LEMPÄÄLÄN ROTARYKLUBI
Rotarykokous 18.03.2021
Muistio - Seppo Elomaa

Kauden 49 kahdeskymmenesyhdeksäs rotarykokous, Rotaryn Itämeren suojeluhanke, PDG Pentti
Aspila Teamsissä 18.03.2021 klo 18:00 alkaen
Läsnä: 14 rotaria ja aveceja
o Presidentti Pekka Mäenpää avasi Teams kokouksen
o PDG Pentti Aspila piti esityksen Itämeren suojelu ja rotarit :
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Monet organisaatiot useissa maissa tekevät työtä Itämeren tilan hyväksi.
Rotarit ja rotariklubit ovat pitkään tehneet työtä Itämeren hyväksi (yli 10 vuotta), mm.
Silakkasoutu Helsingin silakkamarkkinoiden yhteydessä. Kerätty varoja ja järjestetty
seminaareja, joiden avulla tietoisuutta Itämerestä
Rotarit mukaan Itämeren suojeluun, koska
• Itämeri on hyvin keskeinen ympäristömme kannalta
• Itämeri on hyvin haavoittuva mataluutensa ja vähäsuolaisuutensa takia
• Jos negatiivista tapahtuu ympäristössä, niin riskit Itämeressä realisoituvat eli Itämeren
ympäristötilaan syntyy voimakkaasti huonontavia prosesseja
• Itämeri on yksi maailman parhaiten tunnettuja ja tutkittuja meriä, koska se on miltei
suljettu meri, niin sitä on hyvä seurata pilottina/ mallina ympäristöön kohdistuvista
muutoksista
Yhdistämällä rotarien ponnistukset verkostomme avulla voimme tuoda merkittävän lisäpanoksen
Itämeren suojeluun. Itämeren alueella 50 000 rotaria yhdeksässä rantavaltiossa. Valuma-alueen
maat mukaan, jolloin 14 maata mukana, niin tällöin noin 80 000 rotaria.
Rotarit etsivät yhteistyökumppaneita, joilla osaamista ja näyttöä työstä Itämeren hyväksi.
Yhteistyökumppaneita on jo SYKE (Suomen ympäristökeskus) ja LUKE (Luonnonvarakeskus)
Rotarit pyrkivät tekemään asioita hyvin ja oikein sekä tehdä sellaisia asioita, joilla on vaikutusta
Isoja webinaareja (noin 300 osanottajaa)
Itämeressä on paljon fosforia, joka aiheuttaa sinilevän (bakteeri) kasvua ja se taas vähentää
happea. Tavoite on fosforikuormituksen vähentäminen ja fosforikuormituksen poistaminen.
Lopullinen pitkän aikavälin tavoite saada selkeä parannus Itämeren tilaan (BASRAN = Baltic Sea
Rotary Action Network)
Itämerifoorumeja mm. 1420 ja 1410 toimesta
Sinileväseurantaa 111 havaintopaikalla (v. 2020).
Kouluille ”vesireppuja” ja säännöllistä seurantaa niiden kanssa

• Tulevat rotary tapahtumat :
• Torstaina 25.03. klo 18 Teamsissä, Punkkien levittämät taudit, LT Jarmo Oksi
• Kiirastorstaina 01.04. ei kokousta
• Torstaina 22.04. klo 18, Ajankohtaista kaavoituksesta, Kaavoituspäällikkö Teija M

