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Luonnonperintösäätiö suojelee suomalaista luontoa. Pysyvästi. Toimintaperi-
aatteemme on yksinkertainen: Keräämme lahjoituksia ja ostamme niillä metsää, 
suota, rantoja ja muita luonnonalueita. Sen jälkeen alueet suojellaan lain nojalla, 
jolloin niiden turva on taattu.

Luontoa suojellessaan Luonnonperintösäätiö rakentaa siltaa sukupolvien vä-
lille. Yhden vanhaksi kasvaneen puun elinkaari voi olla kymmenen, kaksikym-
mentäkin sukupolvea; omaan rauhaansa jätetyn suon tai kivikkoisen järvenran-
nan useita satoja.

Kaikki käyttämämme varat ovat peräisin lahjoituksista. Ilman niitä emme voi 
tehdä mitään. Muistamalla Luonnonperintösäätiötä testamentissasi voit olla 
varma, että omaisuudestasi jää maankamaralle pysyvä jälki; yksi pieni turva-
paikka lisää eläinten ja ihmisten olla ja hengittää.

Kerromme sinulle tässä oppaassa kaksi tarinaa Luonnonperintösäätiölle tes-
tamentin jättäneistä ihmisistä. Oppaan lopussa on yleiset ohjeet testamentin 
tekoon. Autamme sinua mielellämme. Olisikin hyvä, jos olet yhteydessä meihin 
testamenttia laatiessasi – etenkin, jos sinulla on erityisiä toiveita omaisuuden 
käytöstä tai lahjoitat meille maata tai kiinteistöjä.

Anneli Jussila
Toiminnanjohtaja
040 586 3950

Jätä perintö Joka säilyy
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Vuonna 1995 perustettu Luonnonpe-
rintösäätiö poliittisesti ja uskonnolli-
sesti riippumaton yhden asian säätiö, 
jonka tarkoituksena on luonnonaluei-
den suojeleminen. Tarkoituksen to-
teuttamiseksi säätiö kerää lahjoituksia, 
hankkii hallintaansa sopivia alueita ja 
hakee niille luonnonsuojelulain mukai-
sen rauhoituksen. 

Reilun kaksikymmenvuotisen tai-
paleensa aikana säätiö on onnistunut 
suojelemaan yli 60 aluetta Enontekiöltä 
Porvooseen. Yhteensä suojeltua aluetta 
on noin 1 500 hehtaaria – tätä opasta 
lukiessasi toivottavasti jo enemmänkin.

Luonnonperintösäätiön toiminta on 
saanut kiitosta reiluna tapana suojella 

lUonnonperintösäätiö

luontoa. Alueensa säätiö ostaa vapailta 
markkinoilta eikä niiden hankkimiseen 
liity koskaan pakkoa. Nykyisin säätiölle 
tarjotaan paljon alueita. Usein myyjille 
on tärkeää nimenomaan se, että alue 
säilyy koskemattomana tuleville suku-
polville.

Luonnonperintösäätiön suojelualu-
eilla saa liikkua vapaasti. Marjoja ja sie-
niä saa poimia, mutta muutoin eläimet 
ja kasvit on jätettävä rauhaan. Puiden 
annetaan kasvaa, vanheta ja muuttua 
lopulta lukuisten lahopuulajien ruoaksi 
omassa rauhassaan.

Tarkemmat tiedot säätiön toimin-
nasta ja sen suojelemista alueista löydät 
osoitteesta: 

www.luonnonperintosaatio.fi

Luonnonperintösäätiö, Raatihuoneenkatu 13 A 1, 13100 Hämeenlinna

info@luonnonperintosaatio.fi | www.luonnonperintosaatio.fi
Lahjoituksien keräilytili: IBAN FI78 5494 0950 0224 93

Rahankeräyslupa: POL-2015-4516.

Petäjäranta, Lestijärvi. Kuva Ari-Pekka Auvinen.
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Pekka Lehmusvuoren suurimpia haavei-
ta oli saada maakotka palaamaan hänen 
kotimaakuntansa Pirkanmaan linnustoon 
– nähdä vielä jonain päivänä sen ylvään 
silhuetin leikkaavan sinitaivasta petäjän 
latvassa keinuvan poikaspesän yllä. 

Tarvittiin vuosien, lähes kolmen vuosi-
kymmenen työ.  Apureineen Pekka raken-
si tekopesiä syrjäisten suonlaitojen män-
nynlatvoihin ja raahasi talvisin sianruhoja 
metsään.

Lopulta kova työ palkittiin, kun Pekka 
rengasti Pirkanmaan kautta aikojen en-
simmäisen kotkanpoikasen kesällä 2012. 
Onni hehkui tuolloin kotkamiehen kas-
voilla. 

Pekka Lehmusvuori oli itseoppinut 
käytännönmies. Talkoisiin hän oli aina 
valmis, mutta toimistopöytien ääressä 
pidetyissä kokouksissa Pekkaa ei juuri 
tavattu. Linnunpönttöjä syntyi tuhansia, 
ja renkaan sai Pekan toimesta jalkaansa yli 

kotkanpesäpUita etsimässä
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20 000 lintua.
Kotkamies jos kuka tietää, mikä on 

kotiseudun metsien tila. Kotkamaat ovat 
monen askeleen takana – ja ne askeleet 
kulkivat liian usein apeiden hakkuuaukioi-
den ja tiheään kaivettujen ojien poikki. 
Pekka ei voinut ymmärtää, miksi metsille 
tehtiin niin.

Kun Pekka Lehmusvuoren elämä kään-
tyi kohti loppuaan, halusi hän jättää omai-
suutensa mahdollisimman täysimääräisenä 
rakastamiensa metsien suojeluun. Pekka 
oli hoitanut muutamia vuosia aiemmin 
vakavasti sairastuneen vaimonsa rak-
kaudella loppuun saakka eikä perinnölle 
ollut kenelläkään polttavaa tarvetta. Myös 
Pekan vaimo, Leena Nyman oli tehnyt tes-
tamentin Luonnonperisösäätiölle.

Pekka jätti Luonnonperintösäätiölle 
asuinkiinteistön ja pankkitalletuksen. Pit-
kälti niiden turvin säätiö hankki kesällä 18 
hehtaarin Kaukametsän, omaan rauhaansa 
unohdetun salomaan Mänttä-Vilppulasta. 
Metsän, jollaisessa Pekka Lehmusvuori 
olisi ollut onnellinen.

Kuva vasemmalla: Kaukametsän hiljaisuudessa 

voi kuulla puukiipijän askeleet vanhan haapakelon 

rungolla. Kuva Anneli Jussila. 

Kuva oikealla: Pekka Lehmusvuori Kurun Ison 

Särkijärven rannalla. Kuva Juho Kytömäki.
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Mikko käveli metsätieltä ojan yli muuta-
mia kymmeniä metrejä. Hengästynyt mies 
seisahtui ja sulki silmänsä. Olimme kau-
niissa, vanhassa kuusikossa. Oli lumetonta 
ja jalkojen alla oli pehmeä sammal. Tuona 
joulukuun alun iltapäivänä vuonna 2015 
Mikko hyvästeli metsän, maiseman, johon 
hän oli palannut vuosikymmenten ajan lä-
hes päivittäin. Reilua viikkoa myöhemmin 
Mikko menehtyi sairastettuaan puolitoista 
vuotta. 

Metsien mies – niin Mikkoa varmasti 
voisi kutsua. Hän rakasti keskisuomalais-
ta metsämaisemaa ja asuikin maaseudun 
rauhassa Toivakassa lähes koko elämänsä. 
Kommentti ”Polut ylitetään yhdeksän-
kymmenen asteen kulmassa” kertoo siitä, 
ettei Mikko ollut valmiiden reitistöjen 
kulkija. Lapsuudessa metsä oli retkeily-

paikka. Nuorena Mikko kiinnostui valoku-
vaamisesta, ja vanhoissa vedoksissa onkin 
noilta ajoilta muistoja korpeista, lehmistä 
metsälaitumilla ja vanhojen kuusikoiden 
tunnelmista. Kuvaaminen säilyi harras-
tuksena, välillä päätoimisena työnäkin, 
loppuelämän. Mutta metsiin Mikon veivät 
kolmekymppisestä saakka erityisesti peto-
linnut.

Pöllöjen pönttöjä ja haukkojen tekori-
supesiä Mikko rakensi loppumattomalla 
innolla. Yli kymmenen viimeisen vuoden 
ajan hän myös rengasti petolintuja. Vaikka 
Mikko aikataulutti rengastustoiminnan ja 
pesäpaikkojen rakentamisen tehokkaas-
ti, oli hänellä aina aikaa ihailla kaunista 
metsää tai jotakin luonnon yksityiskohtaa. 
Kulkeminen metsässä toi mielenrauhaa, 
mutta se myös parhaimmillaan loi uskoa 

metsien mieHen perintö
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ihmisen kykyyn säilyttää edes jollakin 
tavalla luontoarvoja. Toki myös hakattu-
ja ikikuusikoita ja talousmetsiä tuli usein 
vastaan, ja tällöin Mikko yleensä puhkesi 
luennoimaan puoluepolitiikasta ja metsä-
luonnon tilasta. 

Mikko eli periaatteidensa ja arvojen-
sa mukaisesti. Yksityisautoilu oli Mikon 
omien sanojen mukaan hänen suurin syn-
tinsä. Hän käytti lähes kaiken vapaa-aikan-
sa petolintuharrastukseensa ja metsäret-
keilyyn. Hän puhui metsien säilyttämisen 
puolesta. Mutta hän myös osti noin 150 
hehtaaria metsää vain siksi, että ”edes ne 
ainakin ovat varmasti pystyssä minunkin 
jälkeeni”. Hän tiesi metsiä hankkiessaan, 
että testamenttaisi omaisuutensa taholle, 
jonka hallussa niistä tulisi aikanaan suo-
jelualueita. Tämä ajatus lohdutti Mikkoa 

viimeisinä aikoina, kun hän luopui pala 
palalta itselleen tärkeistä asioista. 

Metsäpalstat Keski-Suomessa ja Kai-
nuussa ovat nyt Luonnonperintösäätiön 
ja saavat siis Mikon toiveen mukaises-
ti kasvaa ja vanheta. Mikon perintönä 
Luonnonperintösäätiölle siirtyivät myös 
asuintila ja myytäviksi tarkoitetut tavarat, 
kuten kameratarvikkeet, autot, traktori, 
klapikone ja metsäkuormain, jonka hän 
osti alle viisikymppisenä ”eläkevuosien 
harrastamista varten”. Eläkeikään Mikko 
ei saanut elää, joten onneksi hän päätti 
hankkia lahjan itselleen riittävän ajoissa. 

Mikolla oli huumorintaju, joka teki hä-
nestä poikamaisen ja hyvän seuranpitäjän. 
Mikolla oli taito lieventää hankalia tilan-
teita niin työpaikalla opettajan työssä kuin 
vapaa-ajallakin: hän kertoi usein ensin 
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itsestään jotakin humoristista, esimerkiksi 
jonkin lukemattomista kommelluksistaan, 
minkä jälkeen tilanne oli keveämpi ja vai-
keistakin asioista oli helpompi keskustella. 
Hymyilevät silmät ja itselle nauramisen 
taito ovat varmasti piirteet, joita useimmat 
Mikon ystävät kaipaavatkin eniten. Mikko 
ei tehnyt eläessään numeroa omista teke-
misistään. Hänen motiivinsa olivat aivan 
jotain muuta kuin tunnustusten hakemista 

tai halua tuoda esille itseään. Hän koki 
jättävänsä elämästään jäljen teoillaan ja 
testamenttaamalla omaisuutensa Luon-
nonperintösäätiölle, joka arvostaa samoja 
asioita, joita hän itse arvosti. Mikon läm-
minhenkinen toive oli, että hänen muis-
tonsa nousisi mieliimme kävellessämme 
keväisissä kuusikoissa.

Toivakassa 18.2.2017 Mari Mäki-Paavola

Liito-oravan poikasia Mikko Hakasen rakentamassa pöntössä Toivakan Kääntölässä – yhdellä 

alueista, jonka suojelun Mikko halusi varmistaa jättämällä sen testamentissaan Luonnonperintö-

säätiölle. Kuva Mikko Hakanen.
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testamenttilaHJoitUs lUonnonperintösäätiölle

Yleishyödyllisenä yhteisönä Luonnonperintösäätiön ei tarvitse maksaa 
perintöveroa saamistaan testamenttilahjoituksista. Näin voimme käyttää 
lahjoituksesi täysimääräisesti luonnonalueiden ostoon ja siitä aiheutuviin 
kuluihin. Viime vuosina noin 83 % lahjoituksista on voitu käyttää suoraan 
alueiden ostoon.

Jos sinulla ei ole serkkua läheisempää sukulaista etkä ole tehnyt testa-
menttia, omaisuutesi perii valtio. Testamentilla voit kohdistaa omaisuutesi 
yhdelle tai useammalle yhteisölle, joka edistää sinulle tärkeitä arvoja. Jos 
sinulla sen sijaan on serkkuja läheisempiä omaisia, voit edelleen päättää 
missä suhteessa omaisuutesi jaetaan, kunhan rintaperillisesi saavat vähin-
tään niin kutsutun lakiosansa. 

Perinnönjakoa koskevat säännöt ovat joissakin tapauksissa monimutkaiset 
ja testamentin muotovaatimukset tarkat. Jos epäröit, kannattaa sinun ottaa 
yhteyttä asiantuntijaan kuten asianajotoimistoon. 

Annamme seuraavassa yleisiä ohjeita testamentin tekoon ja esitämme 
muutaman esimerkin siitä, millaisilla testamenteilla voit lahjoittaa Luon-
nonperintösäätiölle. Voit myös pyytää toimistoltamme valmiin testament-
tipohjan.

Testamenttia ei ole koskaan liian aikaista tehdä eikä testamentti enää 
laatimisen jälkeen aiheuta mitään kuluja elämäsi aikana. Voit myös 
tehdä uuden testamentin vanhan tilalle milloin tahansa, jos esimerkik-
si elämäntilanteesi muuttuu.

Voit määrätä testamentissasi Luonnonperintösäätiölle koko omaisuu-
tesi tai jonkin osuuden siitä. Testamenttilahjoitus voi olla esimerkiksi 
tietty rahasumma, irtaimistoa, arvopapereita tai asunto-osake. Erityi-
sesti voit lahjoittaa meille maa- ja vesialueita, jolloin voimme myös 
sopia niiden suojelusta kuolemasi jälkeen. Erityisesti tässä tapauksessa 
sinun kannattaa olla etukäteen yhteydessä säätiön työntekijöihin.
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lyhyt testamenttiohje

1. Tee lista testamentattavasta omaisuudestasi ja mieti miten haluat sen 
jakaa.

2. On tärkeää, että nimeät asiakirjan selkeästi testamentiksi.
3. Testamentissa tulee olla henkilötunnuksesi, ammattisi, päiväys, paik-

kakunta, allekirjoitus ja nimenselvennys.
4. Testamentista tulee ilmetä perinnön saajat sekä siirtyvän omaisuuden 

määrä tai osuus koko omaisuudesta. Käytä testamentissa virallista 
nimeämme Luonnonperintösäätiö sekä Y-tunnustamme 1565224-7.

5. Tee testamentti kirjallisena kahden esteettömän todistajan yhtäai-
kaisesti läsnä ollessa. Todistajien on oltava vähintään 15-vuotiaita. 
Puoliso, sukulainen tai testamentin hyödynsaaja eivät voi olla todis-
tajia. Todistajien on kirjoitettava todistuslausuma sekä päivättävä ja 
allekirjoitettava se. Todistajien ammatin ja asuinpaikan tulee ilmetä 
testamentista.

6. Todistajien tulee tietää, että asiakirja on testamentti, mutta heidän ei 
kuitenkaan tarvitse tietää, mitä testamenttiin on kirjoitettu. Todista-
jat todistavat, että he ovat olleet yhtä aikaa läsnä ja ovat todenneet 
testamentin tekijän henkilöllisyyden sekä sen, että testamentin tekijä 
on sen terveellä ja täydellä ymmärryksellä sekä vapaasta tahdostaan 
omakätisesti allekirjoittanut. 

7. Testamentti tulee säilyttää turvallisessa paikassa, kuten pankin tallelo-
kerossa tai luotettavalla ystävällä. Läheisille on hyvä kertoa testamen-
tista, mutta se ei ole välttämätöntä. Testamentista voit myös lähettää 
kopion meille. On tärkeää, että testamentti löytyy helposti tekijänsä 
kuoleman jälkeen ja sen määräykset voidaan varmasti toteuttaa.

8. Luonnonperintösäätiön toimistolta saat neuvontaa perusmuotoisen 
testamentin tekemiseksi. Monimutkaisemmissa tilanteissa ohjaamme 
sinut asianajajalle, jonka avulla testamentti voidaan laatia luottamuk-
sellisesti ja luotettavasti. Jos sinulla on toiveita meille lahjoittamasi 
omaisuuden käytöstä toivomme sinun keskustelevan siitä kanssamme.
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erimerkki testamentista, jossa osa omaisuudesta testamentaaan luonnon-
perintösäätiölle ja aiempi testamentti kumotaan 

TESTAMENTTI 

Minä Maija Virtanen (310945-111S) määrään viimeisenä tahtonani aikaisemmat
testamenttimääräykseni kumoten, että kuolemani jälkeen omaisuuteni osalta on
toimittava seuraavasti:

Pesän päältä maksetaan kohtuulliset hautaamis- ja pesänselvityskulut.

Kaikki muu omaisuuteni, muun muassa arvopaperit ja osakkeet, myydään, minkä
jälkeen kaikki rahavarani (omaisuuden myynnistä saadut sekä tileilläni olevat
varat) jaetaan seuraavasti:

Luonnonperintösäätiölle (Y-tunnus 1565224-7) 50/100
Kummitytölleni Liisa Lahtiselle 20/100
Veljenpojilleni Tero Virtaselle 15/100 ja Timo Virtaselle 15/100

Maija Virtanen
eläkeläinen
Eläkekatu 5
13100 HÄMEENLINNA

Varta vasten kutsuttuina, yhtä aikaa saapuvilla olevina ja esteettöminä
todistamme, että eläkeläinen MaijaVirtanen, jonka henkilöllisyyden olemme
tarkistaneet, on tänään täysin oikeustoimikelpoisena ja vapaasta tahdostaan
ilmoittanut edellä olevan sisältävän hänen viimeisen tahtonsa ja testamenttinsa
sekä että hän on tämän testamentin omakätisesti allekirjoittanut.

Maija Maijala     Antti Anttila
myyjä      metsänhoitaja
Myyntikatu 3     Vuokkorinne 6
13130 HÄMEENLINNA   13500 HÄMEENLINNA
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Kaita polku kaivolta ovelle 

nurmettuu.

Ikkunan edessä

pystyyn kuivunut omenapuu.

Reppu naulassa, oven pielessä,

siinä linnunpesä.

Kun olen kuollut, kun olen kuollut.

Kesä jatkuu. Kesä.

Lauri Viita

Kellosinilatvoja Inarin Pyrynmaan suojelualueella keskellä keskikesän yötä. Kuva Ari-Pekka Auvinen.


