SILAKKASOUTU SIIRTYY JÄLLEEN VUODELLA - 2.10.2022
Klubin oma tapahtuma ympäristön ja vesistöjen hyväksi
Koronavirus leviää ja tartuntavaaran kasvua on vaikea ennustaa. Haluamme toimia
vastuullisesti, turvallisesti ja ilman pienintäkään riskiä osallistujille. Tämän takia päätimme
siirtää Silakkasoudun tältä syksyltä ensi vuoteen 2.10.2022. Teimme päätöksen raskain
sydämin.
Työ lähivesien ja Itämeren hyväksi jatkuu - pandemiasta huolimatta!
Kannustamme klubeja omaan lähitapahtumaan, jossa osanottajamäärä ja järjestelyt on
helppo organisoida turvallisesti ja iloisesti. Tapahtuma ulkoilmassa sunnuntaina 3.10. on
virkistävä vaihtoehto Teamsille, Zoomille tai perinteiselle klubikokoukselle.
”Silakka-vaellukseen” eli ulkoilutapahtumaan mukaan koko perhe ja mielikuvitus lentoon!
•
•
•
•
•
•

Roskien keruu rannoilta, puistoista, tienvarsilta – stop mikromuoville
Vesirepun esittely ja kokeilu lähikoulun kanssa – lapset innoissaan!
Kävelylenkki ja kahvit laavulla – perheet ja ystävät mukaan
Kulttuurikävely kaupungin patsaisiin tutustuen oppaan kanssa
Haaste jollekin yritykselle Itämeren hyväksi! Koronaturvallisesti ulkoilmassa vaikka
pesäpallo-ottelu, futismatsi, golf-turnaus
Ulkoilmakonsertti – tuki taiteilijoille ja muusikoille.

Koko Itämeren alueen rotarit yhteisessä webinaarissa 2.10.2021
Alkuperäisen suunnitelman mukaisesti Silakkasoutu-päivää edeltävänä lauantaina
2.10.2021 klo 12 alkaen on BASRAN Baltic Sea Action Network webinaari ja
verkostotapaaminen Cross border cooperation for Saving the Baltic Sea.
Tule keskustelemaan Itämeren tilan parantamisesta ja yhteistyöstä Itämeren maiden
rotarien kanssa ja kuulemaan mitä on menossa eri puolilla. Seminaarin kieli on englanti.
Lisätietoja: Facebook @balticseaactionnetwork

Silakkasoudulla tuetaan tutkimusalus Arandalla suoritettavia sukellustutkimuksia
Hylyissä yhä olevat haitalliset aineet kuten öljypohjaiset poltto- ja voiteluaineet, ja
ammuksissa (Unexploded ordnance, UXO) olevat räjähdysaineet sekä mereen dumpatut
kemialliset aseet muodostavat yhä kasvavan ympäristöuhan Itämeren herkälle
ympäristölle.
Hylyt syntyivät pääasiallisesti kahtena ajanjaksona, 1914-1918 ja 1939-1945. Hylyt
ruostuvat ja hajoavat. Lähitulevaisuudessa tarvitaan tietoa näiden hylkyjen sijainnista,
tämänhetkisestä kunnosta ja niiden mahdollisesti sisältämien haitallisten aineiden
määristä.
Tutustu tutkimusalus Arandan laajaan tutkimustoimintaa videossa Youtubessa
https://youtu.be/yw3AvHP18qo Sopii myös klubikokouksen esitelmäksi!
TUKIVAIHTOEHDOT
Ehdotamme klubin oman Silakkavaellus-tapahtuman osallistumismaksuksi ja
lahjoitukseksi lähivesien ja Itämeren hyväksi 20 €. Enemmänkin saa lahjoittaa!
Yritysten kannatusmaksuksi Itämeren hyväksi ehdotamme 250 € - 500 €. Enemmänkin saa
lahjoittaa!
Lahjoituksen voi tehdä Silakkasoudun tilille IBAN FI82 1351 3000 1331 21, Vantaa
Myyrmäki Rotaryklubi.
Mielellämme kuulemme, millaisia kokemuksia ja elämyksiä syntyy klubien tilaisuuksista.
Seuraava Silakkasoutu on sitten 2.10. 2022 - heti muistiin kalenteriin!
Silakkasoututerveisin
17.8.2021
Ohjausryhmän puolesta
Markku Juhola, Hausjärvi-Riihimäki rotaryklubi

