Seminaari innosti
ja valoi uskoa tulevaan
Taalintehtaan syksyssä
Kia Lundqvist kannusti jatkamaan ponnisteluja yhteisen
Itämeremme hyväksi ja Juha Flinkman kertoi
mielenkiintoisista haamuverkkosukelluksista, jotka
kertovat siitä, miten hylkyihin tarttuneet troolit ja
kalastusverkot tappavat kaloja, hylkeitä ja muita
mereneläviä.

Huoli merestä ja sen tulevaisuudesta kiinnosti ja herätti antoisia keskusteluja Taalintehtaalla syyskuisessa
September Open -tapahtumassa.
BSAG ja Järki-hanke olivat mukana kannustamassa kuulijoita toimimaan Itämeren hyväksi.
Paljon voi tehdä, eikä pidä antaa periksi sille, että Itämeri luokitellaan yhdeksi maailman saastuneimmaksi
mereksi, oli selkeä viesti. Kuulijoissa heräsi toivoa ja innostusta. Seminaarin päätteeksi jokainen teki
henkilökohtaisen lupauksen siitä, miten tulevaisuudessa voi vaikuttaa meille niin tärkeän meren
tulevaisuuteen.

Yleisö innostui keskustelemaan ja verkottumaan
tilaisuudessa, missä alustajat valottivat Itämeren
hyväksi tehtäviä asioita useista näkökulmista.
Neuvotteleva virkamies Marja-Liisa Tapio-Biström maaja metsätalousministeriöstä puhui viljelijän
mahdollisuuksista ratkaisuillaan säästää merta
kuormitukselta.
Meribiologi ja sukeltaja Juha Flinkman kertoi huikeita tarinoita meren pohjassa makaavista hylyistä, jotka
ovat niihin tarttuneiden kalastusverkkojen ja troolien peitossa.
- Verkot ovat täynnä niihin kuolleita kaloja, hylkeitä ja romuja.

- Tarkoitus on, että hylkyjen etsintää jatketaan ja niitä peittäviä "kuoleman verkkoja" poistetaan. Työ ei käy
hetkessä, eikä se ole helppoa, Flinkman sanoi.
Hän kertoi myös haamuverkkosukellusta tekevän Badewanne-ryhmän saaneen rahoitusta, joten työ jatkuu.
Ja odotettavissa on uusia löytöjä.
- Hylyt ovat varsinainen ympäristöongelma. Monissa on myös meren ekosysteemille vaarallisia muoveja
sekä muuta roskaa.
September Open on syksyinen tapahtuma, missä on kemiönsaarelaista musiikkia sekä yrittäjien messualue.
Keskiaikamarkkinat luovat tunnelmaa, sillä ohjelmassa on myös huimia ratsastusnäytöksiä keskiajan
asusteisiin sonnustsutuneiden ritareiden esittäminä.

Laiduntajat pelastavat
Paikalla olijoita herättelivät vilkkaaseen ja eteenpäin katsovaan keskusteluun myös Marja-Liisa TapioBiströmin alustus maatalouden mahdollisuuksista vaikuttaa Itämeren tilaan.
Viesti oli, että ruokaa on tuotettava myös tulevaisuudessa, eikä sen tuottamiseen tarvittavia ravinteita
kannata päästää merta likaamaan.
- Etu on yhteinen oikeilla viljelytavoilla. Voittajia ovat myös viljelijät, jotka saavat pelloillaan paremmat
sadot, kun ravinteet pidetään pellossa kasvun vauhdittajana.
Samaa vakuutti myös Brusabyn maatalousoppilaitoksen tilanhoitaja Leila Waren-Backström, joka kertoi
laiduntajien tärkeästä työpanoksesta ruuantuotannon ja luonnon monimuotoisuuden hyväksi.
- Itämeri on likainen, mutta tilanne ei ole toivoton. Töitä paiskitaan yhdessä, eikä ketään syytetä turhaan.
Syyttely ei auta, vaan tieto lisää oikeita ratkaisuja, oli qvidjan isännän ja BSAG:n perustajan Ilkka Herlinin
viesti. Hän kertoi seminaariväelle asiasta videotervehdyksessään.
- Töitä on tehty, mutta niitä on jatkettava, totesi seminaarin puuhanainen Kia Lundqvist, joka on paiskinut
paljon töitä meren ja ympäristön hyväksi Kemiönsaarella Agenda 21 -hankkeen aikana.
- Itse asiassa tämä seminaari kasvoi ajatuksesta, että Agendan aloittamaa työtä kannattaa jatkaa, Lundqvist
sanoi.
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