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• BASRAN

• Aktivoida rotarit työhön Itämeren hyväksi

Yhdistää rotarit kaikissa Itämeren alueen

valtioissa tämän päämäärän taakse.

• Lopullinen pitkän aikavälin tavoite on 

saada selkeä parannus Itämeren tilaan

Baltic Sea Rotary Action Networkin tavoitteet



Miksi Itämeren suojelu



• Monet organisaatiot useissa maissa

tekevät työtä Itämeren tilan hyväksi. 

• Rotarit ja rotaryklubit ovat tehneet pitkään

työtä Itämeren hyväksi, mm. Silakkasoutu.

• Yhdistämällä rotarien ponnistukset

verkostomme avulla voimme tuoda

merkittävän lisäpanoksen tähän työhön, 

Itämeren alueella 50 000 rotaria.

• Rotarit etsivät yhteistyökumppaneita, joilla on 

osaamista ja näyttöä työstä Itämeren hyväksi.

Rotaryn rooli Itämeren tilan parantamisessa



- BASRAN on koordinaatioelin, joka 

tukee klubien ja piirien toimintojen 

fokusoimista parantamaan Itämeren tilaa

- Tietoa ja kokemuksia strategisilta partnereilta (Syke, Luke) 

perustuu tieteelliseen näyttöön ja on relevanttia ja tehokasta

- Network kerää parhaimmat käytännöt ja välittää niitä sekä

rohkaisee kaikkia piirejä perustamaan Itämeri-foorumeita

- Piireissä Itämerifoorumit johtavat alueellaan työtä.

BASRAN verkoston luonne



• Käynnistää ja tukea Networkin toimintaa

• Hankkeen sisältö:

– Tietoisuuden lisääminen

– Verkostot, joissa rotarit ja asiantuntijaorganisaatiot

– Tukea BASRAN työn käynnistämistä, mm rohkaisemalla

piirejä liittymään Networkiin ja käynnistämään toimia

Itämeren tilan parantamiseksi

- Klubitason käytännön toimet

Save the Baltic Sea Global grant

Tavoitteet:



• Kansallinen seuranta, jota SYKE ylläpitää

• Rotarit tuottivat kesällä 2020 pääosan merialueiden

levähavainnoista SYKE:lle, yli 100 havaintotapaikkaa

• Seuranta jatkuu kesällä 2020 ja toivottavasti sen jälkeenkin

Klubitason käytännön toimet, sinileväseuranta



• Kouluille, joissa ilmiöperusteinen oppiminen

– Kiinnostuneiden koulujen löytäminen ja vesireppujen jako

– Vesireppuja käyttävien koulujen tukeminen

– Vesireppujen tuotannosta vastaa piiri 1410

Klubitason käytännön toimet, vesireput



• Piiri 1420 Host District 

• 1410 + muut Suomen piirit mukana

• 12 rotaryklubia

• Tukholman ja ympäristön rotarit, D-2370

• Syke ja Luke + muita

• Budjetti: 60 000 USD

Global grantiin osallistujat



YHTEISTYÖKUMPPANIT     

• Strategiset kumppanit
• Näyttöön perustuvat toimenpiteet

• Aikaisemmat hankkeet ja yhteistyö

• Rotarien keinot ja mahdollisuudet

• Muut toimijat
• Säätiöt, Kansalaisjärjestöt 

• Erilaiset kiinnostuksen kohteet ( esim. maatalous vs. 
teollisuus ? )

• Alueelliset intressit ( esim. rannikko vs. sisämaat ? )



SAVE THE BALTIC SEA

Miten yhteistyö laajenee ?


