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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.
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TOIMINNANJOHTAJAN TERVEISET

Kohti tehokkaampaa suojelua
Maaliskuun loppupuolella pidettiin Luonnonperintösäätiön vuosikokous,
jossa säätiön hallitus vahvistui ja suojelutoimintaan saatiin kertaheitolla
mukaan kaksi rautaista ammatti-ihmistä: kirjailija Anni Kytömäki ja
luontotoimittaja Minna Pyykkö. 

Säätiön uutena suojeluasiantuntijana on puolestaan aloittanut Harri
Hölttä, joka on toiminut muun muassa Suomen luonnonsuojeluliiton
puheenjohtajana, metsä- ja ympäristöhistorian tutkijana ja
metsäasiantuntijana. 

Näiden merkittävien henkilöstöuudistusten myötä
Luonnonperintösäätiön tulevaisuus näyttää valoisalta ja suojelutoiminta
tehostuu entisestään. 

Keväällä pidetty Blue Forest -huutokauppa onnistui yli odotusten. Pian
saamme jakaa tietoa uudesta merkittävästä metsäalueesta, joka
hankitaan kampanjan tuottamilla varoilla. Onnistuneiden kokemusten
siivittäminä olemme järjestämässä uusia huutokauppoja ikimetsapuoti.fi
-alustalle. Pysykäähän siis kuulolla!

Kesäkuun 11. päivänä järjestämme huutokauppahuone Helanderilla
suuren taidehuutokaupan, joka toimii myös online-huutokauppana
verkossa. Mukaan on lähtenyt upeita taiteilijoita, kuten Aulis Blomstedt,
Elina Brotherus, Marjatta Tapiola ja Kari Vehosalo. Taiteilijat ovat
merkittävä osa hyvän ketjua, jossa me kaikki voimme olla mukana
vaikuttamassa. Muistakaa siis huutaa luonnon hyväksi!

Kesä tulee kovaa vauhtia. Silloin jalkaudumme kesätapahtumiin,
markkinoille, turuille ja toreille. Saapukaa säätiön kojulle tai nykäiskää
muuten hihasta, niin jutellaan lisää suomalaisesta luonnosta ja sen
suojelusta.

Iloista vappua ja aurinkoa kesään toivottaen, 
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KAMPANJAT

Ylä-Lapin ikimetsien
suojelemiseksi
käynnistettin
kampanja
Luonnonperintösäätiö on
käynnistänyt kampanjan Ylä-Lapissa
sijaitsevien Euroopan viimeisten
luonnonmetsien suojelemiseksi.

Lue lisää

HUUTOKAUPAT

Kesäkuussa
järjestetään
taidehuutokauppa
ikimetsien hyväksi
Luonnonperintösäätiön kolmas
taidehuutokauppa järjestetään
Helanderin huutokauppahuoneessa
Helsingissä sekä online-
huutokauppana 11.6.2022.
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HUUTOKAUPAT

Blue Forest -
huutokauppa tuotti
runsaasti varoja
Luonnonperintösäätiön ja Von Hertzen
Brothersin taidehuutokauppa kerrytti
huomattavan summan
luonnonsuojeluun.

Lue lisää

UUTISET

Anni Kytömäki ja Minna
Pyykkö hallitukseen,
Harri Hölttä
suojeluasiantuntijaksi
Luonnonperintösäätiön hallitus ja
henkilökunta vahvistuivat kolmella
tunnetulla luontoalan vaikuttajalla.

Lue lisää

SUOJELUALUEET

Säätiö suojeli
Aholansaaren
ikimetsän Syvärillä
Luonnonperintösäätiö osti suojeluun
arvokkaan metsän Nilsiästä, Syväri-
järven Aholansaaresta. Saari on tullut
tunnetuksi erityisesti Paavo
Ruotsalaisen kotisaarena.
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SUOJELUALUEET

Haviseva suojaan
Lohjansaaressa
Luonnonperintösäätiö osti Lohjan
Marttilan kylästä metsän, joka
suojeltuna saa nimekseen
Haviseva. Lohjansaaressa sijaitsevaan
metsään sisältyy noin 150 metriä
Lohjanjärven rantaviivaa.

Lue lisää

Muista äitiä sunnuntaina 8.5.!

Äitienpäivää vietetään sunnuntaina 8.5. Suojele juhlapäivän kunniaksi
pala suomalaista luontoa ja tilaa äidille upea Luonnonperintösäätiön

https://luonnonperintosaatio.fi/luonnonperintosaatio-suojelee-aholansaaren-ikimetsan-syvarilla/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=luonnonperintoesaeaetioen_uutiskirje_huhtikuu_2022&utm_term=2022-04-28
https://luonnonperintosaatio.fi/haviseva-suojellaan-lohjansaaressa/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=luonnonperintoesaeaetioen_uutiskirje_huhtikuu_2022&utm_term=2022-04-28


Ikimetsä-lahjakortti! Muista tilata lahjat ajoissa, niin ehtivät hyvin
perille!

Lahjakortit ja muut Luonnonperintösäätiön tukituotteet löydät säätiön
verkkokaupasta osoitteesta www.luonnonperintosaatio.fi/kauppa

Osta ikimetsäkortti

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
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