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1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja Timo Tanninen (YM) avasi kokouksen ja toivotti osanottajat 
tervetulleiksi. 

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja 
Edellisen kokouksen (24.11.2009) pöytäkirja hyväksyttiin. 

3. Ajankohtaiset asiat. 
• Tanninen esitteli globaaleja ajankohtaisia asioita Mikko Kuusisen kokoaman 

muistion pohjalta  
• YM valmistelee saimaannorpan suojeluohjelmaa 
• Selkämeren kansallispuiston – perustamisedellytykset etenevät ja ministeri 

Paula Lehtomäki vierailee maakunnassa 
• MH selvittää Sipoonkorven suojelualueen edellytyksiä.  
• SLL:n Ilpo Kuronen kertoi esityksestä uudeksi vesilaiksi. Hän mainitsi että 

vaikka lakiluonnoksessa purojen suojelu paranee, purot pitäisi tulevaisuudessa 



suojella lähteiden tavoin luonnontilan vaarantamiskiellolla. Myös vireillepano-
oikeus on hyvä asia sekä ruoppaukseen liittyvät kohdat.  

• Klemetti Näkkäläjärven mukaan vesilaki huomioi erityislakina ensimmäistä 
kertaa saamelaiskulttuurin ja saamelaisten edellytyksiä.  
 

4. Hannele Ahponen esitteli SLL:n LUMO 2010 luonnon monimuotoisuustoimintaa ja liiton 
esitykset siitä mitä kukin voi tehdä monimuotoisuuden säilyttämiseksi. 
SLL:n tavoitteena nostaa luonnon monimuotoisuus Suomessa päätöksenteon ytimeen. Hän 
jakoi SLL:n laatimat faktalehdet: Ilmastonmuutos, Ekosysteemipalvelut- elämän edellytys ja 
lumoudu lähiluonnosta. 

• Hän mainitsi muiden asioiden ohella Geodiversiteettipäivän 25.9.2010 joka vietetään 
Suomessa ensimmäistä kertaa. 

• Teemavuonna nostetaan luonnon monimuotoisuuden merkitystä monipuolisesti esille 
muun muassa mediassa ja innostetaan suomalaisia kokemaan lumoava lähiluonto 
(http://www.sll.fi/lumo2010/lahiluonto/index_html). 

 
5. Marina von Weissenberg esitteli lyhyesti monimuotoisuuden teemavuoden 2010 lähiajan 

tapahtumia Katja Huumon poissaollessa.  
 

• SYKE:n 20.1. järjestämä biodiversiteetti - tapahtuma oli onnistunut ja sai hyvää 
palautetta. Erityisesti Mauri Leivon tekemää luontofilmiä pidettiin hyvänä sekä ministeri 
Lehtomäen ja Anttilan osallistumista tilaisuuteen.  

• 20.1 julkaistiin ensimmäinen luonnonkirjo – uutiskirje ja faktalehti oli valmistunut 
7.1.2010. Aineisto löytyy www.ymparisto.fi sivuilla.  

• 19.2 Suomen luonnon tila – seminaari jonka yhteydessä julkaistaan luonnon 
monimuotoisuuden mittaristo www.luonnontila.fi 

• 22.5 vietetään kansainvälistä biodiversiteettipäivää, jonka teemana on köyhyys 
• Toukokuussa avataan Paras luontoteko – kilpailu 2010. 
 
Lea Houtsonen (OPH) kertoi kasvatuspuolella pidettävästä Metsän oppimispolkufoorumista 
joka pidetään 15.-16.9.2010. Todettiin myös, että Art.8 j biodiversiteettitapahtumia tulisi 
lisätä bd -tapahtumakalenteriin ja ympäristöhallinnon ylläpitämään luonnontila.fi –
sivustoon. 

 
 

6. Teemu Rintala ja Marina von Weissenberg esittelivät bd - toimintaohjelman tavoitteiden ja 
toimenpiteiden täydennyksiä elinympäristöjen ja lajisuojelun osalta. 

• Täydennyksiä toimitettiin loppuvuodesta kiitettävästi eri hallinnonaloilta 
• Ilmoitettujen toimien toivotaan jatkossa vastaavan hieman konkreettisemmin bd – 

toimintaohjelman tavoitteisiin. 
 
 

7. Marina von Weissenberg esitteli ABS 8 – kokouksen tuloksia ja tulevien kv – kokousten 
(CBD/Nagoya) tavoitteita laaditun muistion pohjalta. 

8. Muissa asioissa todettiin, että biodiversiteettivuosi ja aihe käsitellään kestävän kehityksen 
toimikunnassa 29.4.2010 Helsingissä. 

 
9. Puheenjohtaja päätti kokouksen. 
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