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• Miksi Itämeri ja lähivedet?

• Itämeri-työllä on Suomen rotareilla 
pitkä perinne

• BASRAN Baltic Sea Action 
Network – Itämeren alueen 
rotareiden yhteistyö

• Miten tulla mukaan?

• Rotaryn ympäristötyö globaalisti -
ESRAG

AGENDA

2



MIKSI ITÄMERI
JA LÄHIVEDET?
VESI - Ihmiskunnan avainkysymys, kriittinen 
resurssi, elämän absoluuttinen ehto. 
YK:n Agenda 2030 –tavoitteissa  
Rotaryn seitsemässä painopistealueessa.
Rotaryn perusideoita  on vaikuttaa tulevien 
sukupolvien hyväksi. Mikä olisi tärkeämpää kuin 
puhdas vesi?
Yhteys ilmastonmuutokseen – lämpeneminen 
lisää vesien rehevöitymistä.

”Paras lääke ympäristöahdistukseen on lähteä 
itse toimimaan”
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2005 
KUVA JOKA
HERÄTTI
11.7.2005 NASA
Cyanobacterial blooms in the Baltic 
Sea.
Kuvankäsittely SMHI (Sveriges 
meteorologiska och hydrologiska 
institut)
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KEHITYSKULKU – SUOMI EDELLÄKÄVIJÄ!
• 2007 Juha Nurmisen ja Juhani Kaskealan esitys "Itämeren sotilaspoliittinen 

tilanne  on rauhallinen, mutta Itämeren ekologinen tilanne katastrofaalinen”.
• 2008 Ensimmäinen Itämeri-komitea piiriin 1420. Perustajat PDG Matti Kivinen

(Finlandia Hall), PDG Börje Thorström (Ekenäs), Jyrki Berner (Finlandia Hall)
• 2009 mukaan Itämerihaasteeseen (Helsinki & Turku). Sitoumus tekemiseen!
• 2011 Septipumppu Helsinkiin. “Meremme tähden” seminaarit Raumalla.
• 2013 Silakkasoutu & seminaari joka syksy – jatkuu edelleen
• 2016 “Itämeri kiittää – Östersjön tackar” Porvoossa – jatkuu edelleen
• 2017 Sata suomalaista vesistötekoa –kilpailu Suomen juhlavuonna
• 2019 Save the Baltic Sea –standi Hampurissa (House of Friendship)
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Melkein koko Suomi  
Itämeren valuma-

alueella

Itämeren valuma-
alue



ITÄMEREN
VALUMA-ALUE

• 12-14 valtiota
• n. 90 miljoonaa asukasta
• n. 70 000 rotaria
• n. 2 000 klubia

Merta ei voi puhdistaa vain meren 
rannalla. Mukaan pitää saada koko 
valuma-alue!
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BASRAN 
Baltic Sea Action Network



”SAVE THE BALTIC SEA” HAMPURISSA
Suomen Rotarit esittelivät Itämeren hyväksi tehtyä työtä ja saavutuksia Hampurin 
maailmankonferenssin yhteydessä kesäkuussa 2019 
Tempauksen tavoitteena
• Jakaa tietoa Itämeren tilasta ja perustella ja miksi sitä kannattaa suojella
• Esitellä suomalaisten rotareiden toteuttamia ja käynnissä olevia hankkeita
• Kokeilla, olisiko ensimmäinen askel kohti rotareiden yhteistä Itämeri-verkostoa
Tulokset
• Valtavasi kiinnostuneita kaikista Itämeren rantavaltioista
• 150 henkilöä antoi yhteystietonsa – haluavat tehdä jotakin Itämeren hyväksi
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BASRAN - BALTIC SEA (REGIONAL) ACTION 
NETWORK 
• Perustettiin 16.10.2019 piirien 1420 ja 1410 aloitteesta.
• Itämeren tilan parantamisesta innostuneiden Itämeren ympärysvaltioiden 

rotareiden yhteistyöverkosto (ns. HELCOM-maat)
• Ei virallinen RI-organisaatio. Ei siis ole RAG eli Rotary Action Group.
• Tehtävä: innostaa, kannustaa, koordinoida, lisätä tietoisuutta, pilotoida, luoda 

strategisia kumppanuuksia, vaikuttaa, jakaa tietoa ja parhaita käytäntöjä 
verkoston jäsenille.

• Tavoite: Itämeren tilan merkittävä parantaminen keskittymällä kaikkein 
merkityksellisimpiin ja tehokkaimpiin toimenpiteisiin – ”Evidence based actions”

• Myös lähivedet (purot, järvet, joet) mukaan; kaikki lopulta päätyy mereen.
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