Luonnonperintösäätiön uutiskirje lokakuu 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

Suojelullinen syksy
Syksy on Luonnonperintösäätiössä kiireistä aikaa. Sitten heinäkuun
helteiden olemme tiedottaneet yhdeksän uuden alueen suojelusta ja

lisää on tulossa. Luontoarvoltaan arvokkaita alueita on etsitty ympäri
Suomen ja vireillä on useita tärkeitä kauppoja, joista kerromme lisää
lähiaikoina.
Syksyn suuri uutinen oli Luonnonperintösäätiön perustajan Pentti
Linkolan muistoalueiden hankkiminen Toivakasta ja Sahalahdelta. Asia
sai runsaasti palstatilaa julkisuudessa ja aktivoi monia uusia
lahjoittajia.

Säätiön toiminnan tukemiseksi on Hämeenlinnassa pyöritetty kesästä
alkaen Ikimetsä-puotia, jossa myynnissä on perinteisten

tukituotteiden lisäksi arvokkaita taide-esineitä, joita luontoa rakastava
kulttuuriväki on säätiölle lahjoittanut. Syyskausi on osoittanut puodin
toimivuuden niin myymälänä kuin julkisena kohtaamispaikkanakin.
Ikimetsä-kaupassa on pidetty onnistuneesti muun muassa
tiedotustilaisuuksia ja kirjajulkkareita. Kannattaa piipahtaa puodissa ja
tehdä samalla vaikka joululahjahankinnat hyvissä ajoin meiltä. Samalla
annat arvokkaan lahjan Suomen luonnolle ja sitä kautta tuleville
sukupolville.
Luonnonperintösäätiö on uusien nettisivujen ja myymälän avulla
panostanut reilusti näkyvyyteen. Nyt panostetaan myös
kuuluvuuteen, sillä Hakattu metsä ei vastaa -kampanja hyppää
lokakuun aikana tehokkaasti radioaalloille. Huolella valmistellun
kampanjan käänteitä ja tuloksia on nähtävissä aivan
lähitulevaisuudessa. Kannattaa siis seurata ilmoittelua.

Kuten Pentti Linkola totesi, jokainen luonnolle pyhitetty aarikin on

kullan arvoinen. Jokainen lahjoitus luonnonsuojeluun on tärkeä.
Hakattu metsä ei vastaa, joten vastataan me siitä, ettei arvokkaita

metsiä tuhota. Lahjoita sinäkin Luonnonperintösäätiölle - jo tänään!

Raikkaita syystuulia toivottaen,

Pepe Forsberg

T oiminnanjohtaja
pepe.forsberg@luonnonperintosaatio.
fi

UUT ISET

Uusi kampanja
herättää suojelemaan
ikimetsiä
Luonnonperintösäätiö on
käynnistänyt Hakattu metsä ei vastaa
-kampanjan, jonka tuotoilla
pelastetaan uhanalaisia metsiä koko
Suomesta.

Lue lisää

SUOJELUALUEET

Linkolan
muistoalueiden
julkistaminen herätti
huomiota - keräys
jatkuu
Syyskuussa pidettiin Linkolan
muistoalueiden julkistamistilaisuus,
joka on katsottavissa
Luonnonperintösäätiön Youtubekanavalla. Lähetystä seurasi suorana
ennätysyleisö.

Lue lisää

KIRJANJULKIST AMINEN

Anneli Jussilan kirja
julkistettiin Ikimetsäpuodissa
Pentti Linkola ja minä -kirjan
julkistamistilaisuus pidettiin

Luonnonperintösäätiön Ikimetsäpuodissa. Pepe Forsberg haastatteli
Anneli Jussilaa kirjan tiimoilta ja
muusikko Osmo-Matias Merikallio
esitti Eino Leinon runoja.

Lue lisää

KERÄ YKSET

Jukka Nousiainen
täytti vuosia ja keräsi
rahaa metsien
suojeluun
Soolotuotannostaan, Räjäyttäjistä ja
Jytämimmeistä tunnettu muusikko ja
lauluntekijä Jukka Nousiainen täytti
syyskuussa 40 vuotta ja käynnisti sen
kunniaksi keräyksen
Luonnonperintösäätiölle.

Lue lisää

Tue Luonnonperintösäätiötä!

Haapalogo-huppari

Luonnonperint ösäät iön kummi

Hanki huppari!

Ryhdy kummiksi!

Tue Luonnonperintösäätiön
toimintaa ostamalla upea
Luonnonperintösäätiön
haapalogohuppari! Hupparia
koristaa Luonnonperintösäätiön ja
Ikimetsän ystävät ry:n yhteinen
haapalogo.

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

Osta huppari

Liity kummiksi

Haluatko lahjoittaa?
Ikimetsien suojeleminen on konkreettinen ilmastoteko.
Osallistu sinäkin.

Lahjoita Luonnonperintösäätiölle

LUONNONPERINTÖSÄÄTIÖ
Palokunnankatu 20b, 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

