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PUHDAS ITÄMERI -HANKKEEN TOIMINTAKENTTÄ LAAJENEE

Hyvää Joulua ja
Menestyksekästä
Uutta Vuotta 2010!
Lämmin kiitos kaikille tukijoillemme
ja yhteistyökumppaneillemme kuluneesta vuodesta.
Työmme puhtaamman Itämeren
puolesta jatkuu.
Voit antaa Itämerelle joululahjan
tekemällä lahjoituksen Puhdas merirahastoon tai tilaamalla tyulikkään
joulukortin, á 5 e/kpl (sis.kuoren).
Kortin koko A5, väri:
valkoinen&kulta.
Tilaa verkkokaupasta
www.puhdasitameri.fi tai
mia.selroos@jnfoundation.fi.
Kortin ovat lahjoittaneet
Mainostoimisto Fiander ja Edita.

Sähköpostiosoitteemme ovat muuttuneet. Uudet sähköpostiosoitteemme
ovat muotoa:
etunimi.sukunimi
(at) jnfoundation.fi

lahjoitustili:

Maksun

Aktia 405533-23387
saaja: Puhdas Meri -rahasto

Syksyn 2009 kuluessa John Nurmisen Säätiön Puhdas Itämeri –hanke on
laajentanut toimintaansa uusiin fosforinpoistokohteisiin Itämeren alueella.
Yhteistyösopimus Riian vesilaitoksen kanssa allekirjoitettiin 25.9.2009, ja
16.9.2009 sai kolmivuotinen PURE- hanke (Project on Urban Reduction of
Eutrophication) myönteisen rahoituspäätöksen EU:n Itämeren ohjelman
2007-2013 toisessa haussa. PURE on EU-rahoitteinen, kolmivuotinen
yhteistyöhanke, johon John Nurmisen Säätiö osallistuu toteuttamalla
kemiallisen fosforinpoiston investointeja kolmessa hankekohteessa:
Riiassa, Jurmalassa (Latvia) ja Brestissä (Valko-Venäjällä). Myös Suomen
ympäristöministeriö tukee hanketta. Marraskuussa 2009 Säätiön hallitus
päätti myös aloittaa fosforinpoistoprojektin yhdessä Gatsinan vesilaitoksen
kanssa. Gatsinan kaupunki sijaitsee n. 50 km Pietarista etelään.
Nyt alkavissa kohteissa Säätiön tavoitteena on vuoden 2012 loppuun mennessä
pienentää Itämereen joutuvia vuotuisia fosforipäästöjä yhteensä noin 700
tonnilla. Säätiön kokonaistavoite Puhdas Itämeri -hankkeessa on pienentää
Itämeren vuotuista fosforikuormitusta 2500 tonnilla, josta yli 1000 tonnin
vähennys saadaan kasaan Pietarin-hankkeen valmistuessa vuoden 2010 lopussa.
Uusien fosforinpoistokohteiden lisäksi Säätiö on käynnistänyt Suomenlahden
tankkeriliikenteen turvallisuuden parantamiseen tähtäävän Tankkeriturvahankkeen, jossa pienennetään öljyonnettomuuden riskiä Suomenlahdella
yhteistyössä merenkulkualan keskeisten toimijoiden kanssa.
EU:n Itämeren ohjelma 2007 - 2013: eu.baltic.net

Euroopan unionin osarahoittama
(Euroopan aluekehitysrahasto ja Eurooppalaisen naapuruuden ja kumppanuuden väline)

HENKILÖSTÖUUTISIA
MA Jussi Tuurnala on aloittanut 19.11.2009 Tankkeriturva-hankkeen
osa-aikaisena projektipäällikkönä. Hänen vastuullaan on hankkeessa
kehitettävän ENSI-navigointipalvelun käytettävyysprojekti. Jussi on
työskennellyt 13 vuotta Nokian palveluksessa ja hänellä on laaja kokemus
design managementista, brand managementista ja tuotekehityksestä.
Nokialla hänen vastuualueellaan olivat mm. erilaisten ohjelmistotuotteiden
sekä laitteistojen käyttöliittymien suunnittelun johtaminen.
Projektipäällikkö Miina Mäki jäi äitiyslomalle 20.11.2009. Vuoden 2010
alusta PURE-hankkeessa aloittaa kaksi uutta projektipäällikköä.
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