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Uusi yhteistyömuoto Itämeri-työhön
Maarianhamissa kokoontuu 28.-29.11.2013 joukko Suomen ja Ruotsin keskeisiä Itämeritoimijoita tavoitteenaan löytää uusia ja toimivia yhteistyön muotoja Itämeren vesien
tilan parantamiseksi. Molemmissa maissa toimijoita on paljon, mutta yhteistyö tähän
asti ollut vähäistä. Tapaamisella haetaan parhaita käytäntöjä, uusia
yhteistyökumppanuuksia ja rakennetaan luottamusta toimijoiden välille.

Suomen, Ruotsin ja Ahvenanmaan Itämeri-toimijat tapaavat toisensa ”Tutustu naapuriisi” -tilaisuudessa.
Ajatus tilaisuuden järjestämisestä syntyi luontevasti Ahvenenmaalla, jossa ensimmäinen tapaaminen
järjestetään. Itämerisäätiön (Östersjöfonden) toimitusjohtaja Lotta Nummelinin mukaan: ”Itämeren
vesien tilan parantamiseksi tehdään todella paljon hyvää työtä niin Suomessa kuin Ruotsissakin, mutta
tunnemme toisemme aivan liian huonosti, emmekä usein tiedä, mitä lahden toisella puolen tapahtuu.
Meillä on paljon opittavaa toisiltamme. Itämerisäätiö haluaa osaltaan toimia siltana toimijoiden välillä ja
tarjota mahdollisuuden vapaalle keskustelulle.”
”Tämä on uusi ja ainutlaatuinen tapa työskennellä”, sanoo tilaisuuteen osallistuva Mikael Aminoff
Baltic Sea Action Groupista.”Organisaatiot saavat mahdollisuuden tavata neutraalilla tavalla ja etsiä
ratkaisuja Itämeren ongelmiin. Näin yksi plus yksi on huomattavasti enemmän kuin kaksi!”
Järjestäjät lupaavat myös uusia työskentelytapoja. Strategisen kommunikoinnin konsultointiin
erikoistunutta Hallvarsson&Halvarsonia edustavan Mattis Bergquistin mukaan: ”Meidän täytyy päästä
rehelliseen vuorovaikutukseen, jossa kaikkien vahvuudet huomioidaan ja otetaan käyttöön.
Seminaareja, joissa vain muutamat harvat pääsevät ääneen, on jo riittävästi. Täällä annamme kaikkien
keskustella kaikkien kanssa, ja samalla otamme kuulemamme perusteella askelia kohti konkreettista
toimintaa.”
”Tilaisuuden ajankohta on hyvin valittu, sillä monet rahoitusohjelmat avaavat uusia ohjelmakausia
vuoden 2014 aikana. Silloin tarvitaan yhteistyökumppaneita ja innovatiivista yhteistyötä. Nyt on hyvä
aika tutustua ja alkaa valmistella projekteja”, sanoo Salla-Maria Alanen Centrum Balticumista.
”Tutustu naapuriisi – Lär känna din granne” -tilaisuuden järjestää ahvenanmaalainen Itämerisäätiö
yhteistyössä turkulaisen Centrum Balticumin ja tukholmalaisen Hallvarsson&Halvarssonin kanssa.
Tilaisuus alkaa torstaina 28. marraskuuta klo 14 ja päättyy perjantaina klo 13 Kulttuuri- ja kongressitalo
Alandicassa, Maarianhaminassa.
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