www.johnnurmisensaatio.fi

Päivätyökeräys

John Nurmisen Säätiö
perustettiin vuonna 1992
vaalimaan suomalaisen
merenkulun ja
merihistorian
kulttuuriperintöä.
Mutta vaikka vanhat
meriesineet ja kartat
olivat hyvässä hoidossa ja
museovieraiden
ihailtavina, itse meri oli
alkanut voida huonosti.
Oli pelastettava Itämeri!

Vuonna 2004 säätiö
ryhtyi toimiin
ja käynnisti
meriympäristöhankkeet.
Työ jatkuu edelleen...

Säätiön
meriympäristöhankkeet ovat
merkittäviä
toimenpiteitä
Itämeren kunnon
parantamiseksi.
Useimmat hankkeista
taistelevat Itämeren
kaikkein pahinta
ongelmaa,
rehevöitymistä,
vastaan.

REHEVÖITYMINEN ELI
LIIAT RAVINTEET
MERESSÄ OVAT
ITÄMEREN PAHIN
YMPÄRISTÖONGELMA

Oppilaille

REHEVÖITYMINEN
johtuu teollisuuden ,
maatalouden ja jätevesien
aiheuttamasta meren
" liikalannoituksesta ”.
Veteen päätyy aivan liikaa
ravinteita ( kuten fosforia ja
typpeä ), joita levät käyttävät
ravinnokseen.
Leväkasvustot pääsevät niin
suuriksi , että se tukahduttaa
muuta elämää Itämeressä .
Monet kalalajit kärsivät ,
vesi on sameaa,
kuolleet alueet
merenpohjassa lisääntyvät
ja sinileväkukinnat
yleistyvät . Luonnon
tasapaino häiriintyy .

Jos rehevöitymistä
ei saada loppumaan,
elämä Itämeressä
voi muuttua
pysyvästi.

SUOJELEMME ITÄMERTA JA SEN KULTTUURIPERINTÖÄ !
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John Nurmisen Säätiön
Pietarin kaupungin jätevesien puhdistushanke
on ympäristövaikutuksiltaan
yksi merkittävimmistä Itämeren alueella
koskaan toteutetuista
vesiensuojeluhankkeista !

Kuvat: Jukka Nurminen ja kuvituskuva

MITÄ JOHN NURMISEN SÄÄTIÖ TEKEE
ITÄMEREN HYVÄKSI?
Meriympäristöhankkeissa pyrimme pienentämään
ravinnepäästöjä maalta mereen . Käytännössä
tämä tarkoittaa parempaa jätevesien puhdistusta
ja tehokkaita keinoja maatalouden
ravinnevalumien vähentämiseksi . Etsimme
ratkaisuja myös muihin Itämeren
ympäristöongelmiin.

Päivätyökeräyksen
tuotto kohdistuu
yleislahjoituksena
Itämeren suojelutyöhön
ja merikulttuurin
vaalimiseen .

Säätiö toimii myös merellisen tiedon ja
kulttuurin välittäjänä . Meriaiheisten kirjojen
julkaiseminen on tärkeä kanava meren
tarinoiden kertomiseen, ja näyttelyt esittelevät
aarteitamme kaikille kiinnostuneille .
Meren ja sen historian tunteminen on tärkeää ,
sillä samalla opimme miksi ainutlaatuista
Itämertamme pitää suojella .

Itämeren ympärillä asuu 90
miljoonaa ihmistä . Itämeren
suojelu on kaikkien Itämeren
maiden asukkaiden asia .

Tavoitteemme on terve Itämeri.
Tavoite on mahdollinen ,
jos toimimme yhdessä
nyt heti .

Säätiö onkin tehokas ja aktiivinen
kansainvälinen toimija .

OLE MUKANA - TEE PÄIVÄTYÖKERÄYS ITÄMERELLE !

