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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
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TOIMINNANJOHTAJAN TERVEISET

Kohti uusia suojeluhankkeita
Huippuvilkas joulunaika teetti Luonnonperintösäätiön toimistolla kiireitä
vielä tammikuun puolelle. Lahjoituksia tuli ennätysmäärä, ja vaikka
olimme varautuneet tilaustulvaan parhaamme mukaan, aiheuttivat
runsaat lahjoitukset ruuhkaa käsittelypäässä. Sydämellinen kiitos
lahjoittajille kärsivällisyydestä tilauksia odotellessa!

Nyt säätiössä on siirrytty tukevasti vuoden 2022 puolelle ja tarkennettu
kiikarit uusiin upeisiin suojeluhankkeisiin, joista kerromme lisää tässä
uutiskirjeessä sekä jatkotiedotteissa, joita seuraa kiihtyvään tahtiin. 

Yhdessä Kuusinkijoki kuntoon -yhdistyksen kanssa lähdemme
toteuttamaan Kuusinkijoen ja Piilijoen rantametsien suojelua ja
turvaamaan kalareittejä taimenille. Tähän hankkeeseen saamme
Partioaitalta Ympäristöbonuksen, joka on selkeä luottamuksenosoitus
säätiön toimintaa kohtaan. Tehokkailla suojelutoimilla osoitamme
olevamme luottamuksen arvoisia. 

Viime aikoina olemme suojelleet monimuotoisia metsiä hartiavoimin.
Piakkoin tiedotamme muun muassa Lasten metsän hankinnasta sekä
monista suojelualueillemme hankituista lisäosista. Salosta suojelimme
yhdessä Salon luonnonmetsäsäätiön kanssa liito-oravametsän, jonka
jyrkänteillä Luonnonperintösäätiön perustaja Pentti Linkola aikoinaan
totesi muuttohaukkareviirin. Syrjämetsän ostoa varten saimme
mittavan täsmälahjoituksen, josta olemme kiitollisia. 

Lahjoituksia tarvitsemme jatkossakin, jotta saamme elintärkeitä
luonnonalueita suojeluun. Tarvitsemme myös entistä tiiviimpää
yhteistyötä luonnonsuojelutoimijoiden kesken. Luodaan yhdessä
turvapaikkoja elämälle ja suojellaan porukalla suomalaista luontoa!

Helmikuisin pakkasterveisin,
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UUTISET

Säätiö suojelemaan
Kuusingin rantametsiä
Luonnonperintösäätiö ja Kuusinkijoki
kuntoon -yhdistys allekirjoittivat
sopimuksen Kuusamon Kuusingissa
sijaitsevien rantametsien ja
vesialueiden suojelemiseksi. 

Lue lisää

UUTISET

Ympäristöbonus
myönnettiin
vaelluskalareittien
avaamiseen
Luonnonperintösäätiö keräsi
ylivoimaisesti eniten ääniä Partioaitan
365-klubin Ympäristöbonus-
äänestyksessä.

Lue lisää
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UUTISET

Kiekkolegenda Miikka
Kiprusoff Kuusinki
vapaaksi! -keräyksen
suojelijaksi

Lue lisää

SUOJELUALUEET

Liito-oravametsä
suojeltiin Salosta
Luonnonperintösäätiö suojeli yhdessä
Salon luonnonmetsäsäätiön kanssa
liito-oravien kotimetsän aivan Salon
kaupungin tuntumasta.

Lue lisää

SUOJELUALUEET

Hiidenkivenkorpi
turvaan Urjalassa
Säätiö osti Urjalan Nuutajärveltä
vanhan, kauttaaltaan puustoisen
kahdentoista hehtaarin metsän.

Lue lisää

Tue Luonnonperintösäätiötä!
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Last en Haapalogo-pait a

Lasten T-paitoja
nyt saatavilla!
Puotiin on saapunut uusia
tukituotteita - lasten T-paitoja!
Kysyimme arvovaltaiselta
päiväkotiraadilta väritoiveita ja
niiden perusteella
värivaihtoehdoiksi valikoituivat
musta, sininen ja pinkki. 
Paitoja koristaa
komea haapalogo.

Osta t-paita!

Luonnonperint ösäät iön pipo

Pipo päähän
pakkasilla!
Metsäuskottavat pipot ovat
täällä! Pipoja saatavilla kahta
sorttia: punainen paksuhkoa
merinovillaa, musta
virtaviivaisempaa trikoota.
Molemmissa näyttävä
haapalogo. Huom! Saattaa
aiheuttaa luonnonsuojelullisia
ajatuksia!

Osta pipo!

Luonnonperintösäätiön vuoden 2022 seinäkalenterit 

nyt alennettuun hintaan!

Osta kalenteri!

Haluatko lahjoittaa?
Ikimetsien suojeleminen on konkreettinen ilmastoteko. 

Osallistu sinäkin.
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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

https://luonnonperintosaatio.fi/lahjoita/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=luonnonperintoesaeaetioen_uutiskirje_helmikuu_2022&utm_term=2022-02-03
mailto:info@luonnonperintosaatio.fi
http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f70396932773263327132
https://www.facebook.com/luonnonperintosaatio/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=luonnonperintoesaeaetioen_uutiskirje_helmikuu_2022&utm_term=2022-02-03
https://twitter.com/luonnonperinto?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=luonnonperintoesaeaetioen_uutiskirje_helmikuu_2022&utm_term=2022-02-03
https://www.instagram.com/luonnonperintosaatio/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=luonnonperintoesaeaetioen_uutiskirje_helmikuu_2022&utm_term=2022-02-03

