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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

Monimuotoinen alkuvuosi
Vuosi 2023 on käynnistynyt Luonnonperintösäätiössä varsin
monimuotoisissa merkeissä: olemme suojelleet hartiavoimin ja
lahjoittajien laajalla tuella uhanalaista luontoa ja siinä samalla
monipuolistaneet omaa toimintakenttäämme, jotta pystymme
keräämään tukea ja lahjoituksia laajamittaisemmin. 

Helmikuussa avasimme Hämeenlinnaan Ikimetsäpuodin viereen
Ikimetsägallerian, jonka ensimmäinen näyttely on täyttä häkää
käynnissä. Taneli Eskolan upeita metsäaiheisia taidevalokuvia on
näytillä kahdessa kerroksessa ja niitä on myyty jo useiden tuhansien
eurojen arvosta – ja totta kai luonnon hyväksi! Tulevia näyttelyitäkin on
jo lyöty lukkoon useita ja Ikimetsägallerian toimintaa kehitetään entistä
suojelullisempaan suuntaan. 

Kampanjarintamallakin on tapahtunut runsaasti sitten viime näkemän.
Tammikuussa käynnistimme ryminällä Susimetsäkeräyksen, johon
virtasi heti runsaasti lahjoituksia. Ryminä jatkui kiivaana, kun heti perään
ryhdyimme yhdessä Seinäjoen Elävän Musiikin Yhdistyksen kanssa
etsimään Rytmikorjaamon metsää Etelä-Pohjanmaalta. Itä-Suomikaan
ei jäänyt osattomaksi, kun Suojele pala Itä-Suomea -kampanja avautui
helmikuussa. 

Vastikään aloitimme erittäin mielenkiintoisen ja ainutlaatuisen
hankkeen yhdessä Sallan matkailun kanssa. Sallan
luontohyvityskampanjassa lahjoittaja voi kohdentaa lahjoituksensa
tietylle luontotyypille. Kaikki me pääsemme seuraamaan hankkeen
etenemistä ja suojeluprosenttien kasvua nettisivuillamme. Jännittävää
nähdä, miten tilanne kehittyy! 

Muistakaahan myös ladata sovelluskaupasta Luonnonperintösäätiön
oma mobiilisovellus ja seurata senkin avulla suojelutilanteen
kehittymistä. Tehdään yhdessä parhaamme ikimetsien hyväksi!

Suojeluterveisin,



Pepe Forsberg
Toiminnanjohtaja
pepe.forsberg@luonnonperintosaatio.
f i

KAMPANJAT

Säätiö käynnistää
ainutlaatuisen
suojeluhankkeen Sallan
matkailun kanssa
Uudenlaisessa
luontohyvityskampanjassa on
tarkoitus ostaa ja suojella reilun
kolmenkymmenen hehtaarin metsä
Sallan Oulankajoen yläjuoksulta
matkailijoiden tuella. 

Lue lisää

KAMPANJAT

Etsinnässä Susimetsä -
osallistu kampanjaan!
Keräämme varoja suden elinpiiriksi
sopivan vanhan metsän suojeluun.
Kampanja on lähtenyt vauhdikkaasti
käyntiin. Osallistu sinäkin
hankkeeseen Susimetsäkampanjan
sivuilla. 
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Lue lisää

SUOJELUALUEET

Suojele pala Itä-
Suomea: Kiteeltä
rauhoitettiin metsää
Säätiö osti reilun kokoisen
metsäalueen Kiteen Suoparsaaresta.
Uuden suojelualueen perustamisen
myötä avataan myös uusi
suojelukampanja Itä-Suomeen.

Lue lisää

SUOJELUALUEET

Markku Ahon
muistometsä löytyi
Nurmeksesta
Enolaisen luonnonystävän ja Kohtuus
vaarassa -liikkeen aktiivin Markku
Ahon (1952-2019) muistometsä on
löytynyt Pohjois-Karjalasta. Kaupat
suojelumetsästä tehdään kevään
aikana.

Lue lisää
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Tue Luonnonperintösäätiötä - ryhdy
kummiksi!

Säännöllisten lahjoittajien tuki on Luonnonperintösäätiölle äärimmäisen
arvokasta. Vain lahjoitusten avulla voimme ostaa metsiä suojeluun.
Luonnonalueiden pelastamiseen tarvitaan jatkuvasti lisää lahjoituksia. 

Luonnonperintösäätiön kummina kuka tahansa voi tukea ikimetsien
suojelua säännöllisen kuukausilahjoituksen muodossa. 

Liity kummiksi nyt. Ikimetsät kiittävät.

Liity kummiksi

Hei Luonnonperintösäätiön kummi!

Huomioithan, että maaliskuun alusta lähtien verkkopankin kautta
tehdyt kummimaksut kirjautuvat oikein ainoastaan käyttämällä
viitteenä omaa henkilökohtaista kumminumeroa ja vanhat
viitenumerot lakkaavat toimimasta. 

Puuttuvaa kumminumeroa voi tiedustella sähköpostitse osoitteesta
info@luonnonperintosaatio.fi

Haluatko lahjoittaa?
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Ikimetsien suojeleminen on konkreett inen ilmastoteko. 
Osallistu sinäkin.

Lahjoita Luonnonperintösäätiölle

LUONNONPERINTÖSÄÄTIÖ
Palokunnankatu 20b, 13100 Hämeenlinna

Lahjoitusten keräilytili
IBAN FI7854940950022493 

BIC OKOYFIHH
MobilePay-numero 77220

Rahankeräyslupa: RA/2020/921

info@luonnonperintosaatio.fi

Saat tämän viestin, koska olet liittynyt uutiskirjeemme
tilajaaksi tai tilannut meiltä tuotteita.
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