
Välkommen! 
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• När du kommer in i mötet, se till att din 
video och mikrofon är avstängda.

• Du kan lämna dina frågor och 
kommentarer i chattrutan när som helst 
under mötet. Vi kommer att ha en 
gemensam diskussion mot slutet av 
mötet då kameran och mikrofonen kan 
användas.

•Välkommen! - John Nurminens Stiftelse och Race For 
The Baltic
•Intro - Varför firar vi Östersjödagen? Tuula Putkinen, 
John Nurminens Stiftelse
•Vem är med? Vad hände år 2020 i Sverige och vilka
planer finns det för år 2021?
- Anna Björn, Baltic Sea Science Center
- Jaana Vikman, Finlandsinstitutet i Stockholm
•Paus
•Inspiration: Evenemangen och gärningarna i Finland, 
Estland och Ryssland samt kampanjer och tips
- Tove Holm, Åbo stad och Östersjöutmaningen
- Lotta Ruokanen, Helsingfors stad
- Roosa Mikkola, Marthaförbundet i Finland
- Janne Wikström, Hanaholmen - kulturcentrum för 
Sverige och Finland
- Rights & Brands och Moomin Characters
•Vad händer sedan? Tidtabell för året 2021
•Diskussion

Program:



#itämeripäivä
#östersjödagen
#balticseaday

Varför firar vi Östersjödagen?

Baltic Sea Day in Sweden Workshop 
March 26, 2021



Baltic Sea Day – always on the last Thursday of 
August
An annual theme day to inspire actions and thoughts, 
launched by the John Nurminen Foundation in 2019.

Goal is to inspire and invite everyone to join

• make the Baltic Sea #1 topic on one day
• give a chance to educate and learn
• increase understanding and interest
• lead by example and give hope
• celebrate in all countries around the Baltic Sea

The Baltic Sea Day features activities, events, rallies
and educational programs – and much more!

#itämeripäivä
#östersjödagen
#balticseaday



New tradition to complement other Baltic Sea Day related
events – why?
• Goal to engage general public
• Goal to become a joint tradition in all countries around the Baltic Sea
• Focus on activation and participation, concrete activities
• Not restricted to ecological state of the Baltic Sea – culture and history in spotlight. 
• Not tied to any specific location – accessible to everyone
• Sharing experiences in social media in key role

Examples of other days with different focus
• The Baltic Sea Day Forum has been held since 2000 in Saint Petersburg, Russia. Platform for expert 

audiences for the environmental dialogue at the regional and global level (March). The HELCOM 
anniversary is also celebrated in Åland and Baltic countries. 

• Östersjödagarna består av ett nätverk av aktörer, organisationen och företag som arbetar för 
Östersjöns bästa. Målsättningen är att belysa positivt förändringsarbete och lyfta fram goda exempel 
på en hållbar havsförvaltning både på land och i havet. 
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Key Baltic Sea Day campaigns

• Three ready concepts for the Baltic 
Sea Day, everyone is welcome to 
participate

• The goal is to make each of these go 
viral on the Baltic Sea Day

Baltic Sea Day key themes and campaigns

1. Food: Baltic Sea Menu
2. Water: Take the Plunge!
3. Culture: Baltic Sea Moment



How to participate – more info from Baltic Sea Day website
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balticseaday.fi
östersjödagen.fi



Baltic Sea Day partnership and values

• We commit to shared goals and a shared code of conduct: ”The Baltic 
Sea is more” – culture, environmental protection, experiences and 
adventure.

• In our own operations, we comply with the principles of sustainable 
development. 

• We implement actions that make people’s eyes and minds turn 
towards the Baltic Sea. 

• We are a proud ambassador of the Baltic Sea Day, and we respect the 
Baltic Sea community and other partners of the Day. 

• We encourage all to join in!

Participation in the day is free (there is no participation fee).



Success measured and shown in growing
number of partners

• Increasing awareness of the Baltic Sea Day
• We follow social media and website statistics
• Baseline questionnaire in fall 2021

• Goal: 150 activities or events in Baltic Sea Day website
annually

• ”Partner index”
• Goal: the number of committed partners grows to 200 in 2021

• ”City index”
• Along with Helsinki and Turku, a number of cities in Finland,  

and St. Petersburg, Tallinn and Stockholm, two new countries join 
in 2021

#itämeripäivä
#östersjödagen
#balticseaday

One of the key success indicators 
of the Baltic Sea Day is for us to 
be able to communicate about 
the Baltic Sea in a way that 
engages new audiences and 
gets people interested in the 
Baltic Sea!



2020 highlights
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• Finnish cities joined in: 
Helsinki, Espoo, Vantaa, Kerava, Turku, Kotka, Rauma, 
Vaasa, Porvoo, Hamina, Hämeenlinna, Tampere, 
Siikalatva

• Full range of organisations and actors: cities, 
schools, research institutes, universities, companies, 
divers, restaurants and industrial kitchens, 
foundations, media and cultural institutions such as 
museums, libraries and art & music makers

• International participation: Estonia, Sweden, Russia
and Latvia joined in

• During Baltic Sea Day, 6,000 unique visitors in the
Baltic Sea website

Year 2020: we met and exceeded
all goals
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Baltic Sea Day reached present and former
presidents…
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…mayors, members of parliament, ministers
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…embassies and other international organisations
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…wide range of individuals, organisations, celebrities
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Twitter: #itämeripäivä went viral
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• #itämeripäivä was Finland’s
most tweeted hashtag 
throughout the day, over 1,000 
tweets

• Close to two million Twitter 
accounts reached

• Also #itämeri 
trended



Instagram: #itämeripäivä spread in organic
manner 
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• Close to 2,000 #itämeripäivä 
feed publications

• Ca. 5 400 feed publications
• A lot of Baltic Sea Day themed

Instagram stories during the
day



Vem var med år 2020?
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Anna Björn: Östersjödagen i Baltic Sea Science Center

Samarbete mellan 
Stockholm Vatten 
och Avfall samt 
Skansen










Jaana Vikman, 
Finlandsinstitutet i Stockholm
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Finlandsinstitutet
 Grundades 1995 och drivs av Stiftelsen

Finlands kulturinstitut i Sverige.

 Styrelse: Ledamöter från Kulturfonden för
Sverige-Finland, Sverigefinska
Riksförbundet, Finlandssvenskarnas
Riksförbund i Sverige, Finska föreningen i
Stockholm, samt sakkunniga.

 Styrelseordförande: Kari Heinistö vice
ordförande Mika Metso

 Chef: Anders Eriksson, augusti 2011-

 Anställda: 12

 16 finländska kultur- och
vetenskapsinstitut i världen.

 Institutet äger fastigheten Snickarbacken
2-4. Byggår 1896. Delar av huset är k-
märkt.

 Huset rymmer bl.a. bibliotek, galleri,
konferensanläggning, bastuavdelning,
samt festsal.
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Finlandsinstitutet Östersjödagen 2020
Kampanj på sociala medier under en 
vecka

 Videointervjuer med personer med
finländsk bakgrund från kultur och
politik. ”Vad betyder Östersjön för dig
och din organisation?” Susanna
Pettersson, Nationalmuseum, Annika
Hirvonen, riksdagsledamot, Anders
Eriksson, Finlandsinstitutet

 Vi delade personalens
Östersjöminnen i form av bilder.

 Vi delade Östersjödagens material.

 Vi delade personalens dopp för
Östersjön

Vi utmanade vårt nätverk att göra en 
gärning för Östersjön  

 Utskick med utmaning till vårt
nätverk att göra en gärning för
Östersjön och delta i bl.a. ”Doppet för
Östersjön” samt dela detta på sociala
medier.

 Utskick till sverigefinska skolor,
förskolor och kommuner i det finska
förvaltningsområdet med information
om Östersjödagen och material på
finska på dess hemsidan.

Doppet för Östersjön 
• Med personalen

1



•

2



Färdiga kampanjer, tips och inspiration
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1. Östersjömenun
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Det enklaste sättet att delta i 
Östersjödagen är att äta 
Östersjövänliga rätter!

På Östersjödagens webbsida
(https://itameripaiva.fi/sv/garningar/ostersjomenyn) 
finns information om vad är Östersjövänlig mat.



Östersjömenun – hur kan man delta?
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Hemmakockar och finsmakare

• Ät på restauranger och kaféer som erbjuder Östersjövänlig mat
• Laga Östersjövänlig mat under Östersjödagen på egen hand eller 

tillsammans med vänner.
Restauranger, caféer och personalrestauranger
• Komponera en Östersjövänlig rätt eller en hel Östersjömeny.
• Använda Östersjövänliga råvaror och skapa en picknickkorg för take-

away eller en menypåse för tillagning hemma.



2. Doppet för Östersjön
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På Östersjödagen tar vi alla ett dopp tillsammans klockan 18! 

• Delta på havsstranden eller
på stranden till vilken sjö, å
eller damm som helst

• Klockan sex strävar vi efter ett
viralt fenomen, men du kan
naturligtvis ta ett dopp när
som helst under
Östersjödagen.

• Tanken är att njuta av
rekreationsmöjligheter och
samtidigt vara uppmärksam
på vattnens ekologiska status.



Doppet – hur kan man delta?
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Ta med dina vänner eller utmana din
organisation. 

• Ha alltid en dyblöt kamrat med dig i
vattnet eller be att någon står på
stranden och håller ett öga på dig!

• Stimdopp! Det är också möjligt att
organisera ett större dopp för
allmänheten. Arrangören måste ta hand
om t.ex. säkerhetsarrangemang

År 2020: 
• Stimdopp med

clownhoppning och simskola.
• Finlands Fyrsällskap ordnade

en stimdop samtidigt i olika
fyrer runt Finland.

• Kollektivt dopp i Stockholm
och utmanade politiker



3. Östersjöstund
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Östersjöstunden är tillägnad att lära känna vårt 
hemhavets unika kultur.
Östersjöstunden kan tillbringas tillsammans eller ensam 
när som helst under Östersjödagen.



Östersjöstund – hur kan man delta?
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• Tillbringa en stund med en bok, podcast, utställning eller film med marint
tema, antingen ensam eller tillsammans.

• På Östersjödagen kan museer, teatrar och andra aktörer ordna
intressanta utställningar, guidade turer, workshops och föreställningar
med Östersjön som tema.

• På biblioteken handlar Östersjödagen om bland annat bokutställningar,
lästips, dikt- och läsutmaningar, sagostunder, pyssel och färgläggning.

• Östersjöstund till barn

o Östersjödagen erbjuder daghem, skolor och hem en saga med
Östersjötema, inklusive pysseluppgifter. Sagan kan läsas eller
avlyssnas.



Inspiration från Estland och Ryssland
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• Estland: strandstädning, sagoläsningar,
guidade rund- och cykelturer,
paneldiskussioner, Östersjö-vänlig mat
och en reseptmaskin

• Ryssland: en Östersjö-temade
matfestival, Östersjödagens regatta,
utställningar i flera museer

Se mera tips på Östersjödagens webbsida: https://itameripaiva.fi/sv/tips/

https://itameripaiva.fi/sv/tips/


Inspiration från Finland
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• Tove Holm, Åbo stad och Östersjöutmaningen
• Lotta Ruokanen, Helsingfors stad
• Roosa Mikkola, Marthaförbundet i Finland
• Janne Wikström, Hanaholmen - kulturcentrum för Sverige

och Finland
• Kristin Tjulander & Elin Larsson, Rights & Brands



Östersjödagen i Åbo 27.8.2020 & 26.8.2021. Tove Holm, Åbo stad, koordinator för Östersjöutmaningen.
John Nurminens Stiftelse i samarbete med Race For The Baltic infosession för att planera Östersjödagen 26.3.2021



27.8.2020: 12 publik evenemang samt två stängda för utomstående och en kampanj på social media. 

http://www.itamerihaaste.net/ajankohtaista/uutiset/itameripaiva_27.8._lahestyy_turkulaiset_haastetaan_syomaan_lahikalaa_ja_suojelemaan_itamerta.2074.news


• Östersjö-
evenemang
2020, workshop, 
∑43

25.2

• Facebook evenemang
• deltagarna: 

https://itameripaiva.fi

April • Utlysningen av 
havsfreden, Pax
Navis virtuellt

Maj

• Pressmeddelande: nya
deltagare utmanas att
delta

Juni
• Kommunikation om

det kommande
programmet

Augusti

• Europa-
forum 27-
28.8.

27.8

Gymnasieelever 
från St. Karins: vi 
blev förvånade 
över hur många 
människor som 

bidrar till skyddet 
av Östersjön, 

förutom staden 
och forskare från 

företag, 
myndigheter och 

föreningar

Kampanj på social media

Finansierad av Skärgårdshavets fiskeaktionsgrupp : Åbo stads 
fiskutmaning i Skärgårdshavet, 06/2020- 09/2021. 

https://itameripaiva.fi/




Östersjödagen 26.8, 
Utlysningen av havsfreden, Pax Navis 27.5 

och strandstädningstalko 19.9.

26.8.2021

• 6
videon

09-12/2020

• Östersjöeve-
nemang 2021
workshop

27.1
• Möten med

arrangörer

Mars

• Utlysningen av
havsfreden, Pax Navis

27.5
• Press-

meddelande

Juni

• Press-
meddelande

Augusti • Europa-forum
25-27.8

26.8

Kampanj på social mediaHelsingfors och Åbo städers åtgärdsprogram 
för Östersjön 2019–2023 består av 123 

åtgärder. Nr 104: Kampanjer, 
strandstädevenemang… i samarbete

Finansierad av Skärgårdshavets fiskeaktionsgrupp : Åbo stads 
fiskutmaning i Skärgårdshavet, 06/2020- 09/2021. 



Tack!



Baltic Sea Day in Helsinki and 
the Baltic Sea Challenge

Coordinator Lotta Ruokanen 
City of Helsinki
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The Baltic Sea Challenge
Joint initiative of the cities Helsinki and Turku:

• International open network with 315 organisations
• Local Baltic Sea Action Plan (now for 2019-2023)

• Vision: Clean, productive and shared Baltic Sea
• Objectives of the network initiative and Action Plan:

1. Clear coastal waters
2. Healthy marine habitats
3. Clean and safe water traffic
4. Systematic water area management
5. Active Baltic Sea Citizenship

”In Helsinki every day is a Baltic Sea day!” – Mayor Jan 
Vapaavuori, 27 August, 2020



Baltic Sea Day in Helsinki in 2020
• Virtual Baltic Sea Day carnival from the City Hall at 9-20: muumin stories,

virtual video and photo exhibitions, workshop, presenting innovative ways of
combatting plastic litter in the sea, expert opinions on the sea

• Service Centre Helsinki offered fish burger or fish steaks to all its 75 000
customers from daycare to senior centres and hospitals: 4500 kg Baltic fish

• Evening by the sea for youth at the Adventure House in Vuosaari
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Baltic Sea Day 2021 and Helsinki
• Aim is to (co-)organise many different events and activities around

the city, also e.g.
• Harakka Nature Centre environmental educators
• Service Centre Helsinki fish meals?

• Also connected to the Baltic Sea Day:
• The Marine nature 2021 campaign with the Finnish Inventory Programme for 

the Underwater Marine Environment – VELMU
• Helsinki Biennal, 12 June – 26 September 2021
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Thank you
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www.balticseachallenge.net
@BSC_network
@BalticSeaChallenge

http://www.itamerihaaste.net/


Roosa Mikkola, projektledare Östersjön 2.0, 
Finlands svenska Marthaförbund rf



Martharörelsen 

 Grundades 1899 i Finland

 Upplysning och folkbildning

 Delades år 1924 till en svensk 
och finsk språkig organisation



Martharörelsen idag

 Finlands största kvinno-
organisationer

 Rådgivningsorganisation inom
hushåll, ekologi och ekonomi

Hållbarhet genomsyrar all
aktivitet





Östersjödagen 26.8.2021, Marthaförbundet och
Marttaliitto

 Uppmuntra medlemmar och stora
allmänheten att fira Östersjödagen

 Ute vid ett vattendrag, 
Östersjösmarth knytkalas och
skräpplockning

 Marknadsföringsvideo före
evenemanget, fb live på kvällen

 Bingo med Östersjövänliga
gärningar



Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland 
Planer för Östersjödagen 26 augusti 2021 

Presentation vid info ordnat av John Nurminens Stiftelse 26 mars 2021
Projektchef Janne Wikström: e-post janne.wikstrom@hanaholmen.fi

tfn: +358 44 563 7071 

mailto:janne.wikstrom@hanaholmen.fi


Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland 
Planer för Östersjödagen 26 augusti 2021 

• Hanaholmen planerar att under Östersjödagen lyfta fram prof. Julia Lohmanns
(Aalto-univ.) forskning om design med sjögräs, och annat hållbarhetsarbete med 
en Östersjökoppling, som Lohmann genomför i samarbete med forskare från 
Kungliga tekniska högskolan och Södertörns högskola. Vad har hänt de senaste två 
åren med de här projekten och vad har de för framtidsplaner: 
https://www.submariner-
network.eu/images/grass/Workshop_brief_Seaweed_design.pdf & 
https://kristinebergcenter.com/2019/10/28/lyckad-kth-kurs-om-alger-gar-i-repris/

• Beroende på coronaläget så blir det antingen ett hybridevenemang, med 
workshop på Hanaholmen (Esbo, Finland, 8 km från Helsingfors centrum), som 
också streamas med möjlighet till digital interaktion eller så blir det ett rent on-
line event.  

https://www.submariner-network.eu/images/grass/Workshop_brief_Seaweed_design.pdf
https://kristinebergcenter.com/2019/10/28/lyckad-kth-kurs-om-alger-gar-i-repris/


Information om Östersjöevenemang senare under 2021 

• Hanaholmen samarbetar med Sveriges Radio och Berwaldhallen och deras evenemang
Östersjöfestivalen med konserter och samtal. Festivalen äger rum 9 – 18 september med
tre huvudkonserter i Berwaldhallen 16 – 18 september och ett dagsaktuellt samtal med
en Östersjökoppling på Hanaholmen 16 september. (samtal också i Oslo 17 och i Riga 18
september)

• Journalisten Erik Blix kommer att moderera samtalet från Hanaholmen 16 september.
Samtalets tema kommer högst antagligt att vara knutet till coronapandemin och frågan
om hur postpandemisamhället ser ut med tanke på relationen mellan Sverige och
Finland. Vi ser Östersjöfestivalen med stort genomslag i Sverige som en fin möjlighet att
signalera relationens betydelse.

- Stor infosatsning 26 augusti Östersjödagen till ära – med en
lämplig framförhållning på 3 veckor!



Rights & Brands

Rights & Brands 
#OURSEA

Stockholm 26.03.2021



Total raised: 1 053 028 € 
650 000 € raised by rights & Brands 

partners and licensees

<<<<
130+ licensees 

On board



 

2020 events:  Helsinki boat fair, formex, Allt för 
sjön (båtmässan), Oslo design fair, digibarn, 

Bonnier hoops, Kastellet, sjöhistoriska, 
Örebro and Borås city takeover





XRights & Brands #OURSEA Events

Örebro & Borås celebrate 
Moomin 75 & #OURSEA

Moomin had a celebration in two cities in Sweden 
this summer - Örebro and Borås.  

The #OURSEA campaign was highlighted in all ads 
and throughout the city with donation boxes, info 
about the campaign etc.  

Special pop up shops with #OURSEA products 

Huge press coverage in Social Media, newspapers, 
SVT Nyheter on TV and more.



XRights & Brands #OURSEA Events

Moomin at Kastellet

Moomin was at Kastellet on the island of Vaxholm in 
Stockholm all summer - from June to August. 

A special pop up shop was built in Kastellet - filled with 
#OURSEA products and the #OURSEA exhibition from 
Tampere. 

Visits from Moomin and activities for children. A quiz/
competition with questions about the Baltic Sea.



XRights & Brands #OURSEA Events

Boat fairs in Helsinki & 
Stockholm

The booth from the Finnish boat fair was transported 
to Allt För Sjön, the Swedish boat fair. 

Filled with #OURSEA products for sale, information 
about the Baltic Sea, fun things for children etc. 

Story time with Moomin and Little My. 

#OURSEA theatre on stage with Little My & Moomin 
by Junior Productions. 

A live talk on stage with John Nurminen Foundation 
and Rights & Brands . 





What next - schedule for implementation in 2021
• Brainstorming in small workshops for different actors
• Monthly newsletter - also published in website
• Join in as early as possible, and publish your activity/event

preferably by July 30!
• Social media marketing also in Swedish
• Press release in August in Finland and Sweden

27.8.

Info session

22.1.2021

Turku 
workshop

27.1.2021

Russia
workshop

4.2.2021 3.3.2021
26.3.2021

Baltic Sea Day
workshop for 

companies

05/2021

Baltic Sea Day
2021

26.8.

Workshops
for Estonia

and Sweden

#itämeripäivä
#östersjödagen
#balticseaday

Baltic Sea Day
2020

26.5.
25.6.
6.8.

Newsletter

19.8.



Kuvat: Ilkka Vuorinen

Your are welcome to join in
the Baltic Sea Day 2021!

siri@raceforthebaltic.com
kirsi.kurki-

miettinen@jnfoundation.fi

www.balticseaday.fi



Appendix: 
Media highlights
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Focus on social media, also traditional media got 
interested

57

• Over 70 articles about Baltic Sea Day

Vantaan Sanomat 
24.8. 

ProSail 3/20
Yle 27.8.

Turun sanomat 22.8.



Dagens Nyheter 30.8.

Baba Lybeck in Apu 
magazine

MTV TV broadcast 27.8.
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Helsingin Sanomat 28.8. 
+ Helsinki talks event

+ news in the Baltic Sea
Week
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