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John Nurminens Stiftelse
grundades år 1992
för att värna om
kulturtraditionen inom
den finländska sjöfarten
och sjöhistorien.
Men trots att de gamla
havsföremålen och
kartorna var väl
omhändertagna och kunde
beundras av besökare på
museet, hade själva havet
börjat må dåligt.

Stiftelsens projekt
Ett Rent Östersjön
är viktiga åtgärder för
att förbättra
Östersjöns tillstånd.
De flesta av projekten
kämpar mot det allra
största problemet i
Östersjön,
eutrofieringen.

Östersjön måste räddas!

År 2004 tog stiftelsen
tag i saken och
lanserade projekten
Ett Rent Östersjön.
Arbetet fortsätter...

EUTROFIERING,
DVS. FÖR MYCKET
NÄRING I HAVET
ÄR DET STÖRSTA
MILJÖPROBLEMET I
ÖSTERSJÖN

Till elever

EUTROFIERINGEN

beror på att industrin,
jordbruket och
avloppsvattnet orsakar
en “övergödning” av
havet. Alldeles för
mycket näringsämnen
som algerna använder
hamnar i vattnet (såsom
fosfor och kväve).
Algbestånden blir så
stora att de kväver annat
liv i Östersjön. Många
fiskarter lider, vattnet är
grumligt, de döda
områdena på
havsbottnen ökar och
blomningen av blågröna
alger blir vanligare.
Den naturliga balansen
störs.

Om eutrofieringen
inte stoppas kan livet
i Östersjön förändras
permanent.

VI SKYDDAR ÖSTERSJÖN OCH DESS KULTURARV!
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John Nurminens Stiftelses projekt
för rening av avloppsvatten i S:t Petersburg
är ett av de mest betydelsefulla vattenvårdsprojekt som
någonsin genomförts
i Östersjöområdet.
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VAD GÖR JOHN NURMINENS STIFTELSE
Avkastningen från
FÖR ÖSTERSJÖN?
dagsverkesinsamlingen

Projekten Ett Rent Östersjön strävar efter att
minska näringsutsläppen från land till hav.
I praktiken innebär detta bättre rening av
avloppsvatten och effektiva metoder för att
minska avrinningen av näringsämnen från
jordbruket. Vi söker också lösningar på andra
miljöproblem i Östersjön.

riktas som en allmän
donation till
skyddsarbetet för
Östersjön
och bevarandet av den
marina kulturen.

Stiftelsen fungerar också som förmedlare av
kunskap och kultur inom sjöfart. Publiceringen
av böcker med sjöfartstema är en viktig kanal
för att berätta historier om havet, och
utställningarna presenterar våra skatter för alla
intresserade.
Det är viktigt att känna havet och dess historia,
för samtidigt förstår vi varför det unika
Östersjön måste skyddas.

Det bor 90 miljoner människor
runt Östersjön. Skyddet av
Östersjön angår människorna i
alla länder vid Östersjön.

Vårt mål är ett friskt Östersjön.
Målet är möjligt om vi agerar
tillsammans nu genast.

Stiftelsen är en effektiv och aktiv
internationell aktör.

VAR MED – GÖR DIN DAGSVERKESINSAMLING FÖR ÖSTERSJÖN!

