
Viking Line keräsi 50 000 euroa Helsingin yliopistolle
Itämeri on tärkeä Suomelle ja Viking Linelle, sekä liikenneväylänä että vapaa-ajanviettoon ja
virkistyskäyttöön. Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi Viking Line on kerännyt varoja
Itämeritutkimuksen tukemiseen. Vuoden 2017 aikana varustamo on eri toiminnoilla kerännyt
50 000 euroa Tvärminnen eläintieteelliselle asemalle, joka on maan suurin Itämeritutkimuksen ja -
opetuksen keskus. Pitkäjänteinen työ Itämeren tilan parantamiseksi on alkanut kantaa hedelmää,
mutta paljon perustutkimusta on vielä tehtävänä.
Helsingin yliopisto tekee tärkeää Itämeren tutkimustyötä. Lahjoituksilla tuetaan yliopiston ylläpitämän Tvärminnen eläintieteellisen
aseman merentutkimusta. Asema tutkii muun muassa monimuotoisuutta ja ekosysteemejä, sekä ihmisen toiminnan vaikutusta
Itämereen. Viking Line lahjoitti jo vuonna 2016 asemalle 100 000 euroa. Yhdessä tämänvuotisen 50 000 euron lahjoituksen
kanssa Viking Line on mahdollistanut yliopistolle yhden lisätutkijan palkkaamisen tärkeään Itämerentutkimukseen kolmen vuoden
ajaksi.

-          Itämeren tila saa yleisön osallistumaan, ja pitkäjänteinen työ ravinnepäästöjen vähentämiseksi alkaa tuottaa tulosta. Tämä on
erittäin ilahduttavaa ja rohkaisee jatkuviin ponnisteluihin. Ilmastonmuutoksen vaikutuksesta ekosysteemi muuttuu kuitenkin koko
ajan, ja meidän on jatkuvasti tehtävä huipputason perustutkimusta pystyäksemme vastaamaan tulevaisuuden kysymyksiin. Siksi on
äärimmäisen tärkeää, että perustutkimusta tuetaan, sanoo Itämeritutkimuksen professori Alf Norkko.

Henkilöstö osallistuu keräykseen
Varustamo on vuoden 2017 aikana kerännyt rahaa eri toiminnoilla. Muun muassa Helsingin henkilöstöä kehotettiin pyöräilemään
töihin. Jokaista pyöräiltyä kilometriä kohti meni 0,20 euroa keräykseen. Henkilökunta pyöräili kaikkiaan 20 671 kilometriä.
Laivojen tax-free-myymälöissä lanseerattiin Ivana Helsinki Designin tarkoitusta varten suunnittelemia kangaskasseja, joiden
tuotosta osa annettiin keräykseen. Kevään suuren Spring & Green -kampanjan aikana matkustajat lahjoittivat osan risteilyjen
lipputuloista. Keräys huipentui Viking Gracen Suomi 100 -juhlaristeilyn aikana järjestettyyn menestykselliseen arvontaan.

-          Viking Line tekee pitkäjänteistä työtä ympäristöasioissa. Pyrimme minimoimaan energiankulutuksemme ja päästömme ja
haluamme harjoittaa matkustajaliikennettä ympäristön huomioivalla tavalla. Tuemme mielellämme yhteistyökumppaneita, jotka
tekevät tärkeää työtä Itämeren hyväksi. Mielestämme on erittäin tärkeää, että Itämeren tilaa tutkiva perustutkimus saa tukea,
sanoo Viking Linen toimitusjohtaja Jan Hanses.  

Lisätietoja saa seuraavilta henkilöiltä:

Johanna Boijer-Svahnström, tiedotusjohtaja, Corporate Communications, johanna.boijer@vikingline.com, puh. +358 18 277 48

Christa Grönlund, tiedotuspäällikkö, Marketing Communications, christa.gronlund@vikingline.com, puh +358 9 123 5242

Eleonora Hansi, tiedotuspäällikkö, Viking Line Skandinavien
eleonora.hansi@vikingline.com, puh. 08-452 41 41

Viking Line is a public limited company and a market-leading brand in passenger traffic on the northern Baltic Sea. It offers passenger services, recreation
and cargo carrier services on the vessels Gabriella, Mariella, Amorella, Rosella, Viking Cinderella, Viking XPRS and on the flagship Viking Grace.


