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VI ÄR PÅ KARTAN  
– 2021 ETT HANDLINGENS ÅR

VILKET ÅR! Vi har slutfört tre stora räddningsprojekt för 
Östersjön och startat ett nytt projekt i samarbete med 
skogsägare, där vi tillsammans letar efter sätt att minska 
näringsbelastningen från skogarna och på så sätt minska 
övergödningen. Vi har gett ut fyra briljanta böcker, gjort två 
maritima digitala utställningar för tjänsten Digimuseo.fi och 
skapat utställningen Kartalla ollaan (”På kartan”) med Sa-
takunta museum. Museet presenterar vår samling i större 
omfattning än någon någonsin gjort.

Östersjödagen växte igen och i sex länder aktualiserade 
den Östersjön såväl vid våra matbord som i våra dagliga 
liv, diskussioner och fester. 

Vi har startat ett nytt dotterbolag, Baltic Sea Services 
Ab, för att sälja och marknadsföra våra böcker och möta 
önskemålen om hållbara fanprodukter. Stiftelsen har vuxit 
både vad gäller personal och vad gäller antal projekt, och 
vi ser med tillförsikt på nästa år då stiftelsen fyller 30 år. 

Vi har också arbetat hårt med miljöersättningssystemet 
inom jordbruket, eftersom EU-länderna just nu ska lämna in 
sina förslag om det framtida landsbygdsprogrammet, som 
även inkluderar detta miljöersättningssystem. Vi hoppas 
på hjälp från jordbruket, eftersom jordbruket är den största 

källan till belastningen på Östersjön när det gäller närings-
ämnen som övergöder vattendrag. Vi vill njuta av rent pro-
ducerad närmat även i framtiden, men också att det införs 
verkningsfulla och kostnadseffektiva, utforskade metoder 
för att minska jordbrukets utsläpp i vattendrag. Metoderna 
inkluderar gipsbehandling av åkrar och stöd för återvinning 
av processad gödselfosfor. Dessa åtgärder skulle leda till en 
omedelbar nedskärning av jordbrukets näringsbelastning 
och skulle även ha en långsiktig effekt på reduceringen av 
näringsöverskott där det behövs. 

Nu är det vår tur att visa att miljöarbetet gör skillnad – att 
våra vattendrag och vårt hav går att rädda. Nu är det dags för 
rätt beslut och utforskade metoder. 

Nu är det också dags att tacka er som gjort vårt arbete 
möjligt. Samtidigt är det ett bra tillfälle att vila och njuta av 
den allt mörkare årstiden med våra nära och kära och för-
hoppningsvis av stressfrihet. Renare, blåare vatten är vår 
gåva till er eftersom ni gjorde det möjligt. 

Med önskan om bästa tänkbara jul!

FD Annamari Arrakoski-Engardt
Verkställande direktör
John Nurminens Stiftelse

         Bild: Ilkka Vuorinen

Bild: Karl Fredrickson, unsplash.com

http://Digimuseo.fi
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ÖSTERSJÖINFORMATION 
DELADES UT I SAMARBETE MED 

NATURFÖRBUNDET  
LUONTO-LIITTO

ÅR 

2021 
I ETT NÖTSKAL

KAMPANJEN ETT MASKFRITT 
HAV KAMPANJEN, SOM NÅDDE 

KAMPANJEN ETT LÄKEMEDELSFRITT 
ÖSTERSJÖN

Under 2021 gjordes över 

Kampanjen, som nådde 

100 skolbesök, vilket 
gjorde att informationen nådde 

över2000 ungdomar. 

städade deltagarna upp stränder, 
bekantade sig med det vanligaste 
strandskräpet och delade tips för 
att skydda Östersjön

UNDER SOMMARENS TURNÉ 
#MUOVITONMERI  

(ETT PLASTFRITT HAV)

i 10 städer runt om i Finland.

JOHN NURMINENS STIFTELSES OCH 
MOOMIN CHARACTERS KAMPANJ 

#VÅRTHAV

samlade in 1 168 966
euro för att rädda Östersjön och dess arv.

© Moomin Characters ™

över en  

 2 MILJONER 
finländare, uppmanade oss alla 
att föra gamla och överflödiga 
mediciner till apoteket, så att 
Östersjön och miljön förblir friska.

MILJON 
 finländare, påminde oss alla 
om att engångsmasker efter 
användning ska slängas i 
skräpkorgen, inte i naturen 
eller i vattendrag.



BALTIC FISH

GÖDSELFRAKT 

• ett samarbetsnätverk har byggts upp och det om-
fattar alla Finlands största gödselhamnar, hamno-
peratörer som hanterar gödsel, gödseltillverkare 
och de miljömyndigheter som övervakar hamn-
verksamheten. 

• hamnar, hamnoperatörer och gödseltillverkare har 
försetts med information om risker kring utsläpp av 
näringsämnen vid gödselfrakt och om metoder för 
att förhindra utsläppen. 

• metoder för att övervaka utsläpp av näringsämnen 
från gödselhamnar har utvecklats. 

SUSTAINABLE BIOGAS

• risker kring utsläpp av näringsämnen vid produktion 
av biogas och användning av rötrester och reglering-
en av riskerna har undersökts i Finland och Lettland. 

• kartor över näringsämnen har utarbetats för projek-
tets tre målområden för att stödja en hållbar plane-
ring av hanteringen av näringsämnen. 

• utvecklingsåtgärder , det vill säga upprättande 
av planer för hållbar produktion av biogas och för 
hantering av regionala näringsämnen, har inletts, 
liksom uppdatering av kvalitetssystemet för återvun-
na gödselmedel och identifiering av alternativ för 
utnyttjande av avloppsslambaserade rötrester. 

Eftersom gipsbehandling av åkrar har visat 
sig vara en effektiv vattenskyddsåtgärd har 
projektet spridit information om detta i 

GYPSUM INITIATIVE

7kuststater kring Östersjön. 

PROJEKT FÖR 
GÖDSELÅTERVINNING

År 2021 har  2 svingårdar och

Projektet har understött skapandet av en hållbar 
och marknadsdriven produktionskedja för 

karpfisk i Sverige och på Åland. För storkök och 
hushåll i Sverige finns redan 

VASSPROJEKTET FÖR KUSTEN

6 slåtterobjekt kring kusten.  

SEABASED

I projektet

Praktiska experiment med gips 
har påbörjats i

4 länder. 

7 växtgårdar deltagit, och 

1100 m3 gödsel har överförts.

Projektet håller för närvarande på att ta fram 
en vattendragsvänlig skogsvårdsplan för floden 
Tilanjokis 

SKOGSPROJEKTET VALVE

4000 ha stora avrinningsområde 
i Norra Österbotten. Framöver kommer 
skogsägare i området att stödjas i 
genomförandet av vattenskyddsåtgärder.

totalt 3 olika karpfiskprodukter  
och nya planeras. 

Mer än 2000 m3 vass 

har samlats in på ett totalt 60 ha stort område.  
Vassmaterial har levererats för produktutveckling till 

3 olika företag som tar fram bl.a. vass-
baserade växtunderlag för trädgårdar. 

• genomfördes 4 pilotåtgärder 
för att minska den interna 
näringsbelastningen i havet  

5

• skapades riktlinjer och en ram för riskbedömning 
till stöd för genomförandet av framtida åtgärder 
för att minska näringsämnen i havet



UNDER 2021 HAR JOHN NURMINENS STIFTELSE 

GETT UT 4 BÖCKER  

SOM INOM SINA RESPEKTIVE OMRÅDEN TALAR OM HAVENS BETYDELSE.

J O H N  N U R M I S E N  S Ä Ä T I Ö

MATTI LAINEMA

Arktinen 
ruletti
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John Nurminens Stiftelses, Moomin Characters, 
Kobra Agencys och Rights & Brands  

gemensamma kampanj

Stiftelsens samling visades i en aldrig tidigare 
skådad omfattning i utställningen Kartalla ollaan 

(”På kartan”) på Satakunta museum.

UTSTÄLLNINGEN KARTALLA OLLAAN

FICK UTMÄRKELSEN ÅRETS 
MEDELINSAMLINGSGÄRNING  

I TÄVLINGEN FINNISH COMMS AWARDS.

 #MEIDÄNMERI #VÅRTHAV #OURSEA 

ARKTINEN RULETTI  
(ARKTISK ROULETTE)

VAARALLISILLA VESILLÄ SALAKULJETUSTA 
JA SEPRAKAUPPAA SUOMENLAHDELLA  
(I FARLIGA VATTEN: SMUGGLING OCH 
BYTESHANDEL ÖVER FINSKA VIKEN)

MEREN MUISTI 
HAVETS MINNE 

NAUTILUKSESTA ARANDAAN
SUOMALAISEN MERENTUTKIMUKSEN TARINA 
(FRÅN NAUTILUS TILL ARANDA: EN BERÄTTELSE 
OM DEN FINSKA AVSFORSKNINGEN
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John Nurminens Stiftelse skapar 
tydliga mål för skyddet av 

Östersjön, och vi på Langh-
företagen bygger konkreta 
metoder och anordningar 
med vilka vi kan förbättra 

Östersjöns tillstånd.”

Langh-företagen renar fartygsavgaser 
med en svavelskrubber med sluten 

krets, förhindrar spridning av 
främmande arter från ett havsområde 

till ett annat med utrustning för 
rening av barlastvatten på fartyg och 
städar upp miljön efter oljeutsläpp 

samt behandlar oljehaltigt avfall 
vid en anläggning för behandling 

av oljehaltigt vatten i Pikis.

Bild: Lasse Hendriks

7

– LINDA LANGH, 
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR, 
PESUPALVELU HANS LANGH OY
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PROJEKTEN ETT  
RENT ÖSTERSJÖN

PROJEKT FÖR ATT SKYDDA ÖSTERSJÖN 2021

Bild: Lasse Hendriks

Projekten för att skydda Östersjön förbättrade havets tillstånd genom att med 
verkningsfulla och kostnadseffektiva åtgärder minska övergödningen av havet.

INDUSTRIUTSLÄPP reducerades genom projekt med fokus 
på sjötransport av gödsel och på utsläpp av näringsämnen från 
biogasproduktion. År 2021 har projektet Gödselfrakt fokuse-
rat på finska hamnar och operatörer, men så snart coronaläget 
tillåter det ska projektet också börja påverkansarbetet gällande 
praxis i de ryska gödselhamnarna. Utsläpp av näringsämnen från 
biogasproduktion kommer att minskas både genom projektet 
Sustainable Biogas, som ska förbättra branschpraxis i hela 
Östersjöregionen, och genom ett investeringsprojekt i Lviv, 
Ukraina, där stiftelsen kommer att bygga ett effektiverat avlägs-
nande av näringsämnen vid en planerad ny biogasanläggning.

Med en andel på cirka 70 procent är diffus belastning från 
jordbruket Finlands största källa till antropogena fosforutsläpp i 
Östersjön. För att minska utsläppen är det viktigt att kombinera 
snabbverkande åtgärder, som gipsbehandling av åkrar, med en 
mer långsamt verkande lösning på den bakomliggande orsaken, 
vilket i det här fallet innebär att reducera överskottet av gödsel-
fosfor i områden med intensiv djurproduktion. Efter stiftelsens 
framgångsrika gipsprojekt i Lundo och i Vanda å har gipsbehand-
ling gjorts känd i hela Östersjöregionen 2020–2021 genom det 
av utrikesministeriet finansierade projektet Gypsum Initiative. 
Dessutom har Projektet för gödselåtervinning, som lanserades 
för ett år sedan, fortsatt att söka lösningar på problemet med 
ansamling av gödselfosfor. Våren 2021 överfördes gödselnäring 
från svingårdar i Egentliga Finland till växtodlingsområden där 

det kan användas på ett hållbart sätt. Att påverka jordbrukets 
stödsystem har varit kärnan i stiftelsens politiska påverkansarbe-
te, eftersom beslut om EU:s landsbygdsprogram och tillhöran-
de gödselmedelslagstiftning ska fattas före utgången av 2021.

För några år sedan kom ny information om skogsbrukets bety-
delse för belastningen på Östersjön och vattendrag, och år 2021 
lanserades utifrån denna information skogsprojektet VALVE 
med fokus på utsläpp från skogsbruk på torvmarker. Projektet 
genomförs i Kiminge älvs avrinningsområde, men det bredare 
målet är att förändra skogsbruket på torvmarker i hela Finland.

Den interna belastningen i Östersjön fördröjer havets åter-
hämtning. SEABASED-projektet undersökte olika sätt att mins-
ka den interna belastningen och genererade information för att 
bedöma både fördelarna och riskerna med åtgärderna. Dessut-
om driver stiftelsen två projekt för att avlägsna näringsämnen 
som redan hamnat i Östersjön i form av biomassa: projektet 
Baltic Fish, som fokuserar på vårdfiske av karpfisk, och Vass-
projektet för kusten, som fokuserar på ett lönsamt utnyttjande 
av vassbiomassa.

Marjukka Porvari
Direktör, projekten Ett Rent 
Östersjön
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PROJEKTET BALTIC FISH INSPIRERADE 
SVENSKAR OCH ÅLÄNNINGAR ATT ÄTA MÖRT

Projektet Baltic Fish, som genomfördes 2019–2021, stödde skapandet av hållbara, 
marknadsdrivna produktionskedjor för karpfiskbaserade livsmedel i Sverige och 
på Åland. I Sverige finns det redan flera fiskprodukter och även på Åland har 
det bjudits på fiskfärs vid många evenemang. Genom att äta karpfisk och annan 
hållbart fångad, underutnyttjad Östersjöfisk kan konsumenterna avsevärt minska 
övergödningen av havet och vattendrag och samtidigt minska sitt klimatavtryck.

DET AV JOHN NURMINENS STIFTELSE ledda projektet Bal-
tic Fish lyckades väcka intresse och skapa en marknadsdriven 
produktionskedja för karpfisk (braxen, mört och id) i Sverige. Att 
etablera en fungerande produktionskedja på Åland visade sig 
dock vara en utmaning, bland annat på grund av coronapandemin. 

Involveringen av olika intressenter samt en bred debatt ut-
gjorde viktiga delar av projektet. De svenska projektparterna 
Race For The Baltic och Guldhaven Pelagiska samarbetade 
med fiskare, myndigheter och forskare för att öka medvetenhe-
ten om karpfisk som en del av en hälsosam kost. Som en del 
av samarbetet tog man också fram gemensamt överenskomna 
regler för hållbar fångst av karpfisk i Sverige. Även de lokala 
samarbetsparterna på Åland, Rädda Lumparn och Ålands Fis-
karförbund , träffade olika aktörer och såg till att det inte fanns 
några hinder för att fånga karpfisk. 

Totalt deltog nio fiskare från Sverige i projektet. På Åland var 
det två fiskare som genomförde fisket våren 2020. Inom ramen 
för projektet fångade man totalt 52 ton karpfisk i Sverige och 2 
ton på Åland, vilket avlägsnade cirka 400 kg fosfor från havet.

Braxen och andra karpfiskar är inte kända som matfiskar, 
särskilt inte i Sverige. Att skapa efterfrågan kändes därför på 
förhand som en utmanande uppgift. Att sprida information 
och marknadsföra produkterna genom olika kanaler har varit 
viktigt i båda länderna. Hösten 2020 lanserade Race For The 
Baltic den nya webbplatsen braxen.nu, speciellt riktad till den 
svenska marknaden, med läckra fiskrecept samt bakgrundsin-
formation om hållbart fiske och om hälso- och miljöpåverkan 
av att äta fisk. Kommunala kök och skolor i Sverige har beställt 
mer än 100 gratis smakprovsboxar via webbplatsen, varefter ti-
otusentals fiskbiffar och över tusen kilo braxenfärs har beställts 
till kommunala storkök över hela Sverige. Även på Åland har 
man provat braxenfärs i skolkök, och biffar gjorda på färsen har 
använts i hamburgare vid olika evenemang. 

För att skingra misstankarna kring Östersjöfisk och ta reda på 
halterna av skadliga ämnen i karpfisk har projektet samarbetat 
med forskare. En studie om skadliga ämnen, gjord av Sveriges 
Lantbruksuniversitet (SLU), visar att måttlig användning av karp-
fisk som en del av kosten inte utgör någon hälsorisk. Dessutom 
är karpfisk en delikatess med låga utsläpp. Koldioxidavtrycket 
för braxenfärs, beräknat av Statens Forskningsinstitut i Sverige 
(RISE), är 0,5 kg CO2-ekvivalenter per 1 kg braxen, dvs. myck-
et lågt.

Arbetet med att främja ett hållbart fiske fortsätter. I Sverige 
kommer aktörerna att fortsätta arbeta tillsammans med fiskare 
och lokala och nationella myndigheter för att bygga en perma-
nent, långsiktig och hållbar värdekedja för mörtfiske på västkus-
ten. Och på Åland planerar man ett nytt projekt för att förbättra 
samarbetet mellan olika aktörer.

B
ild

: M
arie S

p
arréu

s
PROJEKTEN ETT RENT 

ÖSTERSJÖN
PROJEKTET BALTIC FISH
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PROJEKTEN  
ETT RENT ÖSTERSJÖN

VASSPROJEKTET FÖR KUSTEN

VASSLÅTTER ANVÄNDS FÖR ATT MOTVERKA 
ÖVERGÖDNING I ÖSTERSJÖN, UPPRÄTTHÅLLA 

DEN BIOLOGISKA MÅNGFALDEN OCH 
ÅTERVINNA NÄRINGSÄMNEN

I och med övergödningen har många grunda strandområden börjat täckas av 
vass och växa igen. Vassruggar binder en betydande mängd kväve och fosfor som 
övergöder Östersjön. Genom att slå och samla in vass för återanvändning kan 
näringsämnen från övergödda stränder återvinnas. Samtidigt upprätthåller vasslåttern 
den biologiska mångfalden genom att återställa bl.a. värdefulla fågelvåtmarker 
och vårdbiotoper. Slåttern kan också dämpa utsläppen av växthusgaser.

Vassprojektet för kusten kommer att pågå till 2024 och stif-
telsen har för avsikt att utöka verksamheten under de kommande 
åren. Syftet är att skapa marknadsdriven efterfrågan på vassma-
terial och att göra hållbart producerade vassbaserade mull- och 
ströprodukter tillgängliga för konsumenterna. Under de komman-
de åren syftar projektet till att i samarbete med hela den vass-
relaterade produktionskedjan lösa utmaningar och flaskhalsar i 
kedjan, från de som planerar slåtter till maskinentreprenörer och 
de som förädlar vassmaterial.

VASSPROJEKTET FÖR KUSTEN syftar till att främja ett håll-
bart utnyttjande av vassmaterial, bl.a. i växtunderlag och som 
strö. I praktiken sammanför projektet de som utför slåtter med 
företag som är intresserade av att utnyttja vassmaterial. Projektet 
startade 2020 och man har redan märkt att företagens intres-
se för vass som material tydligt ökar. Vass anses vara ett av de 
potentiella alternativen till den torv som traditionellt används 
i växtunderlag och strö. 

År 2021 omfattade Vassprojektet för kusten sex slåtterobjekt 
på olika platser längs kusten mellan Björneborg och Lovisa.  Den 
totala slåtterytan var ca 60 ha och den genererade mer än 2 000 
m3 krossad vass. Vassmaterial levererades till tre olika företag 
för produktutveckling: Biolan, Kekkilä och Kiteen Mato ja Multa. 

Vassprojektet för kusten har identifierat utmaningar och flask-
halsar relaterade till ett marknadsdrivet utnyttjande av vassrug-
gar. Den dåliga tillgången på vass har hämmat utvecklingen av 
vassbaserade produkter.  För att vassmaterial ska kunna utnyttjas 
på marknadsmässiga villkor måste slåtterobjekten vara tillräck-
ligt stora och ha lämpliga vägförbindelser. Att slå och samla in 
vass är tillsvidare rätt tidskrävande och därför dyrt. Den teknis-
ka utvecklingen kring slåtter, insamling och transport har bara 
börjat och det behövs fler företagare i branschen. 

Vid planeringen av slåtter är det viktigt att också beakta de 
arter som lever i vassen, vassmiljöns mångfald och vassens 
förmåga att binda näringsämnen i bottensedimentet. Vasspro-
jektet för kusten har sammanställt spelregler för ett hållbart 
utnyttjande av kustvass. Spelreglerna är till hjälp för alla som 
är intresserade av vasslåtter och utnyttjande av vass, och de kan 
läsas på projektets webbplats.

Slåtter av vass i Norra Fladet i Kyrkslätt.

B
ild

: Ilkka Vu
orin

en
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GE DIN JULKLAPP TILL ÖSTERSJÖN –  
DET ÄR I DESPERAT BEHOV AV DIN HJÄLP

JULINSAMLING

John Nurminens stiftelses julkampanj har startat. Genom att donera 
till kampanjen är du med och räddar Östersjön och dess kultur.

KAMPANJENS tema är ”Östersjön behöver gåvor. Inte jag." 
En donation till John Nurminens Stiftelses Östersjöarbete är 
en immateriell och etisk julklapp med vilken företag kan vara 
med om att rädda Östersjön för kommande generationer. Varje 
donation ökar den gemensamma potten.

”I min ungdom var Östersjön klar och fri från alger – man 
kunde se ner till botten på tio meters djup. Oavsett om det stor-
made eller inte så gav tiden vid Östersjön lugn och återhämt-
ning. Jag hoppas att också mina egna barnbarn ska ha rätt till 
samma ungdomshav som jag fick uppleva. Jag vill se till att 
även mina barnbarn får möjlighet att uppleva Östersjön som 
jag minns det”, förklarar skådespelaren Esko Salminen, som 
är kampanjens röst.

En webbplats för företagsdonationer har lanserats på john-
nurmisensaatio.fi/jul. Företag och organisationer som deltar 
i kampanjen får tillgång till tackmaterial med vilka de enkelt 
kan komma ihåg och tacka sina egna viktiga intressenter i jul.

Man kan även göra en juldonation på stiftelsens webbplats 
puhdasmeri.fi/sv. På webbplatsen kan donatorn välja en bit 
av Östersjön som ska räddas, till exempel framför mottagarens 
stuga eller någon annan favoritplats. En bit av Östersjön är den 
perfekta gåvan till den som redan har allt.

Låt oss läka Östersjön och värna om vår unika kultur. Uppskatta 
Östersjön. Och skydda det. Annars kommer vårt gemensamma 
levnadssätt, vår natur och vårt hem att vara i fara.

Med hjälp av juldonationerna genomför John Nurminens 
Stiftelse effektiva och konkreta åtgärder för att skydda Öster-
sjön och ser till att havets berättelser förs vidare till kommande 
generationer.

”Vårt på ytan vackra, glittrande hemmahav, vårt matskaffe-
ri, vår nationalklenod och vår bro ut i världen. Vi har inte råd att 
förlora det, så att skydda dess framtid är en gåva till våra barn. 
Alla behöver skatter – jag riktar ett varmt tack till som möjliggör 
vårt arbete för att rädda havet och dess arv”, säger Annamari 
Arrakoski-Engardt, vd för John Nurminens Stiftelse.

Stiftelsens projekt förbättrar Östersjöns tillstånd genom att 
minska miljöriskerna och belastningen på havet. Arbetet styrs 
av mätbara resultat och effekter. Dessutom utför stiftelsen ett 
mångsidigt arbete för att värna om Östersjöns kultur. Det är vik-
tigt att göra havet och dess historia kända, för samtidigt lär vi oss 
förstå varför vårt unika Östersjön måste skyddas.

Mätt i konkreta resultat är John Nurminens Stiftelse den ef-
fektivaste Östersjöaktören, även med europeiska mått.

Vid havet har människor fötts, vuxit 
upp, lekt, badat bastu, vadat, simmat, 
fiskat, pimpelfiskat, åkt skidor 
och skridskor – och drömt.”

http://johnnurmisensaatio.fi/jul
http://johnnurmisensaatio.fi/jul
http://puhdasmeri.fi/sv
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ÖSTERSJÖN BEHÖVER 
GÅVOR. INTE JAG. 

Insamlingstillstånd: RA/2016/682 och 31.10.2016, 1.1.2017 – 31.12.2021, hela Finland förutom Åland.  
ÅLR 2021/2572/ 1.5.2021–31.12.2021, Åland. Medlen används för att skydda Östersjön och dess arv.

Östersjön är  
ett vackert hav, 
men förorenat.

Låt oss skydda det. 
Och läka det.

johnnurmisensaatio.fi/jul

http://johnnurmisensaatio.fi/jul


VÅRT ARBETE FÖR DEN MARINA  
KULTUREN 2021: BOKPUBLIKATIONER  

OCH DIGITALT INNEHÅLL

PROJEKT FÖR  
DEN MARINA KULTUREN

DET ÄR VIKTIGT ATT GÖRA HAVET OCH DESS HISTORIA 
kända, för samtidigt lär vi oss förstå varför vårt unika Östersjön 
måste skyddas. John Nurminens Stiftelse har som mål att stärka 
relationen och samspelet mellan människan och havet. Genom 
kulturen kan det omgivande havets betydelse konkretiseras för 
invånarna både vid kusten och i inlandet.

Under 2021 har John Nurminens Stiftelse gett ut fyra unika 
böcker som inom sina respektive områden talar om havens bety-
delse. Johanna Pakolas Vaarallisilla vesillä (”I farliga vatten”) 
berättar om invånarna i den i yttre skärgården i Finska viken, deras 
dagliga liv och uppfinningsrikedom och hur de är utlämnade till 
den bistra naturen och samhälleliga omvälvningar.

Raimo Sundelins hisnande fotografiska verk Meren muisti 
– Havets minne öppnar ett fönster mot skär och stränder och 
deras flora och fauna, från individuella träd till fåglarna vid iskan-
ten. Nästan alla bilder är tidigare opublicerade. Fotografiernas 
berättelser berikas av Sundelins poetiska texter om årstiderna 
och särdragen i den sydvästra skärgården.

Matti Lainemas Arktinen ruletti ("Arktisk roulette"), ett halv-
dokumentärt äventyr som börjar i London i januari 1850 och slutar 
fyra år senare i de iskalla vattnen vid Kanadas norra kust, gavs 
ut i stiftelsens publikationsserie mare. Romanen är en isande 
skildring av ambition, okuvlighet, konflikter, bistra arktiska vint-
rar, motgångar och överlevnad och av havet och naturen i Arktis.

Sist men inte minst utgavs verket Nautiluksesta Arandaan 
– suomalaisen merentutkimuksen tarina ("Från Nautilus till 
Aranda – en berättelse om den finska havsforskningen"). Verket 

skildrar på ett mångsidigt och människonära sätt en fascineran-
de havsforskning och dess utveckling under en period på mer 
än hundra år. Boken beskriver hur havsforskningen och de orga-
nisationer som bedriver forskningen har förändrats från upplys-
ningstiden i det svenska riket till EU-medlemskapet. 

Böckerna ger en inblick i sjöfartsforskning och det förflutna, 
men är också ett sätt att dela viktig information om både marin 
kultur och havsskydd.

Genom att förbättra tillgängligheten till sina samlingar har 
John Nurminens Stiftelse velat lindra den brist på kultur som 
corona orsakat. Pärlorna i stiftelsens samlingar har funnits till-
gängliga på webbplatsen Digimuseo.fi och under 2021 förbätt-
rades utställningens omfattning ytterligare. VR-upplevelsen 
Resa till havets land, som lades till det digitala museets sam-
lingar, tar med besökaren på en äventyrsresa till Skärgårdsha-
vet, vars tusentals öar och mångfasetterade kulturarv hör till de 
mest unika i världen. 

Utställningen Kartalla ollaan (”På kartan”) på Satakunta 
museum i Björneborg har varit en mer traditionell kulturaktivitet 
och presentation av samlingarna. I utställningen har museibe-
sökaren kunnat bekanta sig med kartor och kartografins historia 
från 1400-talet fram till våra dagar. Utställningen har visat kar-
tor, atlaser, jordglober och material kring forskningsresor samt 
föremål som anknyter till kartografi, allt från John Nurminens 
Stiftelses samlingar. Utställningen har ordnats i samarbete med 
Satakunta museum och Lantmäteriverket.
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Det är vårt ansvar att upprätthålla livet, 
även marint liv: att inte förstöra något 
utan läka, eller åtminstone bevara det 
som finns. För barnen, för dem som 
kommer efter oss.”

– KRISTA KOSONEN,  
SKÅDESPELARE

https://johnnurmisensaatio.fi/sv/donera/
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Bilden av Krista:  Elina Simonen

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


John Nurminens Stiftelse 
Bölegatan 2 
00240 Helsingfors

@johnnurmisensaatio John Nurminens Stiftelse@johnnurmisensaatio @jnurmisensaatio John Nurminens Stiftelse

www.johnnurmisensaatio.fi 
info@jnfoundation.fi

VI RÄDDAR ÖSTERSJÖN OCH DESS ARV  
FÖR KOMMANDE GENERATIONER

Bild: Timo Ketonen

https://www.facebook.com/johnnurmisensaatio
https://www.youtube.com/channel/UCwJO7MLE-38hkG8jkBrCqCQ/videos
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