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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

Huudetaan Blue Forest suojeluun!
Kesän helteet ovat pikkuhiljaa ohi ja edessä toivottavasti komeat
syysilmat. Luonnonperintösäätiössä syksy tarkoittaa toiminnan
kiihtymistä kohti loppuvuotta. Joulunalusaika on lahjoitusten kannalta
meille merkittävin aika vuodesta, ja vain lahjoitusten avulla voimme
toteuttaa ydintehtäväämme eli suojella uusia luonnonalueita.  

Kesälläkään emme kuitenkaan lepäilleet toimettomina. Ylä-Lapin
ikimetsäkeräys otti merkittäviä harppauksia eteenpäin, kun suojelimme
sen turvin jo kolme upeaa aluetta. Ja lisää on tulossa. Niin pitääkin olla,
sillä Euroopan viimeiset koskaan hakkaamattomat luonnonmetsät
tarvitsevat suojelua.

Kesällä järjestimme myös onnistuneen taidehuutokaupan, joka tuotti
luonnonsuojeluun noin 65 000 euroa. Huutokaupat ovat osoittautuneet
niin toimivaksi varainhankintakeinoksi, että päätimme järjestää
yhdessä Von Hertzen Brothersien kanssa sekä laajalla artistien
tuella uuden Blue Forest -huutokaupan mahdollistamaan metsäalueen
ostoa Lopelta. Vantaan kaupunki päätti nimittäin kokouksessaan
elokuun loppupuolella myydä meille upean metsän, josta tulee se
paljon puhuttu Blue Forest. 

Ja mikä alue onkaan kyseessä! Viitisenkymmentä hehtaaria
monimuotoista, luonnontilaista metsää näin eteläisessä Suomessa on
todellinen harvinaisuus. Kyseessä on järeitä haapoja ja kuusia kasvava
järvenrannan sekametsä, jossa asustavat muiden muassa liito-orava ja
valkoselkätikka. Alueen läpi virtaa saukon reviiriin kuuluva joki.

Komean metsän hinta on 340 000 euroa. Keräyssummasta puuttuu
vielä jonkin verran rahaa. Huudetaan siis nyt kaikki uudessa 7.9.
avautuvassa Blue Forest -huutokaupassa, jotta saadaan tämä upea
metsäalue ostettua! 

Katso lisätietoja huutokaupasta osoitteesta
www.ikimetsapuoti.fi/blueforest 

Kuulaita syyspäiviä toivottaen,
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HUUTOKAUPPA

Blue Forest etenee,
huutokauppa alkaa
Vantaan kaupunki on päättänyt
myydä Lopella sijaitsevan
metsäalueen säätiölle. Loppukirin
vauhdittamiseksi järjestetään uusi
Blue Forest -huutokauppa, jossa on
mukana vaikuttava joukko eturivin
artisteja.

Lue lisää

SUOJELUALUEET

Linkolan löytämä
metsä suojeltiin
Pirkanmaalla
Luonnonperintösäätiö osti suojeluun
runsaspuustoisen metsän
Kuhmalahdelta nykyisestä
Kangasalan kunnasta. Suojelualue
nimetään Laipansaloksi sen
eteläpuolella sijaitsevan
legendaarisen metsäalueen mukaan.
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Lue lisää

KAMPANJAT

Ylä-Lapin
ikimetsäkeräyksellä
suojeluun metsiä muun
muassa Enontekiöltä
Luonnonperintösäätiö suojeli reilun
neljänkymmenen hehtaarin alueen
Enontekiöltä. Uusi suojelualue koostuu
kahdesta metsäisestä ja soisesta
palstasta.

Lue lisää

KAMPANJAT

Yritykset mukaan
suojelutalkoisiin –
Scandinavian Outdoor
kerää varoja säätiölle
Scandinavian Outdoor ryhtyy
keräämään lahjoitusvaroja
Luonnonperintösäätiölle. Tarkoitus
on perustaa Elämää Ulkona -
suojelualue, jota etsitään Etelä-
Suomesta.

Lue lisää
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Tue Luonnonperintösäätiötä - Vieraile
Ikimetsäpuodissa!

Ikimetsäpuoti on Luonnonperintösäätiön ikioma kauppapaikka, joka
myy Luonnonperintösäätiölle lahjoitettuja taide- ja arvoesineitä,
säätiön tukituotteita ja oikeastaan mitä vain – mutta aina luonnon
hyväksi.

Vieraile Ikimetsäpuodissa osoitteessa Sibeliuksenkatu 2, Hämeenlinna
tai puodin verkkosivuilla osoitteessa www.ikimetsapuoti.fi.

Tervetuloa suojelullisille ostoksille!

Hyppää tästä Ikimetsäpuotiin
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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.
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