
luonnonsuojelua
tieteen ja taiteen keinoin
“

Suomen Luonnonsuojelun Säätiö
Naturskyddsstiftelsen i Finland



Säätiö jakaa 
vuosittain
apurahoja 
noin 40 000 €( )
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luonnon asialla 
yli puoli vuosisataa
Suomen Luonnonsuojelun Säätiö vaalii suomalaista luontoa ja 
ympäristöä jakamalla apurahoja suojelua tukeviin tieteellisiin  
tutkimuksiin, taiteellisiin projekteihin, koulutuksiin ja kansalais- 
järjestöjen toimintaan. 

Säätiö perustettiin vuonna 1962 Suomen luonnonsuojeluliiton 
edeltäjän, Suomen luonnonsuojeluyhdistyksen, jäseniltä saaduilla 
lahjoitusvaroilla. Nykyisin lahjoituksia saadaan niin yksityis- 
henkilöiltä kuin yrityksiltäkin. 

Apurahakohteista päättää keväisin säätiön seitsenhenkinen hallitus, 
jossa on edustus muun muassa Suomen luonnonsuojeluliitosta 
ja Luonto-Liitosta. Apurahoja jaetaan yleisistä käyttövaroista ja 
kolmen eri rahaston kautta. 

2000-luvun alussa yksityisellä lahjoituksella perustettujen erityis- 
rahastojen, Rafael Kuusakosken muistorahaston ja Itämeri- 
rahaston, ansiosta Itämeren suojelun tukemisesta on tullut merkit-
tävä osa säätiön toimintaa. 



merikotkan  
saalistusekolo-
giaa tutkitaan 
työskentely- 
apurahalla

vehkalon  
luonnonsuojelu- 
alue syntyi 
testamentti- 
lahjoituksella

“Vehkalon vanha metsä” 
on noin 20 hehtaarin 
suuruinen luonnon- 
suojelullisesti arvokas 
metsä- ja perinnemaisema 
-alue Someron Rekijoki-
laaksossa. 

Luonnonsuojelu- 
rahastosta on tuettu 
muun muassa uhnalaisten 
lajien kuten saimaan- 
norpan ja liito-oravan  
suojelututkimuksia ja 
-hankkeita sekä lajistoltaan 
arvokkaiden metsien 
inventointeja. 

FM Camilla Ekblad 
käynnisti säätiön avulla 
väitöstutkimuksensa, jolla 
selvitetään merikotkan  
ravinnonvalintaa ja saalis-
tuksen vaikutuksia  
Itämeren lintukantoihin. 

Rafael Kuusakosken 
muistorahastosta tuetaan 
Itämeren  linnustoa ja 
saariston eliöstöä, ilmastoa, 
meren ekologiaa ja maise-
mansuojelua käsitteleviä 
hankkeita. Vuodesta 2001 
alkaen on tuettu yli sataa 
apurahakohdetta. 



luonto-liitto 
järjesti apurahan 
avulla itämeri- 
aiheisen koulu- 
kiertueen

Koulutetut Itämeri- 
lähettiläät kiersivät vuoden 
ajan kouluissa kertomassa 
Itämeren rikkaasta luon-
nosta ja sen suojelusta.

Itämeri-rahastosta 
tuetaan Itämeren ja sen 
valuma-alueen eko- 
systeemien suojeluun  
liittyviä hankkeita.  
Tuettuja kohteita ovat 
olleet esimerkiksi Itämeren 
ja sen rannikon uhanalaiset 
lajit sekä ennallistamis-
hankkeet, joilla alkuperäistä 
kalastoa on palautettu. 

luhtaorvokin 
suojelusuun-
nitelman laa-
timinen alkoi 
säätiön tuella

FT Pertti Ranta laatii 
erittäin uhanalaiselle ja 
erityisesti suojeltavalle 
luhtaorvokille omaa 
suojeluohjelmaa.

Yleisistä käyttö- 
varoista on säätiön 
historian aikana tuettu 
monia tärkeitä luonnon- 
suojelu- ja tutkimus- 
hankkeita kuten 
arvokkaiden metsä- ja 
suokohteiden lajiston 
inventointeja, luonto- 
aiheisia julkaisuja sekä 
valokuvanäyttelyitä. 



miten sinä voit 
auttaa luontoa?

•	 Tee kertalahjoitus haluamallasi summalla tai  
ilahduta ystävää lahjakortilla

•	 Ohjaa merkkipäivälahjoituksesi tai yrityksesi  
joulukorttivarat säätiölle

•	 Lahjoita kohdennettu nimikkostipendi esimerkiksi  
metsien- tai jonkin uhanalaisen lajin suojeluun

•	 Perusta lahjoittajan nimeä kantava rahasto säätiölle
•	 Laadi testamentti säätiön hyväksi

Lahjoituksilla tuetaan luonnon ja ympäristön hyvinvoinnin 
kannalta tärkeitä hankkeita – niin pieniä kuin suuriakin!

tilinumero: Fi18 1555 3000 1188 45 (nordea)



Jokainen yrityksen,  
yhdistyksen ja 
yksityisen lahjoitus 
on tärkeä säätiölle( )



           Olkoon tunnuslauseemme, 
että kukin kohdaltamme jätämme tämän maan 
edes jonkin verran parempana ja 
kauniimpana jälkeläisillemme.

-  professori niilo söyrinki, säätiön ensimäinen puheenjohtaja

www.luonnonsuojelunsaatio.fi
Lue lisää osoitteesta:

“


