
Luonnonperintösäätiö suojelee ikimetsiä

Suomalaisten juuret ovat luonnontilaisessa metsässä. Luonnonperintö-
säätiö ostaa metsiä ja rauhoittaa ne pysyvästi luonnonsuojelulailla.

Tämän kortin ostamalla metsänystävä suojelee 100 m2 ikimetsää.

Tutustu Luonnonperintösäätiöön ja säätiön suojelualueisiin netissä:
www.luonnonperintosaatio.fi

Ulkoasu ja kuvitus Juha Ilkka | Hinta 10 €
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Tämän kortin tuotolla 
on suojeltu 100 m2 
suomalaista suo- ja 
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Tällä kortilla on annettu lahjoitus suomalaisen 
ikimetsän suojeluun.

KUOVISUON suo- ja metsäalue sijaitsee Oulussa Sanginjoen ulkometsän 
pohjoisreunalla. Luonnonperintösäätiön joulukuussa 2016 ostaman 41 
hehtaarin määräalan kaakkoispuolella on Isokankaan suojelualue ja pohjois-
puolen maamerkkinä kohoaa Kiimingin televisiomasto. Kuovisuon tulevalla 
suojelualueella on 700 metriä yhteistä rajaa Oulun kaupungin omistaman 
ulkometsän kanssa, jonka suojelusta on käyty vilkasta keskustelua jo yli kym-
menen vuoden ajan. Kuovisuo on kaunis luonnontilainen suo, jolla elää mm. 
riekkoja. Alueen keskellä on hiljalleen luonnontilaistuva kangas, jonka reunal-
la voi yhä kuulla voimakkaasti harvinaistuneen pohjansirkun heleän laulun.



Tällä kortilla on annettu lahjoitus suomalaisen 
ikimetsän suojeluun.



Luonnonperintösäätiö suojelee ikimetsiä

Suomalaisten juuret ovat luonnontilaisessa metsässä. Luonnonperintö-
säätiö ostaa metsiä ja rauhoittaa ne pysyvästi luonnonsuojelulailla.

Tämän kortin ostamalla metsänystävä suojelee 200 m2 ikimetsää.

Tutustu Luonnonperintösäätiöön ja säätiön suojelualueisiin netissä:
www.luonnonperintosaatio.fi

Ulkoasu ja kuvitus Juha Ilkka | Hinta 20 €



S u o j e l e  p a l a  i k i m e t s ä ä 200 m²

Tämän kortin tuotolla 
on suojeltu 200 m2 
suomalaista suo- ja 
metsäluontoa.
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Tällä kortilla on annettu lahjoitus suomalaisen 
ikimetsän suojeluun.

KUOVISUON suo- ja metsäalue sijaitsee Oulussa Sanginjoen ulkometsän 
pohjoisreunalla. Luonnonperintösäätiön joulukuussa 2016 ostaman 41 
hehtaarin määräalan kaakkoispuolella on Isokankaan suojelualue ja pohjois-
puolen maamerkkinä kohoaa Kiimingin televisiomasto. Kuovisuon tulevalla 
suojelualueella on 700 metriä yhteistä rajaa Oulun kaupungin omistaman 
ulkometsän kanssa, jonka suojelusta on käyty vilkasta keskustelua jo yli kym-
menen vuoden ajan. Kuovisuo on kaunis luonnontilainen suo, jolla elää mm. 
riekkoja. Alueen keskellä on hiljalleen luonnontilaistuva kangas, jonka reunal-
la voi yhä kuulla voimakkaasti harvinaistuneen pohjansirkun heleän laulun.



Tällä kortilla on annettu lahjoitus suomalaisen 
ikimetsän suojeluun.



Luonnonperintösäätiö suojelee ikimetsiä

Suomalaisten juuret ovat luonnontilaisessa metsässä. Luonnonperintö-
säätiö ostaa metsiä ja rauhoittaa ne pysyvästi luonnonsuojelulailla.

Tämän kortin ostamalla metsänystävä suojelee 500 m2 ikimetsää.

Tutustu Luonnonperintösäätiöön ja säätiön suojelualueisiin netissä:
www.luonnonperintosaatio.fi

Ulkoasu ja kuvitus Juha Ilkka | Hinta 50 €



S u o j e l e  p a l a  i k i m e t s ä ä 500 m²

Tämän kortin tuotolla 
on suojeltu 500 m2 
suomalaista suo- ja 
metsäluontoa.
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Tällä kortilla on annettu lahjoitus suomalaisen 
ikimetsän suojeluun.

KUOVISUON suo- ja metsäalue sijaitsee Oulussa Sanginjoen ulkometsän 
pohjoisreunalla. Luonnonperintösäätiön joulukuussa 2016 ostaman 41 
hehtaarin määräalan kaakkoispuolella on Isokankaan suojelualue ja pohjois-
puolen maamerkkinä kohoaa Kiimingin televisiomasto. Kuovisuon tulevalla 
suojelualueella on 700 metriä yhteistä rajaa Oulun kaupungin omistaman 
ulkometsän kanssa, jonka suojelusta on käyty vilkasta keskustelua jo yli kym-
menen vuoden ajan. Kuovisuo on kaunis luonnontilainen suo, jolla elää mm. 
riekkoja. Alueen keskellä on hiljalleen luonnontilaistuva kangas, jonka reunal-
la voi yhä kuulla voimakkaasti harvinaistuneen pohjansirkun heleän laulun.



Tällä kortilla on annettu lahjoitus suomalaisen 
ikimetsän suojeluun.



Luonnonperintösäätiö suojelee ikimetsiä

Suomalaisten juuret ovat luonnontilaisessa metsässä. Luonnonperintö-
säätiö ostaa metsiä ja rauhoittaa ne pysyvästi luonnonsuojelulailla.

Tämän kortin ostamalla metsänystävä suojelee 1000 m2 ikimetsää.

Tutustu Luonnonperintösäätiöön ja säätiön suojelualueisiin netissä:
www.luonnonperintosaatio.fi

Ulkoasu ja kuvitus Juha Ilkka | Hinta 100 €



S u o j e l e  p a l a  i k i m e t s ä ä 1000 m²

Tämän kortin tuotolla 
on suojeltu 1000 m2 
suomalaista suo- ja 
metsäluontoa.
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Tällä kortilla on annettu lahjoitus suomalaisen 
ikimetsän suojeluun.

KUOVISUON suo- ja metsäalue sijaitsee Oulussa Sanginjoen ulkometsän 
pohjoisreunalla. Luonnonperintösäätiön joulukuussa 2016 ostaman 41 
hehtaarin määräalan kaakkoispuolella on Isokankaan suojelualue ja pohjois-
puolen maamerkkinä kohoaa Kiimingin televisiomasto. Kuovisuon tulevalla 
suojelualueella on 700 metriä yhteistä rajaa Oulun kaupungin omistaman 
ulkometsän kanssa, jonka suojelusta on käyty vilkasta keskustelua jo yli kym-
menen vuoden ajan. Kuovisuo on kaunis luonnontilainen suo, jolla elää mm. 
riekkoja. Alueen keskellä on hiljalleen luonnontilaistuva kangas, jonka reunal-
la voi yhä kuulla voimakkaasti harvinaistuneen pohjansirkun heleän laulun.



Tällä kortilla on annettu lahjoitus suomalaisen 
ikimetsän suojeluun.


