TUKIJARAPORTTI
Toukokuu 01 / 2021

Itämeri tarvitsee kaikkien sen ympärillä asuvien
apua. John Nurmisen Säätiö pitää huolen siitä, että
tukemalla säätiön toimintaa me voidaan muuttaa
yhden maailman saastuneimman meren suuntaa ja
tulevaisuutta. Konkreettiset toimet ovat ainoa keino meren puhdistamiseen. Näin Itämeri voidaan
säilyttää niin meille, kuin seuraaville sukupolville.

- MEERI KOUTANIEMI,
VALOKUVAAJA, JOURNALISTI

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

Kuva: Anna Karhu-Cormier
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TOIMITUSJOHTAJAN TERVEISET

SITKEYTTÄ VAARALLISILLA
VESILLÄ
JOHN NURMISEN SÄÄTIÖ selvisi vaarallisista vesistä eli
koronavuodesta 2020 hyvin: niin varainhankinnassa kuin
projektien toteutuksessa. Sukelsimme etätöihin ja loimme uuden tavan toimia virtuaalisesti itseämme, toisiamme ja kumppaneitamme kuunnellen – tavoite kirkkaana
mielissämme.

Saimme viime vuoden
lopussa päätökseen kaksi
merkittävää hanketta.
Rokotustahti etenee ja toiveet tapahtumien järjestämisestä sen myötä. Itämeripäivää vietämme joka tapauksessa
26.8.2021 joko yhdessä kesäisestä elokuusta nauttien tai
tilanteen niin vaatiessa, täysin virtuaalisesti. Kesällä kannattaa suunnata myös Poriin. Satakunnan museon Kartalla
ollaan -näyttely esittelee säätiön karttakokoelman helmiä.
Saimme viime vuoden lopussa päätökseen kaksi merkittävää hanketta: Vantaanjoen kipsihankkeen, jossa käsittelimme yli 3600 hehtaaria peltoja kipsillä. Kipsikäsittely
on kustannustehokas toimi ja se leikkaa pelloilta vesistöön
valuvaa ravinnekuormaa 50 %. Päätimme myös EU-rahoitteisen BEST-hankkeen, jossa parannettiin niin investointien kuin parempien käytäntöjen kautta teollisten jätevesien puhdistusta kunnallisilla puhdistamoilla. Hankkeen

suositukset poliittisille päätöksentekijöille ja viranomaisille
on otettu positiivisesti vastaan Itämeren suojelukomissiossa, ja joissakin maissa on jo alettu muuttaa ympäristölupakäytäntöjä hankkeen suosittelemaan suuntaan.
Lisäksi säätiömme onnistui kaupallistamaan Itämeren
hoitokalastuksen Lähikalahankkeessa. Hankkeen hyvät tulokset ja kotimaisen villin kalan suosion kasvu kuluttajien
lautasilla poikivat myös uuden Baltic Fish -hankkeen. Hanke tähtää särkikalojen hoitokalastuksen kaupallistamiseen
myös Ahvenanmaalla ja Ruotsissa. Kestävä hoitokalastus
on hyvä keino vähentää Itämeren ravinnekuormitusta ja
särkikala tarjoaa terveellisen ja ilmastoystävällisen proteiininlähteen.
Jatkamme konkreettista, mitattavaa ja tuloksellista työtämme kahdeksassa käynnissä olevassa hankkeessamme,
jotka kaikki tähtäävät Itämeren laaja-alaisimman ja polttavimman ongelman, rehevöitymisen vähentämiseen. Tällä
tavalla autetaan myös meren monimuotoisuuden säilymistä. Monimuotoisuutta korostavat myös John Nurmisen
Säätiön kevään uudet kirjat: Johanna Pakolan Vaarallisilla
vesillä, jossa nostetaan esille unohtunut itäisen Suomenlahden historia ja Raimo Sundelinin kuvateos Meren muisti
– Havets minne, jossa meriluonnon monimuotoisuus on
pääroolissa.
Ilmastonmuutos puhaltaa niskaamme, luontokato uhkaa. Me tiedämme kuitenkin, ettei vielä ole liian myöhäistä!
Meri on jo vapaa – nähdään aalloilla.
FT Annamari Arrakoski-Engardt
John Nurmisen Säätiön toimitusjohtaja
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Kuva: Timo Ketonen

TYÖMME OSUUS ITÄMEREN TOTEUTETUISTA
PÄÄSTÖVÄHENNYKSISTÄ 70 %

* Päästötaso,
jolla Itämeressä
hyvä ekologinen
tila (HELCOM).
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Olemme vähentäneet
Itämeren fosforikuormitusta 30 % kokonaistavoitteesta, mikä on 70 %
toteutuneesta kuormituksen vähennyksestä.

Kuva: Timo Ketonen

ITÄMEREN TILA JA SÄÄTIÖN
PUHDAS ITÄMERI -HANKKEET

JÄÄN ALLA MUHII ONGELMA
ITÄMEREN SUOJELU nousee julkisuuteen tyypillisesti keskikesällä, jolloin kesälomalaiset viettävät aikaa mökki- ja veneilyvesien äärellä. Kun levälautat sitten yhtäkkiä pilaavat uimavedet ja
mukavan kesätunnelman, ovat television aamuohjelmat pullollaan Itämeri-asiantuntijoita kertomassa kansalle mistä onkaan
kyse, kun meri kukkii. Ja kun kovaäänisesti vaaditaan, että asialle
pitää tehdä heti jotain, myös osa päätöksentekijöistä aktivoituu
toimimaan meren puolesta tai ainakin lupaa niin.

Poikkeuksellisen kylmänä, lumisena
ja jääpeitteisenä alkanut talvi 2021
on Itämerelle monessa mielessä
parempi ja luonnollisempi ilmiö
kuin lumeton ja jäätön edellistalvi.
Harmillisen usein Itämeren tilaa koskeva kriisitietoisuus ja
-tunnelma kuitenkin unohtuvat, kun kesä loppuu ja sinilevälautat
vajoavat meren pohjaan. On toki inhimillistä, ettemme muista
sitä, mikä ei ole näkyvää. Vaikka Itämeren sairauden oireet näkyvät etenkin avoveden aikaan, sairauden syy eli ravinnekuormitus maalta ja meren pohjalta on ympärivuotinen ilmiö ja usein
pahimmillaan kesäkauden ulkopuolella.
Poikkeuksellisen kylmänä, lumisena ja jääpeitteisenä alkanut talvi 2021 on Itämerelle monessa mielessä parempi ja luonnollisempi ilmiö kuin lumeton ja jäätön edellistalvi. Harmaina

ja vetisinä ilmastonmuutostalvina maalta tuleva ravinnekuormitus voi olla pahimmillaan niin valtavaa, että se saattaa vain
muutaman kuukauden aikana vastata koko aiempien vuosien
kuormitusta tai jopa ylittää sen. Lumisesta talvesta kiittävät siis
paitsi hiihtäjät myös Itämeri - ja lisäksi ainoa arktinen hyljelajimme, Suomenlahdella ja Saaristomerellä uhanalainen Itämerennorppa, jonka lisääntymistä jäättömät talvet vakavasti uhkaavat.
Ei hyvää, ettei jotain pahaakin: merialueen keskivertotalvea
laajempi jääpeite pahentaa osaltaan merenpohjan hapettomuutta, kun talvimyrskyt eivät pääse sekoittamaan vesimassaa.
Hapettomuus käynnistää ikävän kemiallisen noidankehän, jossa
merenpohjalta alkaa vapautua sinne kertyneitä vanhoja syntejä eli mereen vuosikymmenien saatossa valuneita ravinteita.
Huonoina vuosina Itämeren ravinnekuormituksesta valtaosa
tulee meren pohjasta. Kun tämä lisätään maalta valuvaan kuormitukseen, ovat kesälomatunnelman pilaavan sinileväsopan
ainekset valmiina.
Työ Itämeren tilan parantamiseksi tehdään niin omissa kulutusvalinnoissamme kuin kuormitusta vähentävien toimien
toteuttamisessakin joka päivä, kaikkina vuodenaikoina. Siksi
Itämeren suojelua kannattaa tukea ja pitää esillä myös silloin,
kun jääkansi ja kirkkaana hohtava talviaurinko peittävät alleen
jään alla muhivan ongelman.
Marjukka Porvari
Puhdas Itämeri -hankkeiden
johtaja

Kuva: Timo Ketonen
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LANNOITTEIDEN MERIKULJETUKSET

aiheuttavat merkittävän ravinnepäästöriskin Itämerellä
Itämeren
satamien
kautta
kulkee yli
44 miljoonaa
tonnia
lannoitteita
vuosittain

Kokkola

0,4

VENÄJÄ

SUOMI

HaminaKotka
Uusikaupunki 0,9

Viipuri

2

4

Pietari

9

Ust-luga 0,4
Sillamäe 0,3
Tallinna 1,6

Lannoitekuljetusten
määrä vuodessa,
miljoonaa tonnia

Ventspils

0,5

Riika 2
Liepaja 1,1
Klaipeda

VIRO
LATVIA

13

LIETTUA

Rostock
Lyypekki 0,2

1,6

SAKSA

Gdynia
Gdansk 2
Police 1,3
Szczecin 1,7

2
Luvut perustuvat arvioon
vuoden 2019 lannoitemääristä.

PUOLA

5000 t
Lannoitekuljetuksissa on
usein sallittu vähintään 0,5 %
hävikki. Jos edes kymmenesosa tästä päätyy ympäristöön,
se tarkoittaa 5000 tonnin
laivan kohdalla 2,5 t
lannoitetta, joka sisältää
keskimäärin 125 kg fosforia.
Mereen päätyessään se riittää
tuottamaan 125 t levää.

laivalastillinen
fosforilannoitetta

2,5 t
valuu hukkaan,
jonka vuoksi

125 kg
fosforia päätyy
mereen ja lopulta

125 t
LANNOITELAIVAUS-HANKE
w w w.johnnurmisensaatio.fi

levää kasvaa

10 t

10 t

10 t

10 t

10 t

10 t

10 t

10 t

10 t

10 t

10 t

10 t

Kuvitus: Anne Haapanen

RANNIKKOKALASTAJIEN MATKASSA
Lähikalahankkeen viisivuotinen taival on näyttänyt kouriintuntuvasti, kuinka monen palasen on osuttava kohdilleen, jotta toivottu lopputulos voidaan saavuttaa.
Kun aloitimme hanketta vuonna 2015, saimme kuulla usealta taholta, miten tavoitettamme, särkikalaa suomalaisten ruokapöytiin, on kyllä koitettu useasti aiemminkin, ja kuinka se vain ei onnistu – ei siis kannattaisi turhaan yrittää. Kestävästi toteutettu särkikalan hoitokalastus voisi kuitenkin olla kustannustehokas keino poistaa
ravinteita vesiympäristöstä, ja jos pyydetty kala hyödynnettäisiin kokonaisuudessaan ihmisravinnoksi, olisi perinteinen elinkeino kiertotaloutta parhaimmillaan.

Lahnan tie lautaselle avautuu aivan eri tavalla, kun tuntee
tekijät arvoketjun jokaisen askelen takana. Arvoketjujen pullonkaulat tulivatkin hyvin tutuiksi, kun soittelin ympäri maata
mahdollisille kalanmassaajille, tai kun valmistauduimme tarpeen vaatiessa ostamaan tuhansia kiloja pakastettua kalamassaa
säätiölle välivarastoon pelastaaksemme pienet tuottajat pulasta,
mikäli ennakoitu kysyntä kuluttajamarkkinoilla ei toteutuisikaan.
Vaikka loppujen lopuksi vältyimme säätiössä kalakaupoilta, ja
löysimme myös puuttuvan lenkin Lähikalahankkeen arvoketjuun
aivan viime hetkillä ennen kalapihvien lanseerausta kauppoihin,
ei rannikkovesiltä pyydetyn särkikalan tie kalatiskille vieläkään
ole mutkaton.
Isoja ilmiöitä tai tilastoja tarkasteltaessa on liiankin helppoa
unohtaa ihmiset niiden takana. Jos esimerkiksi rysän suulle, seisovan kalapöydän ääreen, asettuu taloksi hylje, tappio tuntuu
suoraan ja henkilökohtaisesti kalastajan omassa ruokapöydässä,
ja on helppo ymmärtää, ettei sympatia silloin ole nappisilmäisen
nisäkkään puolella, vaikka tilastojen valossa asia näyttäytyisi toisenlaisesta kulmasta. Ymmärtääksemme käytännön haasteita
paremmin, kysyimmekin Lähikalahankkeessa myös suoraan kalastajilta näkemyksiä elinkeinon ja arvoketjujen pulmakohdista
ja ratkaisuehdotuksista.
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Kuva: Marie Sparréus

ASETELMA tuntui lähes vuosisadan takaiselta, kun reilut viisi
vuotta sitten jalkauduimme Helsingistä saaristolaiseen laiturinnokkaan tutustumaan rannikkokalastajien arkeen. Ihailenkin yhä, miten avoimesti meidät, umpikaupunkilaiset Itämeren
suojelijat, otettiin vastaan, kun tupsahdimme paikalliseen kievariin esittelemään hankettamme kummine sääntöineen ja palloilimme laiturinnokassa tutkimassa kalasataman fasiliteetteja.
Alusta lähtien oli kuitenkin selvää, mikä yhdistää kaupunkilaista
meribiologia ja rannikon kalastajaa eniten: rakkaus saaristoon ja
mereen. Kalastajat näkevät ja kokevat meren läheltä päivittäin ja
eri näkökulmasta kuin me, jotka käytämme työpäivämme meren
suojelun edistämiseen. Myös meren muuttuminen näkyy, ja jos
kalansaaliit jäävät pieneksi, muutos tuntuu konkreettisesti kalastajan kukkarossa. Mikäli epäluuloja meitä kohtaan oli, niitä ei
juuri näytetty, vaan yhteistyössä oli helppo keskittyä yhteiseen
tavoitteeseen: särkikalaan, ja sen saamiseen kohti suomalaisten ruokapöytiä.

Särkikalojen kalastusta Kalixissa, Ruotsissa.

Opimme muun muassa, että kontaktit toimijoiden välillä eivät
useinkaan ulotu arvoketjuissa yhtä porrasta kauemmas, ja kun
kalastaja on myynyt saaliinsa, ei hän tiedä, millaisen tien kala
sen jälkeen kulkee. Myöskään vähittäiskaupan tuotevastaava tai
kalapihvin valmistaja ei kenties tule ajatelleeksi, että saadakseen hyllyyn täytettä seuraavanakin vuonna, olisi kalastajan ja
ensimmäisen jalostusportaan, kuten kalan massaajan, tiedettävä tulevasta raaka-aineen tarpeesta jo kuukausia etukäteen
voidakseen varautua kysyntään! Toimijoiden välisen yhteistyön
tiivistämiselle olisi siis paikkansa.
Lähikalahankkeen viisivuotinen polku on kuljettanut meitä
keikkuvista kalastajaveneistä gaalaillallisen palkintolavoille ja
neuvotteluhuoneista kalapihvilinjastojen ääreen. Saavutimme
tavoitteemme, ja opimme paljon, mutta työtä riittää vielä tehtäväksi, jotta särkikalan menestystarina voi jatkua. Olen ylpeä, kun
voin kotona ruokapöydässä kertoa lapsilleni, että oikeasti tiedän,
mistä ruokamme tulee, sillä olen tavannut jokaisen kalastajan ja
käynyt lähes kaikilla pyydyksillä, mistä lounaspihvien lahna on
nostettu. Kalastajien jokapäiväinen työ mahdollistaa kotimaisen
kalan saatavuuden ruokapöydissämme, ja siksi myös ratkaisujen
rakentaminen arvoketjuissa tulisi ulottaa aivan ruohonjuuritasolle saakka, jotta saamme pitää särkikalat
kaupoissa vastakin!
Miina Mäki
Projektipäällikkö,
Puhdas Itämeri -hankkeet
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Olen viettänyt koko elämäni Itämeren ääressä.
Lapsuuden kesämuistot liittyvät olennaisesti uimiseen ja rantakivillä hyppelyyn. Teininä kävelin
merenrantaa tuijottelemaan kun oma mieli kaipasi
rauhoittumista. Nyt aikuisena sekä kotini että kesäpaikkani on Itämeren rannalla ja oma lapseni
on oppinut rakastamaan merta- uimista ja merenelävien bongailua. Hyvä tapa auttaa Itämerta
on ryhtyä kuukausilahjoittajaksi – aloita jo tänään!

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

Kuva: Lasse Hendriks
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DIGIMUSEO.FI TÄYTTÄÄ
TOUKOKUUSSA 1-VUODEN
Vuosi sitten toukokuussa 2020, keskellä koronaa, avautuivat ovet John Nurmisen
Säätiön ja Museoliiton yhteiseen Digimuseoon, joka mahdollistaa tutustumisen
museoiden tarjontaan turvallisesti kotisohvalta. Ajankohta osoitti konkreettisesti
palvelun tarpeellisuuden ja saimme runsaasti positiivista palautetta.
VUODEN AIKANA palvelun kehitys on ottanut jo toisen askeleen
ja toukokuussa 2021 pääsemme lanseeraamaan seuraan version,
joka tulee uudella lailla konkretisoimaan millainen virtuaalinen
museokäynti on ja millaisia vaihtoehtoja kulttuurin ystävällä on
nauttia sisällöistä kotisohvalta.
Museoiden osalta kiinnostus on ollut suurta ja näyttelysisältöjen digitaalinen tuottaminen on lähtenyt yhteistyökumppaneidemme avulla käyntiin. Näyttelyiden määrä tulee merkittävästi kasvamaan tämän vuoden aikana. Alalla uskotaan

yhteistyön voimaan. Kulttuuriperinnön ja museoiden digitalisaatio on ottanut ripeitä askeleita kuluneen vuoden aikana, mutta
Digimuseon avulla voimme olla luomassa jotain ainutlaatuista
edelläkävijyyttä jopa koko Euroopassa! Digimuseo.fi tarjoaa ratkaisuja, jotka mahdollistavat verkkonäyttelyvierailun ja sosiaalisen ulottuvuuden, se tulee olemaan luonteva kanava museoiden
fyysisten näyttelyiden ohella. Digitalisaatio tarjoaa myös aivan
uudenlaisia mahdollisuuksia historian esittämiseen virtuaalitodellisuuden avulla sekä mahdollisuuden museoiden kellarien
kätköissä olevien kokoelmien avaamiseen kuluttajien saataville.

Museot laajenevat verkkoon, kutsumme mukaan
kaikki museot ja kokoelmien haltijat sekä yritykset,
jotka haluavat olla menestystarinassa mukana!
www.digimuseo.fi
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1 000 000 EUROA

KERÄTTY ITÄMEREN JA SEN PERINNÖN
SUOJELUUN
Moomin Charactersin ja John Nurmisen Säätiön yhteistyössä käynnistämä
#MEIDÄNMERI-kampanja on jo ennen loppumetrejä saavuttanut tavoitteensa
ja kerännyt huimat miljoona euroa Itämeren ja sen perinnön suojeluun.

Vielä ehdit mukaan,
kampanja jatkuu 31.7.2021 asti.

MILJOONA
KERTAA
KIITOS!

www.meidänmeri.fi

Kuva: © Moomin Characters ™

Keräyslupa: Poliisihallitus RA/2016/682, myönnetty 31.10.2016. Voimassa 1.1.2017-31.12.2021, koko
Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. ÅLR 2021/2572/ 1.5.2021-31.12.2021, Ahvenanmaa.
Varojen käyttötarkoitus: Itämeren ja sen perinnön suojeleminen.
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PELASTAMME ITÄMEREN JA SEN PERINNÖN
TULEVILLE SUKUPOLVILLE

Kuva: Timo Ketonen

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

@johnnurmisensaatio

@jnurmisensaatio

John Nurmisen Säätiö

John Nurmisen Säätiö

