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MUMINTROLLEN RÄDDAR 
ÖSTERSJÖN

ÅR 

2020 
I ETT NÖTSKAL

Minnenas hav

592 092 
euro har samlats in med John Nurminens 

Stiftelses och Moomin Characters  
gemensamma kampanj #VÅRTHAV.

I projektet samlades in finländarna 
Östersjöminnen. Bidragen av dem som gett 

tillstånd lämnades till Finska litteratursällskapets 
arkiv, där de utökar vårt nationella kulturarv. 

Målet med projektet Minnenas hav är att belysa 
människornas minnen och uppfattningar om 

havet från olika vinklar och att få finländarna att 
tänka på sin relation med Östersjön. I projektet 
producerades en utställning som visats bland 
annat i Citycenter köpcentret i Helsingfors och  

i centrumbiblioteket Ode. 

JOHN NURMINENS STIFTELSES KARTOR FRAMME 
PÅ STORUTSTÄLLNING PÅ SATAKUNTA MUSEUM

I utställningen Kartalla ollaan, som öppnas i början av december, får 
besökarna studera kartor och kartografins historia från 1400-talet till 

våra dagar. 

På utställningen visas kartor, atlas, jordglober och material om 
forskningsresor från John Nurminens Stiftelses samlingar och föremål 

som anknyter till kartografi från Lantmäteriverket. 

© Moomin Characters ™

DIGIMUSEO.FI ÖSTERSJÖDAGEN

över 150 
partner och ett stort antal 
medborgare som deltog  
i jippona.

över 150 
evenemang och gärningar för att fira Östersjön. 

På Östersjödagen, som inföll den sista 
torsdagen i augusti 27.8, ordnades

bland de 12 ästa webbplatserna

I maj öppnades dörrarna till John Nurminens 
Stiftelses och Museiförbundets gemensamma 
digitala museum Digimuseo.fi. I omröstningen i 
tävlingen Finnish Web Awards tog Digimuseo.fi  
en plats bland de 12 bästa webbplatserna. 

Foto: John Nurminens samlingar
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BALTIC FISH

ÖSTERSJÖN PÅ KARTAN

Samma vecka med 
Östersjödagen utgav 

stiftelsen boken Östersjön på 
kartan av Marjo T. Nurminen.

Bokens svenska upplaga 
såldes ut på rekordtid.
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År 2020 gjordes 56 skolbesök och 

SAMARBETE MELLAN JOHN NURMINEN STIFTNING OCH 
LUONTO-LIITTO FORTSATT PÅ MILJÖUTBILDNING

nådde mer än 1000 ungdomar.

5 nya Ett Rent Östersjön-projekt

ETT RENT ÖSTERSJÖN-PROJEKTEN

PROJEKTET GÖDSELFRAKT

Utsläppsrisker i de största hamnarna för 
transport av gödselmedel i Östersjön 

utreddes.

VASSPROJEKTET FÖR KUSTEN

387 m3  
vass levererades till förädling.

vårdfiske inleddes i svenska 
Norrbotten och på Gotland.

GYPSUM INITIATIVE

Möjligheterna att införa gipsbehandling 
utreddes i fyra olika länder.

SEABASED

4 pilotprojekt inleddes i syfte att 
minska den interna belastningen av havet, 
bl.a. behandling av Kolkanlahti i Nådendal 

med kalksten som binder fosfor.

PRISET ÅRETS DYKARE TILL 
JUHA NURMINEN

I augusti 2020 tilldelades Juha Nurminen, 
John Nurminens Stiftelses grundare och 

styrelseordförande, utmärkelsen

Årets dykare 2019

GIPSPROJEKTET FÖR VANDA Å PROJEKTET FÖR ÅTERVINNING AV 
NÄRINGSÄMNEN I SATAKUNTA

3615 
ha gipsbehandlad åker, varav

78 
ha med naturgips.

1000 
kilo fosfor flyttades från åkrar med 

överskott av näringsämnen till områden 
med näringsämnesunderskott.

Gipsbehandlingen beräknas minska fosfor-
läckage från Vanda ås avrinningsområde med 

8 500 - 10 500
kg under åren 2018–2025.



HÄLSNINGAR FRÅN VD
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ETT ÅR AV FLERA GENOMBROTT

DE DIMMIGA FRAMTIDSUTSIKTERNA i år har inte 
bromsat upp oss just alls. Tvärtom – även under de krä-
vande omständigheterna har vi lyckats göra historia inom 
skyddet av Östersjön på många olika fronter. Resultaten 
talar för sig själva. Just nu färdigställer vi slutrapporterna 
om Närfiskprojektet och gipsprojektet för Vanda å. Både 
vårdfisket och gipsbehandlingen av åkrar är betydande nya 
initiativ inom skyddet av Östersjön. Vi har inte bara lyckats 
minska näringsbelastningen av havet – vi har också fått i 
gång stora förändringar i samhället: tillsammans med an-
dra aktörer i branschen lyckades vi kommersialisera vård-
fisket i Östersjön. Det som vi inledde i Finland, fortsätter 
vi just nu i Sverige med projektet Baltic Fish. 

På annat håll fungerade gipsprojektet för Vanda å, 
som genomfördes tillsammans med miljöministeriet och 
projektpartner, som det första steget mot ett omfattande 
införande av gipsbehandling av åkrar. Denna åtgärd ge-
nomförs nu i stor skala i Egentliga Finland med stöd av 
finansiering från miljöministeriet. Vi i Stiftelsen för bud-
skapet vidare utanför Finlands gränser i projektet Gyps-
um Initiative. Undersökningar visar att gipsbehandling är 
den effektivaste första hjälpen när det gäller att bekämpa 
avrinningen av näringsämnen från jordbruket. Åtgärden 
ger oss som arbetar för Östersjön tid att spana efter andra 
metoder som kan användas för att minska näringsbelast-
ningen från jordbruket. 

Genom att pröva nya lösningar och skala upp det som 
fungerar kan man åstadkomma mycket. Många Öster-
sjögärningar är också klimatgärningar, till exempel att äta 
fisk som fångats hållbart i Östersjön. Ett annat exempel 
på gemensam nytta för både havet och hela jordklotet är 
Vassprojektet för kusten, som vi startade i höstas tillsam-
mans med Forststyrelsen. Målet med projektet är att åter-
vinna näringsämnen som är bundna i vassbeståndet från 
de eutrofierade strandvattnen och lyfta dem upp på land. 
Samtidigt främjar vi den hållbara och mångsidiga använd-
ningen av den förnybara vassmassan som en råvara som 

ersätter torv. Det stödjer också skyddet av naturens mång-
fald. Med erfarenheterna från pilotfasen som grund är av-
sikten att utvidga verksamheten under de kommande åren.

Skyddet av Östersjön kräver gränsöverskridande sam-
arbete. I projektet Gödselfrakt inriktar vi oss på åtgärder 
som gäller en stor utsläppskälla, tillsammans med aktö-
rer i branschen. I juni testade vi tillsammans med partner 
i Sverige en ny metod för att permanent binda fosfor i bot-
tensedimentet med hjälp av kalksten. I början av somma-
ren lanserade vi det treåriga projektet Sustainable Biogas, 
som har som mål att minska biogasproduktionens konse-
kvenser för vattendragen. I skrivande stund har vi nyligen 
avslutat projektet BEST tillsammans med Helsingfors stad. 
I projektet identifierades både bästa praxis för hantering av 
skadliga ämnen och klara brister i förfarandena. 

Vår egen kulturgärning under det gångna coronaåret 
var Digimuseo.fi, som vi inledde tillsammans med Muse-
iförbundet i maj. Projektet gör det möjligt för människor 
att bekanta sig med museernas utbud tryggt på distans. I 
museet finns för närvarande fyra pilotprojekt, ett av dem är 
Stiftelsens egna maritima samlingar. Redan nästa år får vi 
gott om nytt innehåll i det digitala museet, där utrymmet 
aldrig tar slut. Vi är särskilt entusiastiska över det digitala 
museet, som är ytterligare ett nytt initiativ och genombrott 
som vi hade glädjen och äran att vara med om att skapa 
och förverkliga. I augusti fick vi fira Östersjödagen, nu 
med hela 150 partner – bara ett år efter att vi lanserade 
havets egen högtid. 

Det är vår generations skyldighet och Stiftelsens uppgift 
att rädda Östersjön och dess arv till de kommande gene-
rationerna.  Jag vill uttrycka ett varmt tack för det gångna 
året och önska alla våra samarbetspartner en rofylld och 
avkopplande jultid.

Annamari Arrakoski-Engardt 
Verkställande direktör, John Nurminens Stiftelse
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VASSPROJEKTET FÖR KUSTEN INLEDDES I 
KYRKSLÄTT – VASSLÅTTER HAR POSITIVA 

KONSEKVENSER FÖR ÖSTERSJÖN, KLIMATET 
OCH TRADITIONSLANDSKAPEN

John Nurminen Stiftelses och Forststyrelsens nya samprojekt förbättrar 
Östersjöns tillstånd genom slåtter och insamling av vass från vattendrag. 
Samtidigt främjar projektet användningen av vassmassan som en förnybar 
råvara i stället för torv och skyddar naturens mångfald och traditionslandskap. 
Projektet inleddes med slåtter av vass i Kyrkslätt i slutet av september. 

VASSLÅTTER har konstaterats vara en utmärkt metod att skyd-
da den marina naturen. Täta vassbestånd binder stora mängder 
näringsämnen som övergöder Östersjön.

"Som vattenskyddsåtgärd kan slåtter av vassbestånd i fråga 
om kostnadseffektivitet jämföras med de effektivaste metoder-
na som används i Finland, till exempel vårdfiske i havsområdet.  
I det här projektet tar vi inte endast bort vassbiomassan från strän-
derna utan skapar också mervärde genom att vassen används 
kommersiellt. Det gör ekvationen ännu mer positiv", konstate-
rar projektchef Mikko Peltonen från John Nurminens Stiftelse.

Ett vassbestånd på en hektar kan innehålla 10 kg fosfor, 100 
kg kväve och över två ton kol.

"Utöver fisket har vi få kostnadseffektiva metoder att avlägs-
na fosfor och kväve, som övergöder havet, när dessa ämnen väl 
hamnat i havsmiljön. Att systematiskt använda vassbestånden, 
som blivit större på grund av havets eutrofiering, kan vara en 
sådan metod. Räknat per ytenhet kan mängden fosfor som av-
lägsnas vara 200 gånger större än vid insamling av massa av 
blågrönalger på sommaren", berättar specialforskare Seppo 
Knuuttila från Finlands miljöcentral.

Insamling och användning av vassmassa har positiva klima-
teffekter även genom att massan kan användas för att ersätta 
torv, som orsakar stora koldioxidutsläpp, och stenull, som till-
verkas av oförnybara råmaterial.

VASSLÅTTER SKYDDAR MÅNGFALDEN I 
NATUREN OCH TRADITIONSLANDSKAP

Vassprojektet för kusten inleddes i det värdefulla traditions-
landskapsområdet i Norra Fladet i Kyrkslätt.

Norra Fladet hör till skyddsprogrammet för fågelrika vat-
ten och är en värdefull våtmark i synnerhet med tanke på dess 

fågelbestånd. Genom vasslåtter är det möjligt att hjälpa tidigare 
strandängar som vuxit igen med vass och deras fågelbestånd 
att återställas. Arbetet har gynnat särskilt vilande vadare, si-
mänder och gäss.

När de ogenomträngliga vassbestånden avlägsnas, öppnas 
stränderna också för rekreation. Samtidigt återställs traditions-
landskap som vuxit igen.

MÅLET ÄR FÖRÄDLING AV VASSMASSAN PÅ 
MARKNADSVILLKOR

De gynnsamma effekterna av vasslåtter har erkänts sedan länge, 
men verksamheten har tills vidare stannat på projektnivå och 
förblivit relativt småskalig. De centrala hindren för vasslåtter 
handlar om skördeteknik och logistik.

Syftet med vassprojektet för kusten är att ge fart åt använd-
ningen och vidareförädlingen av vassmassa, öka företagsverk-
samheten inom slåtter och insamling samt påskynda uppbygg-
naden av modeller för näringsverksamhet inom branschen så 
att det i framtiden är möjligt att använda vass hållbart och på 
marknadsvillkor.

Vassen från John Nurminens Stiftelses och Forststyrelsens 
projekt transporteras till Kiteen Mato ja Multa Oy för vidarebe-
handling.

"Vassmassan kan förädlas till exempel till kompostströ eller 
till växtunderlag för trädgårdar och bärodlingar", berättar Aimo 
Turunen från Kiteen Mato ja Multa.

Utifrån erfarenheterna från höstens pilotprojekt görs upp 
planer för hur projektet kan utvidgas nästa sommar.

Foto: Ilkka Vuorinen



John Nurminens Stiftelses 
ihärdighet, ansvar för miljön och 
havet och konkreta gärningar var 
vägande skäl när vi beslutade att 
ingå samarbete med stiftelsen”

– TOMMI UKSILA,  
CLIMECON OY

Climecon Oy är ett finländskt 
företag som tillverkar och säljer 
ventilationsutrustning med över 
35 års erfarenhet. Vi uppnådde 

koldioxidneutralitet i början av 2020.

Foto: Lasse Hendriks
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ÖSTERSJÖDAGEN, SOM JOHN NURMINENS 
STIFTELSE ORGANISERADE, FIRADES MED STOR 

UPPSLUTNING RUNT OM ÖSTERSJÖN

På Östersjödagen, som inföll den sista torsdagen i augusti, 27.8, ordnades 
över 100 evenemang och gjordes över tiotals gärningar för att fira Östersjön. 
I firandet medverkade över 150 partner och ett stort antal medborgare 
som deltog i jippona. På programmet stod bland annat kultur, inspirerande 
inlägg, miljögärningar, delikatesser från Östersjön och bland annat 
instruktion i sim- och livräddningsfärdigheter, som är viktiga för oss alla.

John Nurminens stiftelse lanserade Östersjödagen 
29.8.2019. Östersjödagen firas varje år den sista torsda-
gen i augusti med olika evenemang och jippon. Målet med 
temadagen är att lyfta fram viktiga teman som handlar om 
havet och att inspirera till konkreta åtgärder för Östersjöns 
bästa. Dagen firar havets mångfald och omätbara värde. 
Målet är också att öka kunskaperna om havets natur, kul-
tur och historia. 

År 2021 firas Östersjödagen igen den sista torsdagen i 
augusti, 26.8.2021.

LÄS MER OM  
ÖSTERSJÖDAGEN OCH  

ANMÄL DIG SOM  
DELTAGARE:  

www.itämeripäivä.fi  
www.östersjödagen.fi  
www.balticseaday.fi 

I ÅR FIRADES ÖSTERSJÖDAGEN längs nästan hela Fin-
lands kust från Fredrikshamn i söder till Siikalatva i Norra 
Österbotten. 

I Åbo serverades hållbara fiskrätter och diskuterades Östersjö-
relaterade teman i Europaforumet samtidigt som åbobor lyssnade 
på jazz och dykare städade bottnen av Aura å. På Postmuseum i 
Tammerfors skrev besökare brev till Östersjön, på stadsmuseet 
i Fredrikshamn gjordes en resa i Lilla Mörtens värld, i Siikalat-
va tog man sig ett dopp efter slåtter av vass, i Kotka samlades 
besökare i Östersjöbyn medan Maritimcentret Vellamo bjöd på 
information om ålen. På Östersjödagen ordnades också fantas-
tiska virtuella evenemang, av vilka en del fortfarande finns att 
se på Östersjödagen webbplats.

På Östersjödagen visade vi vår kärlek för Östersjön också med 
gärningar. På jubileumsdagen bl.a. serverades hundratusentals 
fiskrätter runt om i Finland och uppmuntrades medborgare att 
samla skräp från miljön med olika utmaningar och tävlingar. 

Även Republikens president Sauli Niinistö påminde oss med 
ett inlägg på Twitter om betydelsen av vårt hav och uppmunt-
rade oss att skydda Östersjön.

Östersjödagen firades även i Sverige, Ryssland och Estland. 
I Stockholm fick stadsbor studera vattnets väg genom avlopps-
reningsverket, skåda organismer i Östersjön och ta ett dopp i 
grupp Östersjön till ära. I Tallinn presenterades Östersjövänliga 
recept, städades stränder och lästes sagor. I Ryssland ordnades 
bl.a. en matfestival med hela Östersjön som tema och Öster-
sjödagens regatta.

KOM MED 

Nästa år firas Östersjödagen åter den sista torsdagen i augusti, 
26.8.2021, med ännu större uppslutning. Du kan delta i Öster-
sjödagen på många sätt, till exempel genom att ordna ett evene-
mang eller göra en gärning för Östersjön. Vi skapar Östersjöda-
gen tillsammans! Deltagandet är avgiftsfritt och öppet för alla. 

#itämeripäivä  
#östersjödagen  
#balticseaday
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http://www.itämeripäivä.fi
https://itameripaiva.fi/sv/
https://itameripaiva.fi/en/


JOHN NURMINENS STIFTELSES JULKAMPANJ för 
Östersjön har kommit i gång. Kampanjen samlar in medel för 
skyddet av Östersjön och dess arv. Kampanjens tema är ”Öst-
ersjön behöver gåvor, inte vi.” En donation till John Nurminens 
Stiftelses Östersjöarbete är en immateriell och etisk julklapp 
med vilken företag kan vara med om att rädda Östersjön för de 
kommande generationerna. Julklappen av ett företag ökar den 
totala potten som används effektivt för att bygga upp en bättre 
framtid för Östersjön.

En webbplats för företagens donationer har öppnats på 
adressen www.johnnurmisensaatio.fi/sv/jul. Företag som 
deltar i kampanjen får använda kampanjens material. Det är 
ett enkelt sätt att minnas och tacka viktiga intressentgrupper 
i jul. Dessutom kan en juldonation göras på Stiftelsens webbsida  
www.puhdasmeri.fi/sv. På webbplatsen kan donatorn välja en 
bit av havet som ska räddas till exempel utanför favoritstället 
för den som får gåvan. En bit av Östersjön är den perfekta gåvan 
till den som redan har allt.

Det leende ansiktet i kampanjens huvudbild påminner om att 
Östersjöarbetet görs tillsammans för vårt gemensamma bästa. I 
julkampanjen medverkar samhällspåverkaren Jani Toivola, Han-
ne Kettunen som står för bloggen Valeäiti, och musikern Ilkka 
Alanko. Företag, organisationer och andra parter som deltar i 
kampanjen får ett paket med mångsidigt kommunikationsma-
terial med vilket de kan bjuda in sina egna intressenter att bli 
Östersjövänner.

ÖSTERSJÖN BEHÖVER GÅVOR:  
JOHN NURMINENS STIFTELSES JULKAMPANJ 

VÄCKER HOPP OM EN BÄTTRE FRAMTID  
FÖR ÖSTERSJÖN

DET ÄR ÄNNU INTE FÖR SENT

Erkki Salo, som ansvarar för medelsanskaffningen vid John 
Nurminens Stiftelse, berättar om julkampanjen: ”Vi arbetar be-
slutsamt för Östersjöns framtid. Vi känner Östersjöns problem 
ingående men vi ger inte upp. Tvärtom – i år har vi startat ett re-
kordantal nya projekt för Östersjöns bästa. Även om Östersjön 
lider av övergödning och klimatförändringen intensifierar havets 
problem är det bra att minnas att vi uppnått fantastiska, konkre-
ta och mätbara resultat i våra projekt. Utan detta arbete skulle 
Östersjön vara i ett mycket sämre skick. Därför vill vi skapa hopp 
i jul och påminna om att det ännu inte är för sent.”

”Julen är en tid då vi ger gåvor. Många av oss får större gläd-
je när vi ger en gåva än när vi får en. Det här var idén ur vilken 
kampanjen föddes. Julen är också en tid för goda gärningar. Det 
finns många bra donationsobjekt i Finland. Vi på John Nurmi-
nens Stiftelse erbjuder ett alternativ till dem som vill minnas 
Östersjön på julen. Genom oss är det möjligt att ge en etisk och 
immateriell julklapp till det konkreta, mätbara, resultatgivande 
och långsiktiga arbetet för Östersjön”, fortsätter Salo.

ANMÄL DITT FÖRETAG TILL 
KAMPANJEN: 

www.johnnurmisensaatio.fi/sv/jul/

RÄDDA EN BIT AV ÖSTERSJÖN: 
www.puhdasmeri.fi/sv/
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Tack alla ni som redan deltagit i kampanjen #VÅRTHAV! 
De medel som donerats till Moomin Characters och John 
Nurminens Stiftelses kampanj #VÅRTHAV, som inspirerats av 
muminberättelserna, används för att rädda Östersjön och dess arv.

#VÅRTHAV – VAD HAR 
ÅSTADKOMMITS MED 

MEDLEN 

KAMPANJEN fortsätter även över sommaren 2021, men finländ-
ska John Nurminens Stiftelse har redan nu startat nya projekt, löst 
svåra problem som gäller Östersjön och utvidgat sin verksamhet 
med stöd av de medel som samlats in i kampanjen #VÅRTHAV.

I år har #VÅRTHAV-donationer använts bland annat för att stödja 
dessa projekt:

• Projektet Gödselfrakt
• Pilotprojektet för återvinning av spillning
• Projektet Minnenas hav
• Vassprojektet för kusten

PROJEKTET GÖDSELFRAKT

Vid transport av gödselmedel till sjöss finns det stor risk för ut-
släpp av näringsämnen i havet. Risken finns överallt i Östersjö-
området. Näringsämnen som övergöder Östersjön kan hamna 
i havet när gödselmedel lastas och lossas i hamnarna och när 
lastrum på fartyg som transporterat gödselmedel sköljs på öp-
pet hav. Projektet söker lösningar på dessa problem tillsammans 
med aktörer i branschen, t.ex. hamnar, gödselmedelstillverkare 
och städer.

PILOTPROJEKTET FÖR GÖDSELÅTERVINNING 
I SATAKUNTA 

Ett stort problem som ökar näringsbelastningen från jordbruket 
och därigenom övergödningen av Östersjön är att spillning från 
djurproduktion ansamlas regionalt. Det här sker särskilt i Västra 

Finland och Österbotten. Målet för pilotprojektet som inleddes 
våren 2020 är att förbättra den regionala näringsämnesbalan-
sen inom livsmedelsproduktionen och att minska avrinningen 
av näringsämnen till Östersjön.

PROJEKTET MINNENAS HAV

Målet med projektet Minnenas hav är att belysa människornas 
minnen och uppfattningar om havet från olika vinklar och att få 
finländarna att tänka på sin relation med Östersjön. Projektet 
samlade in finländarnas Östersjöminnen. Det är viktigt att lyfta 
fram berättelsen om havet. Då förstår vi varför vårt unika Öst-
ersjön måste skyddas.  

VASSPROJEKTET FÖR KUSTEN

John Nurminen Stiftelses och Forststyrelsens nya samprojekt 
förbättrar Östersjöns tillstånd genom slåtter och insamling av 
vass från vattendrag. Samtidigt främjas användningen av vass-
massan som en förnybar råvara som ersätter torv. Slåttern bi-
drar inte bara till att rädda Östersjön och klimatet, utan också 
naturens mångfald och traditionslandskap.

Vi räddar #VÅRTHAV tillsammans  
– kom med som donator:

www.varthav.fi

Foto: © Moomin Characters ™
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#VÅRTHAV

http://www.varthav.fi


Östersjön har varit min lekplats sedan 35 år. När 
vintrarna var kalla kunde jag till och med åka 
snowboard på Östersjön och i sommarvärmen 
hoppade jag från klipporna i havet. Jag minns också 
båtfärderna som vi gjorde med familjen i den när-
liggande skärgården med värme. Jag hoppas att 
mina egna barn får njuta av ett rent Östersjön och 
av de möjligheter och upplevelser som havet ger.

I dag är Östersjön ett av de mest förorenade haven 
i världen, men spelet är ännu inte förlorat! John 
Nurminens Stiftelse satsar allt på att rädda Öster-
sjön. Var och en av oss har möjlighet att stödja stif-
telsens verksamhet genom att bli månadsdonator. 

- EERO ETTALA,  
SNOWBOARDÅKARE OCH  

PROGRAMLEDARE

Bli månadsdonator och rädda 
Östersjön och dess arv: 

www.johnnurmisensaatio.fi/sv/donera/
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Foto: Pasi Salminen

https://johnnurmisensaatio.fi/sv/donera/


John Nurminens Stiftelse  
Bölegatan 2
00240 Helsingfors

@johnnurmisensaatio John Nurmisen Säätiö@johnnurmisensaatio @jnurmisensaatio John Nurmisen Säätiö

www.johnnurmisensaatio.fi/sv/
info@jnfoundation.fi

VI SKYDDAR ÖSTERSJÖN OCH  
DESS KULTURARV

Foto: philipp-deus, unsplash.com

https://www.facebook.com/johnnurmisensaatio
https://www.youtube.com/channel/UCwJO7MLE-38hkG8jkBrCqCQ/videos
https://www.instagram.com/johnnurmisensaatio/
https://twitter.com/jnurmisensaatio
https://www.linkedin.com/company/john-nurmisen-saatio
https://johnnurmisensaatio.fi/sv/
http://info@jnfoundation.fi

