut ja järjestörekisteri on saatettu nykypäivän 

vaatimusten tasolle. Varainhankinta on koko 
toiminnan varmistaja. Myös tukijamäärämme 
on tavoitteiden mukaisesti kääntynyt kasvuun. 
On tärkeä muistaa, että ilman jäseniä ja lahjoit-
tajia ei ole järjestöäkään. Jokaisen panos luon-
nonsuojeluun on kullanarvoinen.

Liittokokous päätti, että Suomen luonnon-
suojeluliiton strategiset painopisteet vuosina 
2020–2022 ovat ilmastonmuutoksen hillintä ja 
luonnon köyhtymisen pysäyttäminen, sisäve-
sien ja Itämeren ekosysteemien hyvä tila sekä 
järjestön kehittäminen. Eli kun edellisellä liitto-
kaudella panostettiin sisäisten valmiuksien pa-
rantamiseen, on nyt aika katsoa toiminnallisiin 
tavoitteisiin.

Ilolla voi todeta, että Liiton tavoitteet ovat 
pääosin myös Suomen strategisissa tavoit-
teissa – tämän voi odottaa lupaavan Suomen 
luonnolle parempia aikoja!

Päivi Lundvall
Luonnonsuojeluliiton toiminnanjohtaja

Harri Hölttä
Liittohallituksen puheenjohtaja
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Vuosi 2019 oli luonnonsuojelulle 
käänteentekevä
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Lappi
910

Pohjoispoh-
janmaa

1461

Kainuu
262

Pohjois-
Karjala

897

Etelä-
Karjala

769

Pohjois-
Savo
1078

Etelä-
Savo
791

Pohjan-
maa
1089

Keski-
Suomi
1642

Uusimaa
10302

Pirkanmaa
3057

Varsinais-
suomi 2947

Sata-
kunta
947

Kymen-
laakso

888

Etelä-
häme
1608

Yhdessä suojelemme suomalaisen 
luonnon

1135
TAPAHTUMAA

21 718
OSALLISTUJAA

Luonto-Liitossa 

 JÄSENTÄ
7445

Liitto järjesti vuoden aikana satoja retkiä ja teema-
päiviin liittyvää toimintaa kuten  Luonnonkukkien 
päivän. Vesistölähettiläät tekivät näkyvää valistus-
työtä vesien tilan parantamiseksi ja omaishoitajille 
järjestettiin luontoretkiä.

Etelä-Karjalassa järjestettiin lapsille luonto-oppitun-
teja ja -retkiä kouluissa, iltapäiväkerhoissa ja päivä-
kodeissa. Nuorille suunnattu kestävän elämäntavan 
ajatushautomo Tankki toimi pilottipaikkakunnilla Ro-
vaniemellä, Jyväskylässä ja Helsingissä.

Hankkeilla rahoitimme paikallistason suojelutyötä 
ja sijoitimme työntekijöitä piireihin inventoimaan lii-
to-oravakohteita ja organisoimaan vieraslajien hä-
vittämistalkoita.

Piirien toimintamahdollisuuksia vahvistettiin kes-
kusjärjestön asiantuntijoiden vierailuilla ja koulu-

tuksella. Uusi rekisterijärjestelmä tarjosi piireille 
ja yhdistyksille mahdollisuudet jäsenhankinnan ja 
-huollon parantamiseen sekä lisäsi viestintämah-
dollisuuksia paikallistasolla. 

Liiton sisäistä vuorovaikutusta edistettiin järjestä-
mällä etäyhteys piirien ja hankkeiden maakunnissa 
työskenteleville henkilöille viikoittaiseen Helsingissä 
pidettävään toimistokoukseen. Piireille perustettiin 
Workplace-ryhmä, joka mahdollisti yhteydenpidon 
matalammalla kynnyksellä sekä kuvien ja linkkien 
jaon. Hyväksi havaittu virtuaalikahvien pito jatkui. 
Näiden kanavien kautta piirejä ja yhdistyksiä kan-
nustettiin suuntaamaan omaa toimintaansa yhtei-
siin teemoihin sopivaksi.

Kilta-rekisterijärjestelmä otettiin käyttöön 15 piirissä 
ja 130 yhdistyksessä. 

27 000 
JÄSENTÄ

160
YHDISTYSTÄ

JÄSENMÄÄRÄ 
KASVOI 
2,9 %

15
PIIRIÄ
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Valokuvaaja Raisa 
Kyllikki Ranta kiersi eri 
puolilla Suomea kuvaten 
neljän kuukauden ajan 
luonnonsuojelijoita 
työnsä ääressä. Kuvien ja 
tarinoiden kautta piirtyy 
kuva luonnonsuojelutyön 
monimuotoisuudesta. 
Työ julkaistiin lehdessä, 
verkkosivuilla, sosiaalisessa 
mediassa sekä näyttelynä.
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Yli sata luonnonsuojelijaa 
kokoontui Punkaharjulle

Suomen luonnonsuojeluliiton liittokokous pidettiin Punkaharjulla 
31.8.–1.9.2019. Kolmen vuoden välein pidettävä liittokokous on 
Suomen suurimman ympäristönsuojelun kansalaisjärjestön korkein 
päättävä elin. 

Kokous valitsi vuosille 2020-22 valtuuston puheenjohtajaksi Riitta Luntin ja hallituksen 
puheenjohtajaksi Harri Höltän. Kokouksessa hyväksyttiin liiton strategia seuraavalle kolmelle 
vuodelle. Kärkiteemoiksi valikoituivat ilmastonmuutoksen hillintä ja luonnon köyhtymisen 
pysäyttäminen, sisävesien ja Itämeren ekosysteemien hyvä tila sekä järjestön kehittäminen.

Kokouksessa jaettiin liiton ympäristöpalkinto, joka 2019 myönnettiin Luontopaneelille (pj. Janne 
Kotiaho) sekä Kultainen sulka -palkinto, jonka sai kirjailija Juha Kauppinen. Ympäristöavaus-
palkinto annettiin nuorten ilmastoliikkeelle. Sen ottivat vastaan Ilmastoveivi 2019 -kampanja, 
Nuorten Agenda 2030 -kokouksen järjestäjät, koululaisten ilmastolakkoilijat sekä ENO-
verkkokoulu, joka järjesti koululaisten kansainvälisen ilmastokokouksen toukokuussa 
Suomessa.
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Punkaharjulle saapuneet luonnonsuojelijat 
muodostivat yhdessä suuren norppahahmon, 
joka kuvattiin ilmasta käsin.
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Valtakunnallisessa toiminnassa on korostunut piirien ja paikallisyhdistysten aktivoituminen ilmasto-
marssien ja -lakkojen järjestäjinä.
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Luonnonsuojeluliitto oli mukana ympäristö- ja kehitysjärjestöjen 
Korvaamaton-eduskuntavaalikampanjassa, joka yhdessä nuorten 
ilmastoliikkeen kanssa teki ilmastosta suuren vaalikysymyksen ja 
vaikutti Rinteen (myöhemmin Marinin) hallituksen historiallisiin il-
mastotavoitteisiin. Luonnonsuojeluliitto onnistui yhdessä muiden 
toimijoiden kanssa politisoimaan turpeen energiakäytön ja nos-
tamaan turpeen kaivuun laajempaan yhteiskunnalliseen keskus-
teluun. Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella pidimme esillä eri-
tyisesti tarvetta tarttua kulutusperäisiin päästöihin ja suojella 
maailman metsiä EU-säätelyn avulla.

Ilmastovaalikampanjassa huomioitiin myös eduskuntavaalien jäl-
keiset eurovaalit, joissa Liitto nosti osana kattojärjestömme Eu-
ropean Environmental Bureaun (EEB) koalitiota kohtuullisella me-
nestyksellä luonnonsuojelu- ja ilmastoasioita esille EU-vaaleissa.

EU-vaalit kytkeytyivät Suomen EU-puheenjohtajuuskauden aktii-
viseen seuraamiseen vuoden 2019 toisella puoliskolla. Luonnon-
suojeluliitto järjesti EEB:n hallituksen kokouksen Helsinkiin, jos-
sa kokousedustajat tapasivat myös tuoreen ympäristöministerin 
Krista Mikkosen. EU-puheenjohtajuuskaudella saavutettiin poliit-
tista edistystä kestävään kulutukseen liittyvissä asioissa. Luon-
nonsuojeluliitto oli mukana tekstiilien kierrätystä käsittelevässä 
paneelissa Maailman kiertotalousfoorumissa Finlandia-talossa ke-
säkuussa. Monet isot luonnonsuojelukysymykset, kuten EU:n tule-
van kauden maatalousbudjetin rakenne jäivät kuitenkin kesken.

Ilmastokysymykset 
tapetilla vaalivuonna

K
U

V
A

: O
O

N
A

 LO
H

ILA
H

TI
K

U
V

A
: R

A
ISA

 K
Y

LLIK
K

I R
A

N
TA

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO  VUOSIKERTOMUS 2019 • 11



Luonnonsuojeluliitto osallistui lisäksi 
FSC-sertifikaatin uudistamiseen.

Vaikuttamistyössä liitto koros-
ti lainsäädännön uudistamis-
tarpeita metsien osalta uhan-
alaisten luontotyyppien ja lajien 
tilan arviointien perusteella. Li-
säksi liitto puolusti niitä Natura 
2000-verkoston metsäkohteita, 

joiden suojelutapa ei tarjoa suo-
jaa hakkuilta, kuten harjumetsiä.

Lisäksi Liitto teki työtä avainbiotoop-
pien säilymisen parantamiseksi ja maise-

matyölupavelvoitteen säilymiseksi kaavoitukses-
sa. Luonnonsuojeluliitto julkisti BirdLifen ja Natur och 
Miljön kanssa kestävän maatalouden tiekartan.

ARVOKKAITA RANTAMETSIÄ LÖYTYI LISÄÄ

Luonnonsuojeluliitto kartoitti Itä-Uudenmaan ja Ky-
menlaakson alueen arvokkaita merenrantoja ja saa-
ria osana Itämeren rantametsien suojeluhanketta. 
Ilmakuva-analyysien ja kansainvälisen asiantuntija-
ryhmän kartoitusten tuloksena löydettiin useita Itäi-
sen Suomenlahden kansallispuistoon kytkeytyviä 
saaria, joissa on arvokkaita suojelemattomia ranta- 
ja metsäkohteita uhanalaisine lajeineen.

Venäjällä, Karjalan kannaksella kartoitettiin Kyrön-
niemen alueen luontoarvoja. 

KOSTEIKKOA JA METSIÄ ENNALLISTETTIIN 
MADAGASKARILLA

Maailmanlaajuisesti merkittävän Torotorofotsy-kos-
teikon ennallistamista jatkettiin palauttamalla al-
kuperäisiä kasvi- ja puulajeja 15 hehtaarin alueella. 
Tämä paransi äärimmäisen uhanalaisen samma-
kon kultamantellan elinoloja. Kuivaa trooppista met-
sää ennallistettiin istuttamalla yhteensä noin 18 000 
alkuperäisten puulajien tainta. Liitto koulutti pai-
kallisia metsien suojeluun osallistuvia tahoja seu-
raamaan metsien tilaa satelliittikuviin perustuvin 
menetelmin. Samalla kerättiin merkittävää uutta tie-
toa paikallisten metsäpalojen laajuudesta.

Avohakkuut historiaan 
-kansalaisaloite eduskuntaan

Luonnonsuojeluliiton Avohakkuut historiaan 
-kansalaisaloitteessa vaadittiin avohak-
kuista luopumista ja jatkuvaan kas-
vatukseen siirtymistä Metsähal-
lituksen hallinnoimissa valtion 
talousmetsissä. Siirtyminen jat-
kuvapeitteiseen kasvatukseen 
edistäisi sekä ilmastonmuutok-
sen torjuntaa että luonnon mo-
nimuotoisuuden köyhtymisen 
pysäyttämistä. Yli 60 000 suoma-
laisen allekirjoittama Avohakkuut 
historiaan -kansalaisaloite luovutet-
tiin eduskunnalle 22.10.2019. Eduskunta-
käsittely on edelleen kesken. Silti tuloksia on 
jo saatu. Metsähallituksen jatkuvapeitteisen kasva-
tuksen kokeilu on askel eteenpäin, mutta toki riit-
tämätön sellainen. 15 000 hehtaaria noin yhdeksän 
miljoonan hehtaarin metsäalueella on häviävän pie-
ni pala, eikä ole syytä odottaa kokeilun tuloksia jat-
kuvapeitteisen kasvatuksen laajempaa käyttöönot-
toa varten.

Luonnonsuojeluliitto osallistui valtion metsätalou-
den tukikokonaisuuden uudistamistyöhön. Tavoit-
teena on siirtää tukien painopistettä taloustoimien 
tukemisesta monimuotoisuutta, vesistöjen puhtaut-
ta ja ilmastonmuutoksen torjuntaa tukeviin toimiin. 

Vuonna 2019 puhuttiin metsätalouden vaikutuksista metsien 
monimuotoisuudelle. 

Kartoituksen ja
 vaikuttamistyön

 tuloksena Leningradin
 alueen kuvernööri

 määräsi Kyrönniemen
 suojelualueen

 perustettavaksi.
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OIKEUSVOITTOJA LUONNOLLE

Liitto kiinnitti huomiota ympäristöhallintoa uhan-
neeseen maakuntauudistukseen, joka ei esitetyssä 

muodossa toteutunut. Maankäyttö- ja rakennus-
laissa saatiin nykyinen kaavoitusjärjestel-

mä pelastettua edellisen hallituksen 
aloittamista heikennysesityksil-

tä. Luonnonsuojelulain, kaivoslain 
ja vesilain muuttaminen ilman 
kalanhoitovelvoitteita olevien 
patojen osalta saatiin uuteen 
hallitusohjelmaan. Luonnonsuo-
jeluliitto vaikutti elinympäristö-
jen suojeluun saavuttaen monia 

oikeusvoittoja (mm. Vuotos, Finn-
pulp, Östersundomin yleiskaava ja 

Oulujärven hakkuut. Lietetatar pelas-
tui Oulussa ja kalasääski Kangasalalla).
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Avohakkuut historiaan 
-kansalaisaloite eduskuntaan

Eroon vieraslajeista

Suomen luonnonsuojeluliitto torjui kasvukauden ai-
kana jättipalsamia kitkentätalkoilla ja muilla keinoin 
noin 20 kohteella. Jättiputkia kartoitettiin ja/tai tor-
juttiin yli 200 eri paikassa. Rantoja ja kosteikkoja uh-
kaava keltamajavankaali pyritään kokonaan 
poistamaan Suomen luonnosta. Toiminta-
vuonna sitä kitkettiin seitsemällä koh-
teella. 

Hanke viesti, koulutti, ja rakensi yh-
teistyötä kansalaisten, kuntien, jär-
jestöjen ja julkishallinnon suuntaan. 
Kaupunkien käyttöön pilotoitiin työ-
pajat, joissa tunnistetaan ja tukitaan 
vieraslajien leviämisväylät kaupun-
kiympäristössä. Liiton toiminta painot-
tui Varsinais-Suomeen, Uudellemaalle, Ete-
lä-Karjalaan, Keski-Suomeen sekä Pohjois- ja 
Etelä-Savoon. Liitto koordinoi menestyksekkäästi 
kuuden kumppanin valtakunnallista EU-rahoitteista 
hanketta. Hankkeen ansiosta vieraslajeista uutisoitiin 
kesällä näkyvästi.

Saimme
 oikeusvoiton 

Oulujärven saarilla, 
missä Metsähallituksen 

hakkuut saatiin 
lopullisesti 
torjuttua.

Torjuntatoimet haitallisia vieraslajeja vastaan ja suomalaisen 
alkuperäisluonnon puolesta käynnistyivät VieKas LIFE -hankkeessa.
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Suojelua suurpedoista simpukoihin
Vuonna 2019 ilmestyi uusi uhanalaisarviointi, joka suuntasi Luonnonsuojeluliiton 
lajiensuojelutyötä. Liitto seurasi ja vaikutti yhteiskunnan kehityksen jalkoihin 
jääviin lajeihin, joita ovat muun muassa saimaannorppa, liito-orava, suurpedot, 
maakotka, vaelluskalat ja jokihelmisimpukka.

Suomen luonnonsuojeluliitto jatkoi saimaannorpan 
suojelua suunnitelmien mukaisesti. Talkoiden ja ope-
tusvierailujen kysyntä pysyi korkeana. Liitto järjes-
ti norppaturvallisten Saimaa-katiskojen rakentamista 
talkoilla lähes 30 tapahtumassa, joissa saatiin aikaan 
satoja katiskoja. Talkoita pidettiin Etelä-Karjalassa, 
Etelä-Savossa ja Helsingissä koululaisille, kalastajil-
le ja yritysyhteistyökumppaneille. Lisäksi noin 250 
katiskaa jaettiin ”Vaihda verkot katiskaan” -tapahtu-
missa Savonlinnassa ja Puumalassa. Liitto osallistui 
Etelä-Saimaan pesälaskentoihin ja kävi tarkastamas-
sa omistamaansa Lokhuussi-saarta. Apukinostalkoi-
ta ei järjestetty, sillä lunta tuli riittävästi eikä apuki-
noksia tarvittu.

Liitto toteutti saimaannorpan suojelua tukevaa ym-
päristökasvatusta. Kouluissa ja päiväkodeissa pidet-
tyihin 42 norppatuokioon tai oppitunneille osallistui 
noin 850 lasta. Lisäksi valmisteltiin uusia opetusma-
teriaaleja ja tehtiin yhteistyötä Venäjällä laatokan-
norpan suojelua edistävien tahojen kanssa. Karjalan 
kannaksella Kurkijoella vierailtiin yhteistyöseminaa-

rissa ja pitämässä oppitunteja saimaannorpasta. 
Luonto-Liiton Savo-Karjalan piirin kanssa järjestettiin 
norppaleiri.

NORPPIEN VERKKOKUOLEMAT TYÖLLISTIVÄT

Saimaannorpasta viestittiin tiedottein, uutisin ja blo-
gein sekä sosiaalisessa mediassa. Vuonna 2019 eri-
tyisesti kesäiset norppien verkkokuolemat työllis-
tivät. Saimaannorppakoordinaattori edusti liittoa 
Ympäristöministeriön Saimaannorpan suojelutyöryh-
mässä ja Maa- ja metsätalousministeriön Saimaan-
norppa ja kalastus -työryhmässä.

Työtä saimaannorpan hyväksi tehtiin vuonna 2019 
norpalle kohdennetuin lahjoitusvaroin sekä ympäris-
tökasvatuksen osalta 1.4. alkaen myös EU-rahoituk-
sella Norpan ja ihmisen yhteiselo eli ENI CBC CoExist 
-hankkeessa. Vilkas talkoo- ja ympäristöstökasvatus-
vuosi piti työntekijät kiireisinä ja vapaaehtoiset oli-
vatkin merkittävä apu erityisesti katiskatalkoiden jär-
jestämisessä.
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Luonnonsuojeluliitto kartoitti merkittävän määrän lii-
to-oravalle tärkeitä elinympäristöjä ja koulutti kump-
paniorganisaatioiden asiantuntijoita havaitsemaan 
liito-oravareviirejä ja ottamaan tämän huomioon 
maankäytön suunnittelussa. Liitto järjesti koulutuk-
sia liito-oravakartoittajille Pohjanmaalla, Pohjois-Sa-
vossa, Etelä-Savossa ja Kainuussa. Koulutukset si-
sälsivät teoriapäivän ja kaksi maastopäivää. 

Saatujen kokemusten pohjalta valmisteltiin opaskir-
jaa kartoittajille. Maastokaudella kartoitettiin pääosa 
liito-oravakohteista, jotka LIFE-hankkeessa oli mää-
ritelty kartoitettaviksi lajin koko esiintymisalueel-
la yksityismailla (28/33 kohdetta) sekä valtion mailla 

(11/12 kohdetta) yhteistyössä Metsähallituksen luon-
topalveluiden kanssa. 

Liitto osallistui myös metsänkäyttö- ja haapajatku-
mosuunnitelmien arviointiin, jotka Metsähallituksen 
Metsätalous Oy ja Metsäkeskus olivat laatineet kar-
toitusaineistoja hyödyntäen. Luonnonsuojeluliiton vi-
deostriimaus liito-oravan pesäpönttöön toteutettiin 
Kainuussa, mikä tarjosi suurelle yleisölle mahdolli-
suuden seurata lajin elämää. Luonnonsuojelija-leh-
ti julkaisi liito-oravasta kertovan pääjutun ”Uusi naa-
puri”.

Koulutusta 
liito-oravakartoittajille
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Ylikalastusta 
vastaan
Kansainvälisten ympäristöjärjestöjen kanssa kam-
panjoitiin ylikalastuksen lopettamiseksi Suomen 
EU-puheenjohtajuuskaudella (CFP2020-kampanja). 
Ylikalastettujen kalakantojen määrää saatiin vähen-
nettyä, mutta työ esimerkiksi lohen puolesta jatkuu. 
Liitto oli mukana Ympäristöministeriön työryhmässä 
laatimassa jokihelmisimpukan ensimmäistä kansal-
lista suojelustrategiaa. 

Vapaiden 
virtavesien 
puolesta
Liitto vastusti vapaita virtavesiä uhkaavien uusien 
vesivoimalaitosten rakentamista sekä edisti toimi-
vien kalateiden rakentamista rakennettuihin voima-
laitoksiin sekä kalojen vaellusesteiden purkamista. 
Vaikuttamistyötä vesiekosysteemien hyvän tilan saa-
vuttamiseksi ja niiden lajiston suojelemiseksi tehtiin 
sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. EEB:n 
kanssa puolustettiin vesipuitedirektiiviä, mikä osal-
taan johti komission myönteiseen toimivuusarvioin-
tiin.

EKOenergia-ympäristömerkin sihteeristö julkaisi uu-
det ympäristövaatimukset vesivoimalle pilotoitavaksi 
ja viesti vesivoiman ympäristöhaitoista sähkön myy-
jille. EKOenergian Virtavesirahasto rahoitti useita ve-
sistökunnostuksia ja Sieriniemen siunaus -soututa-
pahtumaa.
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Yhdistyksiä tuettiin uusiin nettisivuihin siirtymisessä.
Mittavan, koko liiton kattaneen sll.fi -verkkouudistuksen käyttöönotto 
jatkui alueellisella tasolla piireissä ja yhdistyksissä. Vuoden aikana noin 100 
yhdistystä ja 15 piiriä otti uudet nettisivut käyttöön. 

ENNÄTYKSIÄ SOSIAALISESSA MEDIASSA

Instagramissa seuraajia oli vuoden lopussa noin 47000, mikä on noin 57 prosentin nousu vuoden aikana. Ins-
tagramissa säännölliseen käyttöön otetut Instagram Storyt lisäsivät vuorovaikutusta yleisön kanssa. Lisäksi 
niiden avulla pystyttiin kansantajuistamaan poliittisen työtä uusille ryhmille. Twitterissä 20 000 seuraajan ra-
ja rikkoutui. Olemme Suomen suurin kansalaisjärjestö Twitterissä!

RAKASTETTU LUONNONSUOJELIJA-LEHTI

Luonnonsuojelija ilmestyi neljänä numerona. Lehden palautekyselyt ja suurempi lukijakysely kertoivat lukijoi-
den tyytyväisyydestä. Luonnonsuojelijan artikkeli sai Aikakauslehtien liiton kunniamaininnan. Vuoden aikana 
valmisteltiin lehtiuudistusta lukijoiden tarpeista ja talousnäkökulmasta käsin. Jäsenet ovat lukijakyselyn mu-
kaan erittäin tyytyväisiä Luonnonsuojelija-jäsenlehteen (4,4 asteikolla 1–5). Kyselyn mukaan lehteä luetaan: 
vain 12 % lukee lehteä alle 15 minuuttia.

SUOMEN LUONTO -LEHDEN PAINOPISTEENÄ MARKKINOINTI

Loimme ja kehitimme vuoden aikana strategisia kumppanuuksia mm. Haltian ja Suomen Messujen kans-
sa. Viestintä-, sisältö-, markkinointi- ja tapahtumayhteistyötä tehtiin usean eri tahon kanssa, ja kohdistettua 
markkinointia kehitettiin. Verkkosivu- ja some-seuraajien määrän kasvu jatkui vahvana läpi vuoden. Maksulli-
sia sisältöjä eli digi- ja yhdistelmätuotteita rakennettiin verkkosivujen yhteyteen. 

Luonnonsuojelu on 
viestintää

20 000
seuraajaa

94 000 

tykkääjää
47 000

seuraajaa
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Olemme Suomen suurin 

kansalaisjärjestö Twitterissä!
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Hanketoiminta ja Hiilipörssi 
talouskasvun takana
Talouden sopeuttamistoimet ovat leimanneet vuotta. Toiminnan 
tehokkuus on kasvanut ja loppuvuonna aloitettu talousjärjestelmän 
kehittäminen tulee tehostamaan sitä lisää.

Liiton taseen loppusumma, jossa on esitelty varat ja velat, on kasvanut toimintavuonna 3,4 
miljoonasta 3,8 miljoonaan euroon. Tämä kuvastaa toiminnan laajuuden ja vaikuttavuuden 
kasvua, jossa merkittävänä osana on sekä VieKas LIFE -hankkeen että Hiilipörssin ennallis-
tamistoimien käynnistyminen. Liiton maksuvalmius on pysynyt entisellä tyydyttävällä tasol-
laan. Taseessa rahoitusomaisuuden määrä on selkeästi kasvanut, mutta sen taustalla on Hii-
lipörssin keräyksen suotuisa kehitys. Sijoitusomaisuuden osuus taseessa on laskenut, mutta 
kokonaisuudessaan sijoitusomaisuuden arvon kehitys on ollut positiivista.

Liiton yhteenlasketut tuotot ovat kasvaneet 5,2 miljoonasta 5,8 miljoonaan euroon. Edellä 
mainittu hanketoiminta ja Hiilipörssi ovat tässäkin kasvun taustalla. Liiton tulos on pitkästä 
aikaa niukasti positiivinen, 3.092,52 euroa. 

TUOTOT
Tuotot 5,8 miljoonaa (5,2 miljoonaa)

    2019 2018

Hankerahoitus   30%  (25%)

Suomen Luonto   27%  (30%)

Varainhankinta   22%  (22%)

Jäsenmaksut   12%  (14%)

Yleisavustukset (YM)   6% (6%)

Muu     5%  (3%)

KULUT
Kulut 5,8 miljoonaa (5,5 miljoonaa)

Suojelu- ja hanketoiminta 39%  (33%)

Suomen Luonto -lehti   22%  (24%)

Hallinto    12%  (14%)

Järjestö ja aluetoiminta  11%  (12%)

Varainhankinta   10%  (10%)

Viestintä ja Luonnonsuojelija 6%  (6%)

  

5,8   
MILJOONAA

5,8 
MILJOONAA
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Ennätyksiä varainhankinnassa 
Luonnonsuojelujuliiton varainhankinnassa suomalaisten huoli ympäristöasioista näkyi yksityishenkilöiden ak-
tivoitumisena. Kampanjoinnissa keskityttiin säännöllisten kuukausilahjoittajien hankintaan ja toteutettiin koh-
dennettuja digimarkkinointikampanjoita sosiaalisessa mediassa. Lisäksi panostettiin testamenttilahjoittami-
sen tunnettuuden parantamiseen. Luontoarpajaisten palkintojen valinnassa suosittiin kestäviä valintoja ja 
Luontokaupan tuotteita.

Facebook-keräykset vakiinnuttivat paikkansa merkittävänä yksityisvarainhankinnan kanavana. Ensimmäistä 
kertaa toteutettu juhannuskalenteri toi liitolle uusia jäseniä ja lahjoittajia. Varainhankintaan panostettujen re-
surssien ansioista joulukampanjan lahjoitustuotot ylittivät edellisvuoden ennätyslukemat saavuttaen kaikkien 
aikojen parhaan tuloksen sekä lahjoitustuotoissa että uusissa jäsenissä ja kuukausilahjoittajissa mitattuna.
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Luonnonsuojeluliiton näkyvyys ja tunnettuus yritysten keskuudessa kasvoi. Kannatusyrityskonseptin uudis-
tus saatettiin loppuun ja tarjottavia etuja kehitettiin yritysten toiveiden mukaisesti. Yritysjoululahjoituskam-
panja on vakiinnuttanut paikkansa ja jälleen tehtiin kampanjan kaikkien aikojen paras tulos. 

Yritysyhteistyö laajeni

Suomen Luonnonsuojelun Tuki Oy:n tulos kääntyi vuonna 2019 voitolliseksi. Yhteistyö Luonnonsuojeluliiton 
yritysvarainhankinnan ja Suomalaisen Kirjakaupan kanssa mahdollistivat laajemman tuotekehityksen ja Pin-
nan alla -tuotesarjan lanseeraamisen. Tuotteet herättivät kiinnostusta uusissa jälleenmyyjissä ja tuotevalikoi-
ma muokkautui aiempaa vastuullisemmaksi. Nettikauppaan voi tutustua osoitteessa www.luontokauppa.fi.

Luontokauppa menestyi
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Yhteistyökumppanit

Aalto Oy
Addnature
Arkkitehtiryhmä A6 Oy
Bikester
Biotop Oy
Ekokampaamo-parturi Hiusmeri Ky
Eläinklinkka Norppa
Etsiville
Feel The Nature -retket
Finera Aitateollisuus
Foto Fennica Oy
Google Finland
Hagson-Provitek Oy
Hehku visual
Hevossilta Oy
Hiskinmäen Eläinsairaala Oy
JN-Solar
Juha Ikonen Digital Oy
Kassatieto Oy

Konsulttipalvelu Viher-Arkki
Kotka Maretarium Oy
K-Supermarket Vääksy
Kuusakoski Recycling
LSS Long Special Services Ltd. Oy
Lähitapiola
Maalaus Terra Oy
Meom Oy
Meribottles
Mäntyharjun Apteekki
NilsonGroup AB
OAC Finland Oy
Pihailo
Piipanoja Oy
PookWatches
Porin Kylmäasennus Oy
Pure Waste Textiles
Raisionkaaren Teollisuuspuisto Oy
Rebel Lifters Oy

Relevanssi Preemium
RetkiRent
Roxeteer Media Oy
ShopAlike.fi
Skarppi Kirjoituspalvelut
Suomalainen Kirjakauppa
Suomen Kirjailijaliitto r.y.
Tampereen Kalastusväline Oy
Tarina ja Kosketus Oy
Teo-Pal Oy Ab
Termex-Eriste Oy
Treeline Outdoors
Urhes liikuntasuunnittelu Oy
Uudenmaan Seuramatkat Oy
Uula Color Oy
Vallilan Heili
Visma Consulting Oy
Veikkolan Kyläsuutari
Weecos

KIITOS SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTOA VUONNA 2019 TUKENEILLE YRITYSLAHJOITTAJILLE!
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Yhdessä suojelemme suomalaisen luonnon.
Tule mukaan! 

sll .fi
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