Luonnonperintösäätiön uutiskirje heinäkuu 2021

Katso selaimella

OSTAMME LAHJOITUSVAROIN
LUONNONALUEITA JA

RAUHOITAMME NE PYSYVÄSTI.

Luonnonperintösäätiön toiminta-ajatus on Suomen luonnonsuojelun
edistäminen ja luonnonalueiden säilyttäminen.
Hankimme sopivia alueita, ensisijaisesti
metsiä, ja haemme niille pysyvän, lakisääteisen rauhoituksen.
Lue lisää

T OIMINNANJOHT AJAN T ERVEISET

Arvoisa luonnonystävä,
luet nyt Luonnonperintösäätiön historian ensimmäistä digimuotoista
uutiskirjettä. Kuluvan vuoden aikana säätiö on parantanut viestintäänsä
uudistamalla kotisivunsa ja tiedottamalla suunnitelmallisesti
kuulumisiaan. Uutiskirje on osa uudistusta.

Positiivinen palaute ja hyvät kehitysehdotukset ovat vieneet meitä

kohti uusia ikimetsäisiä polkuja. Ennätyksellinen suojeluvuosi on jatkunut
kasvavana juhannusjuhlien jälkeenkin. Kiitos kuuluu teille, hyvät
lahjoittajat, tukijat, vapaaehtoiset ja mukana elävät sydämelliset
suojelijat!

Suojelurintamalla olemme omalla panoksellamme raivanneet tietä
kohti Euroopan Unionin mailleen suosittelemaa 30% suojeluastetta.
Esimerkiksi Etelä-Suomessa tavoitteista ollaan kaukana ja suojeluaste
on hälyttävän pieni. Vain 3-4% metsistämme on näillä leveyspiireillä
suojeltu. Luonto tarvitsee siis meidän jokaisen panosta enemmän kuin
koskaan ennen.
Säätiössä olemme kiihdyttäneet suojeltavien alueiden ostoja monin
keinoin. Yhtenä esimerkkinä järjestimme yhdessä Huutokauppahuone
Helanderin kanssa tapahtuman, joka tuotti luonnon hyväksi yli 60000
euroa. Lisätietoa huutokaupasta ja sen jatkosta löytyy tästä
uutiskirjeestä. Eteenpäin jatketaan ja kehitetään lisää tapahtumia
luonnonsuojelun hyväksi, se on varmaa.

Lahjoittajat, vapaaehtoiset ja läheistahot mahdollistivat vuonna 2020
sen, että peräti 92,5% kerätyistä varoista kohdennettiin suoraan
ikimetsäostoihin ja ennallistamiseen. Jatkossa meillä on vakaa

pyrkimys luoda Luonnonperintösäätiön ympärille prosessit siten, että
kasvavat lahjoitusvarat saataisiin täysimääräisenä käytettyä

metsäostoihin. Kehitys näyttää rohkaisevalta. Alkuvuonna 2021 olemme
ostaneet alueita jo kahdella miljoonalla eurolla. Summa on lähes puolet
enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.
Varoja tarvitaan, sillä uutena ilmiönä metsätiloja hamuavat myös
monikansalliset rahastot. Tukkipuun hinta on kasvussa ja korona-ajan
vaikutustakin on spekuloitu osana hinnannousua. Pienistä puroista
kasvavat yhä ne joet, joilla pyrimme vastaamaan haasteeseen.
Suojelutoimenpiteitä tulee kiihdyttää juuri nyt. Meillä ei ole aikaa

odottaa. Tarvitsemme jokaista teistä mukaan talkoisiin. Ryhdy siis

kummiksemme, lahjoita ikimetsien suojeluun ja tule vierailemaan
Hämeenlinnan toimipisteellemme. Jaa tämä uutiskirje myös ystävillesi.
Kehitetään yhdessä uusia tapoja suojella luontoa.
Pirteää kesänjatkoa toivottaen,

Pepe Forsberg

T oiminnanjohtaja

pepe.forsberg@luonnonperintosaatio.
fi
050 552 2588

AJANKOHT AIST A

Huutokauppa tuotti
runsaasti varoja
luonnonsuojeluun
Kesäkuussa järjestettiin Huutokauppa
Helanderilla Luonnonperintösäätiön
huutokauppa, joka tuotti yli 60 000
euroa suomalaisten metsien
suojeluun.

Lue lisää

Ajankoht aist a

Säätiölle uudet
toimitilat ja kotisivut

Luonnonperintösäätiö on muuttanut

uusiin toimitiloihin Palokunnankadulle
ja avannut uudet kotisivut, jotka on
toteuttanut digitoimisto Sitely.

Lue lisää

AJANKOHT AIST A

Ikimetsä-kauppa
avataan keskiviikkona
14.7.
Säätiö avaa Ikimetsä-nimeä
kantavan myymälän Hämeenlinnaan.
Kauppa myy perinteisten
tukituotteiden lisäksi lahjoituksien

kautta kertynyttä taidetta, antiikkia ja
muuta esineistöä.

Lue lisää

KAMPANJAT

Kuhankeittäjälle
etsitään kotimetsää
Etelä-Savoon
Heinäkuun alussa perustettiin
yhdessä luontojärjestöjen kanssa
kampanjakeräys, jossa etsitään
kuhankeittäjälle kotimetsää EteläSavosta.

Lue lisää

Tue Luonnonperintösäätiötä!

Hanki t-paita!

Ryhdy kummiksi!

Luonnonperintösäätiön
haapalogo-paitoja löytyy mustan
ja vihreän värisinä. Materiaali on
100% sertifioitua luomupuuvillaa ja
paidat on tuotettu ja valmistettu
reilun kaupan ehtojen mukaisesti.

Kummina tuet
Luonnonperintösäätiön
suojelutyötä säännöllisesti
kuukausi- tai vuosilahjoittajana.
Voit liittyä Metsän Kummiksi,
Kuukkelimetsän Kummiksi tai
Suokummiksi.

Osta t-paita
Liity kummiksi

Haluatko lahjoittaa?
Ikimet sien suojeleminen on konkreet t inen ilmast ot eko.
Osallist u sinäkin.

Lahjoita Luonnonperintösäätiölle

LUONNONPERINTÖSÄÄTIÖ
Palokunnankatu 20, 13100 Hämeenlinna
Lahjoitusten keräilytili

IBAN FI7854940950022493
BIC OKOYFIHH

Rahankeräyslupa: RA/2020/921
info@luonnonperintosaatio.fi
Saat tämän viestin, koska olet liittynyt uutiskirjeemme
tilajaaksi tai tilannut meiltä tuotteita.
Poistu listalta

