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lasten ja nuorten oma
järjestö, joka suojelee metsiä ja

on

niiden eliöitä, rehevöitynyttä Itä
merta, muuttuvaa ilmastoa, ah
taalle joutuneita suurpetoja ja
luonnon monimuotoisuutta. Edis
tämme kestävää liikennettä, ener
giantuotantoa ja elämäntapaa.

Luonto-Liiton jäsenyys on
kannanotto luonnon puolesta
– Luonto-Liiton jäsenenä puolus
tat luonnon monimuotoisuutta ja
itseisarvoa!

> Liity jäseneksi:

www.luontoliitto.fi/liity
> Lue jäseneduista:
www.luontoliitto.fi/jasenedut

Luonto-Liitto tarjoaa

Lapset

lapsille luontoelämyksiä

ja harrastusmahdollisuuksia. Luonnon ihmeitä
tutkitaan esimerkiksi

kerhoissa ja leireillä

ympäri maan. Kasvattajille tarjoamme koulutus
ta ja materiaalia ympäristökasvatuksen tueksi.
Jäsenenä tuet arvokasta ympäristökasvatustyötä.
> www.luontoliitto.fi/lapset
> www.luontoliitto.fi/ymparistokasvatus
Suomen ainoa lasten luontolehti

Sieppo on

tarkoitettu 6–12-vuotiaille lapsille, mutta se
ilahduttaa myös perheen pienimpiä.
> www.sieppo.fi

hanna heikkilä

TIETOA,
ELÄMYKSIÄ
JA TOIMINTAA!

ilmari karonen

Nuoret
Luonto-Liitto on aito kan
salaisjärjestö, jossa

päättävät

nuoret

asioista

itse.

Toimintaan osallistuminen
antaa valmiuksia aktiiviseen
yhteiskunnalliseen vaikutta
miseen.
> www.luontoliitto.fi/nuoret
> www.luontoliitto.fi
/toiminta

Nuorten Luonto -lehti pa
neutuu ympäristöasioihin ja
aika paljon muuhunkin rävä
källä otteella.
> www.nuortenluonto.fi

lassi rautiainen

Metsät ovat tärkeitä Luonto-Liitolle.
Metsissä ja soilla retkeillään ja nauti
taan luonnosta. Järjestön asiantuntijat
kartoittavat arvokkaita metsiä ja tekevät
töitä niiden suojelemiseksi.
> www.luontoliitto.fi/metsa
Luonto-Liitto levittää asiallista tietoa
Suomen

suurpedoista ja pyrkii vä

hentämään turhaa pelkoa niitä koh
taan.

Susiryhmä keskittyy erityisesti

sudensuojeluun. Susitoimintaa ovat esi
merkiksi susiaitatalkoot ja jälkiretket.
> www.luontoliitto.fi/susiryhma

Kevätseuranta on hauska tapa harrastaa
luontoa! Kuka tahansa voi osallistua jo vuon
na 1961 aloitettuun luontotutkimukseen. Sa
malla kun oma luonnontuntemus kohenee,
kertyy tietoa esimerkiksi ilmastonmuutok
sen vaikutuksista kevään saapumiseen.
> www.kevatseuranta.fi

Itämeri-toiminnassa kerrotaan koululaisille
Itämeren suojelusta sekä tiedotetaan ja vaiku
tetaan lainsäädäntöön. Upeasta merestä nautti
minen on myös tärkeä osa toimintaa!

teemu saloriutta

> www.luontoliitto.fi/itameri

hanna heikkilä

Luonto-Liitto edistää

kulutuskriittistä toimintaa

monin tavoin ja kyseenalaistaa jatkuvan kasvun ihan
teen. Luonto-Liitto järjestää esimerkiksi Älä osta mi
tään -päivää ja Mainoskupla-vastamainoskilpailua.
> www.kulutus.fi | > www.alaosta.fi

Luonnonharrastustoiminta on tarkoitettu kaikille
retkeilijöille ja luonnon ihmeiden ihastelijoille.
> www.luontoliitto.fi/luonnonharrastus

Ilmasto- ja energiatoiminta vastustaa ehdottomasti ja
hyvällä asenteella uraanikaivoshankkeita, ilmastonmuu
toksen kiihdyttämistä, ydinvoimaa ja turvetorvelointia.
> www.luontoliitto.fi/energia-ja-ilmasto

kannen ja takakannen kuvat hanna heikkilä

Luonto-Liitto on
• vuonna 1943 perustettu lasten
ja nuorten luonnonharrastus- ja
ympäristönsuojelujärjestö
• Suomen luonnonsuojeluliiton nuorisojärjestö
• poliittisesti sitoutumaton.

Luonto-Liitto toimii sekä valtakunnallisesti
että paikallisesti. Järjestössä on kahdeksan
piirijärjestöä ja kaksi paikallisyhdistystä,
jotka järjestävät esimerkiksi leirejä, retkiä
ja reippaita tempauksia.
Tule mukaan ja tuo omat ideasi!

Tee ympäristöteko ja
liity Luonto-Liittoon!
>www.luontoliitto.fi
/liity
Tee lahjoitus:
>www.luontoliitto.fi
/lahjoita
> www.facebook.com
/luontoliitto
> twitter.com/luontoliitto
> www.instagram.com/
luontoliitto

