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Baltic Sea Lions

• Itämerta ympäröivien Lions-maiden 

ystävyys- ja yhteistyöverkosto

• Yhteydenpito maiden yhteyshenkilöiden 

välillä, suorat kontaktit eri maiden leijoniin

• Yhteiset projektit olleet perinteisesti 

muutaman maan välisiä, esim. 

vähävaraisten lasten elinolojen 

parantamista tai tavarakeräysten 

organisoimista (mm. Karjalan apu)

• Baltian maiden tilanteen kohentuessa 

uudeksi teemaksi noussut esiin yhteisen 

Itämeremme suojelu





BSL organisaatio

• Yksi virallinen edustaja/maa, kausi 3 vuotta

• Monipiiristen maiden käytäntö vaihtelee:

• Saksassa ja Ruotsissa nimetty piiri

• Suomessa jäseniä voivat olla Itämeren 

rantapiirit, SLL hallitus vahvistaa 

edustajan, joka kuuluu IR-toimikuntaan

• Valitsemismenettelyä ei ole sovittu, 

käytännössä aina ollut vain yksi ehdokas

• B-piirin Sanna Siissalon toinen kausi 

päättyy 2020, uutta edustajaa etsitään

• Jotkut piirit tukevat edustajan matkakuluja, 

B-piirin tukea saatu vain kokousjärjestelyihin 



BSL kokoukset

• Yksi fyysinen kokous vuodessa, yleensä 

syyskuun viimeinen viikonloppu

• Get together pe-iltana, kokous ja päivällinen la, 

su mahdollisesti nähtävyyksiä, kohdevierailu 

tai teemaseminaari

• Osallistujia virallisten edustajien lisäksi 

kutsutut asiantuntijat ja (mahdolliset) tulevat 

uudet maiden edustajat

• Osallistumisoikeus myös puolisoilla ja 

entisillä BSL-presidenteillä

• Paikallisia leijonia voi osallistua erityisesti 

oheisohjelmaan



BSL kokoukset

• Seuraava kokous Europa Forumin 

yhteydessä Tallinnassa – jos 

edustus kiinnostaa, nyt olisi 

helppo tulla tutustumaan!



Itämeri on yksi maailman 

saastuneimmistä meristä



Itämeren tila

• Itämeren ekosysteemi on poikkeuksellisen 

herkkä ympäristön muutoksille ja saasteille

• Vähäinen eliölajimäärä (murtovesi)

• Pieni vesimäärä (matala)

• Veden vaihtuvuus huono (kapeat salmet)

• Suurin ongelma liiallinen ravinnekuormitus

• Rehevöityminen, mm. sinileväkukinnat

• Uhkana myös alati kasvava meriliikenne

• Päästöt

• Öljy- ja kemikaalionnettomuuksien riski



Ruotsi – bsl-drinkingwater.org

Esitteiden jakamista kouluissa ja 

tapahtumissa, tiedon jakamista yleisölle



Suomi – sinustako vesileijona ?

Aktiviteettikilpailu, ympäristöministeriön hankerahoitus



Lääkejäämiä päätyy vesistöön

Tärkeää: jätevedenkäsittelymenetelmien 

parantaminen ja käyttämättä jääneiden 

lääkkeiden palautus lääkejätteenä apteekkiin



Itämeri ja lääkkeet

• Itämerestä otetuista näytteistä 14 %:ssa 

havaittiin lääkejäämiä 74 eri lääkeaineesta

• Huolestuttavimmat havainnot antibiootteja 

(resistenssiriski) ja estrogeeneja (hormoneilla 

vaikutuksia jo pieninä määrinä)

• Kipulääkkeistä useimmin havaittiin 

käytetyimpiä itsehoitolääkkeitä:

• Diklofenaakki (mm. Voltaren-geeli)

• Parasetamoli (mm. Panadol)

• Ibuprofeeni (esim. Burana)

• Eliöistä otetuissa näytteissä 9 %:ssa jäämiä, 

sinisimpukoissa jopa vaikuttavia pitoisuuksia



Lisätietoa? 

Mitä minä voin tehdä?

puhtaatvedet.lions.fi

laakkeetonitameri.fi

bsl-drinkingwater.org
(hittills endast på svenska)


