
Ostetaan Jänissaari
Ilomantsin Nuorajärvellä sijaitseva
Jänissaari on korvaamaton.

Huikaisevan kaunis saari on paikallisesti tärkeä 
luontoretkikohde, josta on myös löydetty 
kivikautinen asuinpaikka. Metsäisellä saarella 
on laavu, jonne myös liikuntarajoitteiset pää-
sevät. Haluamme ostaa tämän saaren, jotta 
se olisi ikuisesti suojeltu.

Saaren keskeltä löydetty kivikautinen asuin-
paikka on kaavassa suojeltu, mutta metsät sen 
ympärillä eivät. Jääkauden jäljet näkyvät 
saarella kauniina hiekkarantoina sen kummas-
sakin päässä. Nekin on suojeltu – maisemaa 
niiden ympärillä ei. Saarella on tehty rajattuja 
hakkuita ainakin 70–80-luvuilla ja 1900-luvun 
alussa Venäjän vallan aikaan, mutta saari on 
nyt kaunista mäntykangasta ja siellä on upeita 
naavaa kasvavia ikihonkia. Näin täytyy olla 
jatkossakin!

Ikihonkia ja hiekkarantoja, 
kivikautinen asuinpaikka, 
liikuntarajoitteisille sopiva laavu

Jänissaari

Reposaari

Saarelle rakennettua laavua käytetään pai-
kallisena retkikohteena, jossa pystyy vieraile-
maan esimerkiksi pyörätuolilla sinne raken-
netun kulkureitin ansiosta. Saarelle järjeste-
täänkin monenlaisten erityisryhmien luon-
toretkiä.



Kaikkea tätä haluamme 
vaalia. 
Tarvitsemme sinun 
apuasi.

Huikaisevan kaunis saari on paikallisesti tärkeä 
luontoretkikohde, josta on myös löydetty 
kivikautinen asuinpaikka. Metsäisellä saarella 
on laavu, jonne myös liikuntarajoitteiset pää-
sevät. Haluamme ostaa tämän saaren, jotta 
se olisi ikuisesti suojeltu.

Saaren keskeltä löydetty kivikautinen asuin-
paikka on kaavassa suojeltu, mutta metsät sen 
ympärillä eivät. Jääkauden jäljet näkyvät 
saarella kauniina hiekkarantoina sen kummas-
sakin päässä. Nekin on suojeltu – maisemaa 
niiden ympärillä ei. Saarella on tehty rajattuja 
hakkuita ainakin 70–80-luvuilla ja 1900-luvun 
alussa Venäjän vallan aikaan, mutta saari on 
nyt kaunista mäntykangasta ja siellä on upeita 
naavaa kasvavia ikihonkia. Näin täytyy olla 
jatkossakin!

Yleishyödyllinen säätiö, joka 
hankkii lahjoitusvaroin omis-
tukseensa maa-alueita, jotka 
se jättää luonnontilaan. Kansa-
invälisesti toimiva säätiö on 
hankkinut maata toistaiseksi 
Suomessa, Virossa ja Austra-
lian Tasmaniassa reilut 200 
hehtaaria.

Säätiö tarjoaa yhteisöllisen 
tavan toimia ympäristön 
hyväksi. Kokonaan yksityisiin 
lahjoituksiin perustuva suo-
jelutyö on erittäin tehokas tapa 
pitää yhdessä huolta luonnon 
monimuotoisuudesta ja arvok-
kaista hiilinieluista.

Helsinki Foundation suojelee luontoa ostamal-
la sitä. Olemme juuri ostaneet Jänissaaren 
viereisen Reposaaren Partioaitan tuella. 
Reposaari ja Jänissaari muodostavat yhdessä 
korvaamattoman luontokokonaisuuden. 

Seuraavaksi haluamme ostaa Jänissaaren, se 
maksaa 159 000 euroa. Lahjoita nyt Helsinki 
Foundationille, esisopimus kaupasta on jo 
tehty.

Voit tehdä sen osoitteessa:

Lahjoita nyt
Lue lisää:

Jos tarvitset mitä tahansa apua, lähetä sähköpostia 
osoitteeseen viivu@helsinkifoundation.org

helsinkifoundation.org/donate 

Mahdolliset keräystavoitteen ylittävät varat käytämme 
seuraavan suojeluprojektin toteuttamiseen. Samoin 
mikäli saarta ei saada ostettua, käytämme varat toiseen 
samankaltaiseen kohteeseen.

Rahankeräyslupa: Helsinki Foundation sr (2704029-9), 
RA/2020/960.

helsinkifoundation.org


