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VUOSI

2020

PÄHKINÄNKUORESSA

Muistojen meri

MUUMIT PELASTAMASSA
ITÄMERTA

592 092
euroa kerätty John Nurmisen Säätiön
ja MoominCharactersin yhteisellä
#MEIDÄNMERI-kampanjalla.

Suomalaisten Itämeri-muistot monimedianäyttelyksi. Hankkeessa kerättiin suomalaisten
Itämeri-muistoja ja luvan antaneiden muistot
toimitettiin Suomalaisen Kirjallisuuden
Seuran arkistoon kartuttamaan kansallista
kulttuuriperintöämme.
Muistojen meri -hankkeen tavoitteena on avata
näkökulmia ihmisten mielikuviin ja uskomuksiin
merestä sekä aktivoida suomalaiset miettimään
suhdettaan Itämereen. Hankkeessa tuotettiin
näyttely, joka on ollut esillä mm. Citycenterissä
ja keskustakirjasto Oodissa.

© Moomin Characters ™

JOHN NURMISEN SÄÄTIÖN KARTAT ESILLÄ
SATAKUNNAN MUSEON SUURNÄYTTELYSSÄ
Joulukuun alussa avautuvassa Kartalla ollaan -näyttelyssä tutustutaan
karttoihin ja kartografian historiaan 1400-luvulta aina nykypäivään asti.
Esille tulee karttoja, atlaksia, karttapalloja sekä tutkimusretkiin liittyvää
aineistoa John Nurmisen Säätiön kokoelmista ja kartografiaan liittyviä
esineitä Maanmittauslaitokselta.
Kuva: Juha Nurmisen kokoelmat

ITÄMERIPÄIVÄ
Itämeripäivänä, elokuun viimeisenä torstaina
27.8. järjestettiin

150

yli
tapahtumaa ja tekoa Itämeren kunniaksi

DIGIMUSEO.FI
pääsi

12 parhaan verkkosivuston joukkoon.

Toukokuussa avautuivat ovet John Nurmisen
Säätiön ja Museoliiton yhteiseen Digimuseoon.
Sivusto äänestettiin Suomen 12 parhaan
joukkoon Finnish Web Awards -kilpailussa.

150

yli
kumppanin sekä lukuisten
tempauksiin osallistuneiden
kansalaisten toimesta.
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ITÄMEREN TARINA

VUODEN SUKELTAJA -PALKINTO
JUHA NURMISELLE

Säätiö julkaisi Itämeripäivän
viikolla Marjo T. Nurmisen
Itämeren tarina -teoksen.

John Nurmisen Säätiön perustaja
ja hallituksen puheenjohtaja
Juha Nurminen palkittiin

Vuoden sukeltaja 2019

Teoksen ruotsinkielinen
laitos myytiin loppuun
ennätysajassa.

-palkinnolla
elokuussa 2020.

JOHN NURMISEN SÄÄTIÖN JA LUONTO-LIITON YHTEISTYÖ
JATKUI YMPÄRISTÖKASVATUKSEN PARISSA

56

Vuonna 2020 tehtiin
joiden kautta tavoitettiin

kouluvierailua,

1000

yli
nuorta. Lisäksi yhteisellä #muovitonmerikiertueella siivottiin rantoja, tutustuttiin Itämeren yleisimpiin
rantaroskiin ja jaettiin Itämeren suojeluvinkkejä.

PUHDAS ITÄMERI-HANKKEET

5 uutta hanketta
LANNOITELAIVAUSHANKE
Selvitetty Itämeren suurimpien
lannoitesatamien päästöriskejä.

VANTAANJOEN KIPSIHANKE

3615

RANNIKKORUOKOHANKE

387

toimitettu
m3
järviruokoa hyötykäyttöön.

SATAKUNNAN RAVINNEKIERRÄTYSPILOTTI

hehtaaria kipsikäsiteltyä peltoa, josta

1000

hehtaaria luonnonkipsillä.

kiloa fosforia siirretty
ravinneylijäämäisiltä pelloilta
ravinnealijäämäisille alueille.

78

Kipsikäsittely vähentää valuma-alueelta
tulevaa fosforihuuhtoumaa

8 500–10 500
kg vuosina 2018–2025.

GYPSUM INITIATIVE
Selvitetty mahdollisuuksia kipsikäsittelyn
käyttöönottamiseksi neljässä eri maassa.

SEABASED

BALTIC FISH

pilottia käynnistetty meren
sisäisen kuormituksen vähentämiseksi,
mm. Naantalin Kolkanlahden käsittely
fosforia sitovalla kalkkikivellä.

Käynnistetty hoitokalastus Ruotsissa
Norrbottenissa ja Gotlannissa.
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TOIMITUSJOHTAJAN TERVEISET

LÄPIMURTOTEKOJEN VUOSI

TÄMÄN VUODEN sumuiset tulevaisuudennäkymät eivät
ole juurikaan hidastaneet meitä. Päin vastoin, olemme
haastavissakin olosuhteissa onnistuneet tekemään Itämeren suojelun historiaa monella rintamalla. Tulokset
puhuvat puolestaan.

korvaavana raaka-aineena ja tuemme luonnon monimuotoisuuden suojelua. Pilotoimme toimea ensin ja pilotissa
saatujen kokemusten pohjalta suunnitellemme, miten hanketta voitaisiin laajentaa. Tavoitteenamme on, että ruokoa
voitaisiin hyödyntää tulevaisuudessa markkinaehtoisesti.

Viimeistelemme juuri loppuraportteja Lähikalahankkeesta ja Vantaanjoen kipsihankkeesta. Hoitokalastus ja
peltojen kipsikäsittely ovat molemmat merkittäviä uusia
avauksia Itämeren suojelemiseksi. Olemme onnistuneet
paitsi vähentämään meren ravinnekuormitusta, myös sysäämään liikkeelle ja edistämään isoja yhteiskunnallisia
muutoksia: yhdessä muiden alan toimijoiden kanssa saimme kaupallistettua hoitokalastuksen Itämerelle. Minkä
aloitimme Suomessa, sitä jatkamme parhaillaan Ruotsissa
Baltic Fish -hankkeessa.

Itämeren suojelu edellyttää rajat ylittävää yhteistyötä.
Lannoitelaivaus-hankkeessa puutumme isoon päästölähteeseen yhdessä alan toimijoiden kanssa. Kesäkuussa
pilotoimme SEABASED-hankkeessa yhdessä ruotsalaisten
kumppaniemme kanssa uutta menetelmää, jonka tavoitteena on sitoa fosfori pysyvästi pohjasedimenttiin kalkkikiven
avulla. Kesän kynnyksellä lanseerasimme kolmivuotisen
Sustainable Biogas -hankkeen, jonka tavoite on vähentää
biokaasutuotannon vesistövaikutuksia. Tätä kirjoittaessani
olemme juuri yhdessä Helsingin kaupungin kanssa päättäneet BEST-hankkeen, jonka tuloksena tunnistettiin paitsi
parhaita käytäntöjä myös selkeitä puutteita haitallisten aineiden käsittelyssä.

Toisaalla ympäristöministeriön ja hankekumppanien
kanssa toteutettu Vantaanjoen kipsihanke toimi keihäänkärkenä peltojen kipsikäsittelyn laajalle käyttöönotolle;
toimenpiteelle, jota nyt suuressa mittakaavassa toteutetaan
ympäristöministeriön rahoituksella Varsinais-Suomessa
ja jota me säätiössä viemme Suomen rajojen ulkopuolelle Gypsum Initiative -hankkeessa. Kipsi on tutkitusti
tehokkain maatalouden ravinnevalumiin tepsivä ensiaputoimi, joka antaa meille Itämeren hyväksi toimiville lisäaikaa hakea muita keinoja maatalouden ravinnekuorman
hillitsemiseksi.
Uutta kokeilemalla ja sitä skaalaamalla voidaan saada
isoja aikaan. Monet Itämeri-teot ovat myös ilmastotekoja,
kuten esimerkiksi Itämerestä kestävästi pyydetyn kalan
syöminen. Toinen esimerkki meren ja maapallon yhteisestä hyödystä on syksyllä yhdessä Metsähallituksen kanssa
käynnistämme Rannikkoruokohanke. Sen tavoitteena on
kierrättää ruokokasvustoon sitoutuneita ravinteita rehevöityneistä rantavesistä maalle. Samalla edistämme uusiutuvan ruokomassan kestävää ja monipuolista käyttöä turvetta

Oma koronavuoden kulttuuritekomme oli Museoliiton
kanssa toukokuussa käynnistetty Digimuseo.fi, joka mahdollistaa tutustumisen museoiden tarjontaan turvallisesti
kotisohvalta. Museossa on tällä hetkellä neljä pilottia, säätiön merelliset kokoelmamme mukaan lukien, mutta jo
ensi vuonna saamme runsaasti lisää sisältöä Digimuseon
loppumattomien seinien sisälle. Olemme tästä erityisen
innoissamme; kyseessä on jälleen uusi avaus ja läpimurto,
jota meillä oli ilo ja kunnia olla ideoimassa ja toimeenpanemassa. Elokuussa saimme juhlistaa Itämeripäivää, nyt
jo 150 kumppanin kanssa – vain vuosi sen jälkeen, kun lanseerasimme tämän meren oman juhlapäivän.
Meidän sukupolvemme velvollisuus ja tämän säätiön
tehtävä on pelastaa Itämeri ja sen perintö tuleville sukupolville. Kiitän lämpimästi tästä vuodesta ja toivotan kaikille
yhteiskumppaneillemme rauhallista ja levollista joulunaikaa.
Annamari Arrakoski-Engardt
John Nurmisen Säätiön toimitusjohtaja
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RANNIKKORUOKOHANKE KÄYNNISTYI
KIRKKONUMMELLA – NIITOLLA POSITIIVINEN
VAIKUTUS ITÄMEREEN, ILMASTOON JA
PERINNEMAISEMIIN

Kuva: Ilkka Vuorinen

John Nurmisen Säätiön ja Metsähallituksen uudessa yhteishankkeessa
parannetaan Itämeren tilaa niittämällä ja poistamalla järviruokoa. Samalla
edistetään uusiutuvan ruokomassan käyttöä turvetta korvaavana raakaaineena sekä suojellaan luonnon monimuotoisuutta ja perinnemaisemia.
Hanke käynnistyi ruo’on niitolla Kirkkonummella syyskuun lopussa.
RUOVIKKOJEN NIITTO on yksi hyväksi todettu keino suojella
meren hyvinvointia. Tiheään ruokokasvustoon sitoutuu huomattavia määriä Itämerta rehevöittäviä ravinteita.
”Vesiensuojelutoimena ruovikkojen niitto vetää kustannustehokkuudessa vertoja tehokkaimmille kotimaisille keinoille,
kuten merialueen hoitokalastukselle. Tässä hankkeessa ruokobiomassaa ei ainoastaan poisteta rannoilta, vaan sille luodaan
lisäarvoa tuottava kaupallinen hyötykäyttö. Tämä muuttaa yhtälön vieläkin positiivisemmaksi”, toteaa projektipäällikkö Mikko
Peltonen John Nurmisen Säätiöstä.
Yhden hehtaarin järviruokokasvusto voi sisältää 10 kg fosforia, 100 kg typpeä ja yli kaksi tonnia hiiltä.
”Meillä on kalastuksen ohella käytössä niukasti kustannustehokkaita keinoja poistaa meriympäristöön jo päätyneitä
rehevöittäviä fosforia ja typpeä. Rehevöitymisen seurauksena
laajentuneiden järviruokokasvustojen suunnitelmallinen hyödyntäminen voi olla yksi sellainen. Pinta-alayksikköä kohti laskettu
fosforin poistuma voi olla 200-kertainen verrattuna kesäisen
sinileväbiomassan keräämiseen”, kertoo Suomen ympäristökeskuksen erikoistutkija Seppo Knuuttila.
Ruokomassan korjaamisella ja hyödyntämisellä on myös
positiivisia ilmastovaikutuksia, koska massalla voidaan korvata
runsaasti hiilipäästöjä aiheuttavan turpeen ja uusiutumattomista
raaka-aineista valmistetun kivivillan käyttöä.

NIITOLLA SUOJELLAAN LUONNON
MONIMUOTOISUUTTA JA PERINNEMAISEMIA

arvokas kosteikko. Ruovikon valtaamia entisiä merenrantaniittyjä ja niiden linnustoa palautetaan ruovikon niiton avulla. Työ
on hyödyttänyt erityisen paljon levähtäviä kahlaajia, puolisukeltajasorsia ja hanhia.
Läpitunkemattomien ruokotiheikköjen avaaminen lisää myös
rantojen virkistyskäytön mahdollisuuksia ja tuo takaisin hävinneitä perinnemaisemia.

TAVOITTEENA MARKKINAEHTOINEN
RUOKOMASSAN JATKOJALOSTUS
Ruovikkojen niiton hyödylliset vaikutukset on tiedostettu jo pitkään, mutta toiminta on pysynyt toistaiseksi projektiluonteisena
ja melko pienimuotoisena. Keskeiset ruovikkojen niiton esteenä
olevat pullonkaulat liittyvät korjuuteknologiaan ja logistiikkaan.
Rannikkoruokohankkeen tavoitteena onkin vauhdittaa ruokomassan hyödyntämistä ja jatkojalostusta, korjuuyrittäjyyden
kasvua sekä alan liiketoimintamallien rakentumista niin, että
tulevaisuudessa ruokoa voidaan hyödyntää kestävästi ja markkinaehtoisesti.
John Nurmisen Säätiön ja Metsähallituksen hankkeen ruoko
päätyy jatkokäsiteltäväksi Kiteen Mato ja Multa Oy:lle. ”Ruokomassa voidaan jatkojalostaa esimerkiksi kompostin kuivikkeeksi
tai kasvualustaksi puutarhureille ja marjan viljelijöille”, Kiteen
Mato ja Multa Oy:n Aimo Turunen kertoo mahdollisuuksista.
Tämän syksyn pilotoinnissa saatujen kokemusten pohjalta
suunnitellaan, miten hanketta voidaan laajentaa seuraavana
kesänä.

Rannikkoruokohanke käynnistyi Kirkkonummella, Norra Fladetin arvokkaalla perinnemaisema-alueella. Norra Fladet kuuluu
lintuvesien suojeluohjelmaan ja on erityisesti linnustoltaan
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Tinkimättömyys, vastuuntunto
ympäristöstä ja merestä
sekä konkreettiset teot
koettiin painavina syinä
ryhtyä yhteistyöhön John
Nurmisen Säätiön kanssa”
– TOMMI UKSILA,
CLIMECON OY

Climecon Oy on suomalainen, yli 35
vuoden kokemuksella ilmanvaihdon
laitteita valmistava ja myyvä yritys,
joka saavutti hiilineutraaliuden
vuoden 2020 alusta.

Kuva: Lasse Hendriks
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JOHN NURMISEN SÄÄTIÖN ORGANISOIMAA
ITÄMERIPÄIVÄÄ JUHLITTIIN SANKOIN JOUKOIN
YMPÄRI ITÄMERTA
Itämeripäivänä, elokuun viimeisenä torstaina 27.8. järjestettiin yli 100 tapahtumaa
ja tehtiin monia kymmeniä tekoja Itämeren kunniaksi yli 150 kumppanitahon sekä
lukuisten tempauksiin osallistuneiden kansalaisten toimesta. Päivän ohjelmaan
mahtui muun muassa kulttuuria, inspiroivia puheenvuoroja, ympäristötekoja, Itämeren
antimilla herkuttelua sekä muun muassa tärkeiden uinti- ja pelastustaitojen opettelua.
ITÄMERIPÄIVÄÄ vietettiin tänä vuonna lähes koko Suomen
rannikon pituudelta Haminasta aina Siikalatvaan asti.
Turussa haastettiin syömään kestävää kalaruokaa, keskusteltiin Itämeri-teemoista Eurooppa-foorumissa, kuunneltiin
jazzia ja sukellettiin Aurajoen pohjaa siivoamaan. Tampereen
Postimuseossa kirjoitettiin kirjeitä Itämerelle, Haminan kaupunginmuseossa matkattiin Pikku Särjen maailmaan, Siikalatvassa
pulahdettiin ruo’onniittotalkoiden jälkeen, Kotkassa kokoonnuttiin Itämerikylään ja Maretariumissa kuultiin asiaa ankeriaasta.
Itämeripäivänä järjestettiin myös upeita virtuaalitapahtumia,
joista osa on edelleen nähtävillä Itämeripäivän verkkosivuilla.
Itämeripäivänä julistettiin rakkautta herkälle lähimerellemme myös teoin. Juhlapäivänä mm. tarjoiltiin satoja tuhansia
kala-annoksia ympäri Suomea ja kannustettiin roskienkeruuseen erilaisten haasteiden ja kilpailujen avulla. Myös tasavallan
presidentti Sauli Niinistö muistutti meremme tärkeydestä ja
kannusti Itämeren suojeluun Twitter-tilillään.

John Nurmisen Säätiö lanseerasi Itämeripäivän 29.8.2019.
Itämeripäivää vietetään vuosittain aina elokuun viimeisenä torstaina erilaisten tapahtumien ja tempausten parissa.
Teemapäivän tavoitteena on nostaa esille tärkeitä merellisiä aiheita ja innostaa tekemään konkreettisia tekoja Itämeren hyväksi. Päivä juhlistaa meren monimuotoisuutta
ja mittaamatonta arvoa. Juhlinnan lisäksi tavoitteena on
lisätä tietoa meren luonnosta, kulttuurista ja historiasta.
Vuonna 2021 Itämeripäivää vietetään jälleen elokuun
viimeisenä torstaina 26.8.2021.

Kotimaisten kaupunkien ja organisaatioiden lisäksi myös
Ruotsissa, Venäjällä ja Virossa juhlistettiin Itämeripäivää. Tukholmassa tutustuttiin veden kulkuun jätevesilaitoksissa, ihmeteltiin Itämeren eliöitä ja pulahdettiin joukolla Itämeren kunniaksi. Tallinnassa tutustuttiin Itämeri-ystävällisiin resepteihin,
siivottiin rantoja ja luettiin satuja. Venäjällä järjestettiin muun
muassa Itämeren laajuiset ruokafestivaalit ja purjehdittiin Itämeripäivän regatassa.

LIITY MUKAAN
Ensi vuonna Itämeripäivää juhlitaan jälleen elokuun viimeisenä torstaina 26.8.2021 entistä laajemmin. Päivään voi osallistua monella tavalla, kuten järjestämällä tapahtuman tai tekemällä tekoja Itämeren hyväksi. Itämeripäivä tehdään yhdessä!
Osallistuminen on kaikille avointa ja maksutonta.

TUTUSTU
ITÄMERIPÄIVÄÄN JA
ILMOITTAUDU MUKAAN:
www.itämeripäivä.fi
www.östersjödagen.fi
www.balticseaday.fi

#itämeripäivä
#östersjödagen
#balticseaday
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ITÄMERI TARVITSEE LAHJOJA:
JOHN NURMISEN SÄÄTIÖN JOULUKAMPANJA
HERÄTTÄÄ TOIVOA ITÄMEREN PAREMMASTA
TULEVAISUUDESTA
JOHN NURMISEN SÄÄTIÖN JOULUKAMPANJA Itämeren
hyväksi on lähtenyt liikkeelle. Kampanjalla kerätään varoja Itämeren ja sen perinnön suojelutyölle. Kampanjan teema on:
”Itämeri tarvitsee lahjoja – me emme.” Lahjoitus John Nurmisen Säätiön Itämeri-työhön on aineeton ja eettinen joululahja,
jota kautta yritykset voivat olla mukana pelastamassa Itämerta
tuleville sukupolville. Yhden yrityksen joululahja kasvattaa kokonaispottia, joka käytetään tehokkaasti Itämeren paremman
tulevaisuuden rakentamiseen.
Yrityksille on avattu oma lahjoitussivusto osoitteessa www.
johnnurmisensaatio.fi/joulu. Kampanjaan osallistuvat yritykset
saavat käyttöönsä kampanjan kiitosmateriaalit, joilla voi muistaa
ja kiittää vaivattomasti tärkeitä sidosryhmiä tänä jouluna. Lisäksi joululahjoituksen voi tehdä säätiön Puhdasmeri-sivustolla:
www.puhdasmeri.fi. Sivustolla lahjoittaja voi valita pelastettavan palan esimerkiksi lahjansaajan lempipaikan edustalta. Pala
Itämerta on oiva lahja hänelle, jolla on jo kaikkea.
Kampanjan pääkuvan hymyilevät kasvot muistuttavat, että
Itämeri-työtä tehdään yhdessä meidän kaikkien hyväksi. Joulukampanjan kasvoiksi ovat lähteneet monipuolinen yhteiskunnallinen vaikuttaja Jani Toivola, Valeäitinä tunnettu Hanne
Kettunen ja muusikko Ilkka Alanko. Joulukampanjaan osallistuvat yritykset, organisaatiot ja muut tahot saavat käyttöönsä
monipuolisen viestintäpaketin, jolla voivat kutsua myös omia
sidosryhmiään Itämeren ystäviksi.

YRITYSLAHJOITTAJAT SAAVAT KÄYTTÖÖNSÄ LAAJAN
MATERIAALIPANKIN JA MUUT LAHJOITTAJAT
JOULUKORTIN, JOLLA MUISTAA LÄHIMMÄISTÄ.

VIELÄ EI OLE LIIAN MYÖHÄISTÄ
John Nurmisen Säätiön varainhankinnasta vastaava johtaja
Erkki Salo kertoo joulukampanjasta: ”Teemme päättäväisesti
töitä Itämeren tulevaisuuden puolesta. Tunnemme Itämeren
ongelmat hyvin, mutta emme anna sen lannistaa itseämme vaan
päinvastoin olemme tänä vuonna käynnistäneet ennätysmäärän
uusia projekteja Itämeren hyväksi. Vaikka Itämeri kärsii rehevöitymisestä ja ilmastonmuutos kiihdyttää sen ongelmia, on hyvä
muistaa myös, että olemme saavuttaneet huikeita, konkreettisia
ja mitattavia tuloksia hankkeissamme. Ilman tätä työtä Itämeren
tila olisi paljon kurjempi. Siksi haluamme jouluna luoda toivoa
ja muistuttaa, että vielä ei ole liian myöhäistä.”
”Joulu on lahjojen antamisen aikaa. Meistä monet iloitsevat
enemmän lahjan antamisesta kuin saamisesta – tästä lähti idea
kampanjan teemalle. Joulun aika on myös hyvän tekemisen aikaa. Pelkästään Suomessa on useita hyviä lahjoituskohteita. Me
John Nurmisen Säätiössä tarjoamme vaihtoehdon myös niille,
jotka jouluna haluavat muistaa Itämerta. Meidän kauttamme
on mahdollista antaa eettinen joululahja konkreettiseen, mitattavaan, tulokselliseen ja pitkäjänteiseen työhön Itämeren
hyväksi”, Salo jatkaa.

ILMOITA YRITYKSESI MUKAAN:
www.johnnurmisensaatio.fi/joulu
PELASTA PALA ITÄMERTA:
www.puhdasmeri.fi
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#MEIDÄNMERI
– MITÄ VAROILLA ON SAATU
AIKAAN
Kiitos kaikki #MEIDÄNMERI-kampanjaan jo tähän
mennessä osallistuneet! Muumi-tarinoiden inspiroimaan Moomin
Charactersin ja John Nurmisen Säätiön #MEIDÄNMERI-kampanjaan
lahjoitetut varat käytetään Itämeren ja sen perinnön pelastamiseen.
KAMPANJA JATKUU kesän 2021 yli mutta jo nyt John Nurmisen
Säätiö on käynnistänyt #MEIDÄNMERI-kampanjassa kerättyjen
varojen turvin uusia hankkeita, ratkonut Itämeren visaisia ongelmia sekä laajentanut nykyistä toimintaansa.
Tänä vuonna #MEIDÄNMERI-lahjoituksilla on tuettu muun
muassa näitä hankkeita:
•
•
•
•

Lannoitelaivaus-hanke
Lantakierrätyspilotti
Muistojen meri -hanke
Rannikkoruoko-hanke

LANNOITELAIVAUS-HANKE
Lannoitteiden merikuljetuksiin liittyy huomattava, koko Itämeren aluetta koskeva ravinnepäästöriski. Itämerta rehevöittävät
ravinnepäästöt liittyvät satamissa tapahtuvaan lannoitteiden
lastaukseen ja purkuun sekä lannoitteita kuljettaneiden alusten ruumien pesuun avomerellä. Hanke etsii näihin haasteisiin
ratkaisuja yhdessä alan toimijoiden, kuten satamien, lannoitevalmistajien ja kaupunkien kanssa. Tavoitteena on suuren mittaluokan ympäristövaikutus.

SATAKUNNAN LANTAKIERRÄTYSPILOTTI
Yksi suuri maatalouden ravinnekuormitusta ja siten Itämeren
rehevöitymistä kasvattava ongelma on eläintuotannon synnyttämän lannan alueellinen kertyminen, erityisesti Länsi-Suomeen ja
Pohjanmaalle. Säätiö käynnisti keväällä 2020 Satakunnan lantakierrätyspilotin tämän ongelman ratkaisemiseksi. Pilottihankkeen

Pelastetaan yhdessä #MEIDÄNMERI
– tule mukaan lahjoittajaksi:

tavoitteena on parantaa ruoantuotannon alueellista ravinnetasapainoa ja vähentää ravinnevalumia Itämereen. Vuoden 2020 lantapilotissa siirrettiin yhteensä 510 tonnia separoitua sianlantaa
kasvinviljelytilalle Sastamalaan. Tämä lantamäärä sisältää noin
tuhat kiloa fosforia!

MUISTOJEN MERI -HANKE
Muistojen meri -hankkeen tavoitteena on avata näkökulmia ihmisten mielikuviin ja uskomuksiin merestä sekä aktivoida suomalaiset miettimään suhdettaan Itämereen. Hankkeessa kerättiin suomalaisten Itämeri-muistoja ja luvan antaneiden muistot
toimitettiin Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkistoon kartuttamaan kansallista kulttuuriperintöämme! Lisäksi muistojen
kirjo ja suomalaisten Itämeri-suhde kuratoitiin näyttelyksi, joka
nähtiin kesällä Citycenterissä Helsingissä ja parasta aikaa Keskustakirjasto Oodissa. Tulevaisuudessa ilmaisnäyttely kiertää
eri puolilla Suomea. Meren tarinan tunnetuksi tekeminen on
tärkeää, sillä samalla opimme ymmärtämään, miksi ainutlaatuista Itämertamme pitää myös suojella.

RANNIKKORUOKO-HANKE
John Nurmisen Säätiön ja Metsähallituksen uudessa yhteishankkeessa parannetaan Itämeren tilaa niittämällä ja poistamalla järviruokoa. Samalla edistetään uusiutuvan ruokomassan käyttöä
turvetta korvaavana raaka-aineena. Itämeren ja ilmaston lisäksi
niitolla vaalitaan luonnon monimuotoisuutta ja perinnemaisemia.

Kuva: © Moomin Characters ™

www.meidänmeri.fi
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Itämeri on toiminut meikäläisen leikkikenttänä jo
35 vuoden ajan. Kylmät talvet on mahdollistaneet
mulle jopa Itämerellä lumilautailun ja lämpimät
kesät taas kallioilta hyppimisen mereen. Muistelen tietysti myös lämmöllä lapsuuden venereissuja perheen kanssa lähisaaristoon. Toivon, että
myös mun oma jälkikasvuni pääsisi nauttimaan
puhtaasta Itämerestä ja sen tuomista mahdollisuuksista ja kokemuksista.
Tänä päivänä Itämeri on yksi maailman saastuneimmista meristä, mutta peli ei ole vielä menetetty! John Nurmisen Säätiö tekee kaikkensa
pelastaakseen Itämeren ja meillä jokaisella on
mahdollisuus tukea heidän toimintaansa liittymällä kuukausilahjoittajaksi.
- EERO ETTALA,
LUMILAUTAILIJA JA JUONTAJA

Pelasta Itämeri ja
sen perintö
kuukausilahjoittajana:
www.johnnurmisensaatio.fi/lahjoita

Kuva: Pasi Salminen
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PELASTAMME ITÄMEREN JA SEN PERINNÖN
TULEVILLE SUKUPOLVILLE

Kuva: philipp-deus, unsplash.com

John Nurmisen Säätiö
Pasilankatu 2
00240 Helsinki
www.johnnurmisensaatio.fi
info@jnfoundation.fi
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