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WWF:n Itämeri-juoksun suojelijoina Pekka Haavisto ja Hanna-Maria Seppälä
Juokse meresi edestä -tapahtuma tarjoaa touko-kesäkuussa juoksun ystäville mahdollisuuden oppia lisää juoksemisesta,
nauttia Helsingin kauniista rantamaisemista ja auttaa samalla Itämerta. Nyt kolmatta kertaa järjestettävän tapahtuman tuotolla
tuetaan WWF:n Itämeren suojelutyötä.

Juokse meresi edestä -tapahtuma koostuu tällä kertaa kolmesta lenkistä, jotka juostaan Helsingissä keskiviikkoisin 29.5.–12.6. Reitit sijoittuvat
Kalasataman, Hietalahden ja Lauttasaaren merellisiin maisemiin. Mukaan ovat tervetulleita niin aloittelevat kuin kokeneetkin juoksijat. Kullakin
lenkillä on 4–5 tasoryhmää, joita jokaista vetää suomalainen ammattiurheilija.

Tänä vuonna uutta ovat ennen varsinaisia lenkkejä viikolla 21 järjestettävät juoksuklinikat, joiden vetäjänä toimii valmentaja Aki Nummela.
Tapahtuman päätteeksi 18.6. puolestaan järjestetään Juokse meresi edestä -cooper, jossa osallistujat pääsevät testaamaan kuntonsa
kehittymistä.

Mukaan voivat ilmoittautua niin yksityishenkilöt kuin yritykset henkilöstöstä kootuilla joukkueilla. Yrityksille tapahtuma tarjoaa mahdollisuuden
toteuttaa yhteiskuntavastuuta uudella ja raikkaalla tavalla.

Tapahtuman suojelijoina toimivat tänä vuonna kansanedustaja, WWF:n hallintoneuvoston puheenjohtaja Pekka Haavisto ja uimari Hanna-
Maria Seppälä.

"Liikunnan ja puhtaan elinympäristön vaikutus hyvinvointiimme on ilmeinen. Haluan osaltani tukea arvokasta Itämeren suojelutyötä ja haastaa
kaikki juoksemaan Itämeren puolesta", Seppälä kertoo.

Pekka Haavisto puolestaan muistuttaa, että jokainen voi toimia Itämeren hyväksi.

"Mielestäni liikunnan ja luonnonsuojelun yhdistäminen on hyvä ajatus. Näin saadaan uusia ihmisiä mukaan myös suojelutyöhön", Haavisto
sanoo.

Qi Consulting Oy:n organisoiman tapahtuman lipputuotot ohjataan WWF Suomen Itämeren suojelutyöhön. Viime vuonna osallistujia oli noin
400, ja Itämeren hyväksi kerättiin yli 16 000 euroa.

"Moni unohtaa arjen kiireissä sekä liikunnan että luonnonsuojelun. Nyt on jälleen mahdollista herättää nämä molemmat asiat henkiin
positiivisessa tapahtumassa. Itämeren auttamisen lisäksi osallistuja saa sekä hyvän mielen että kunnon kohotusta", toteaa WWF Suomen
meriohjelman päällikkö Sampsa Vilhunen.

WWF tekee vaikuttavaa ja tuloksellista työtä Itämeren hyväksi. Viime vuonna WWF muun muassa osallistui laajaan kansainväliseen
öljyntorjuntaharjoitukseen ja koulutti lisää ihmisiä vapaaehtoisiin öljyntorjuntajoukkoihinsa, jotka täyttävät tänä vuonna 10 vuotta. WWF:n
Kalakampanja nosti esille uhanalaisten kalalajien tilanteen ja sai Suomen hallituksen ensimmäistä kertaa päättämään kestävien
lohenkalastuskiintiöiden puolesta. Uhanalaisten kalalajien lisäksi WWF suojelee muun muassa merikotkaa: tänä keväänä 40 vuotta täyttävän
merikotkatyöryhmän sitkeä työ on pelastanut lajin sukupuutolta.

WWF tekee myös työtä Itämeren rehevöitymisen estämiseksi rakentamalla maatalouden ravinnekuormaa pienentäviä kosteikkoja. Lisäksi
WWF:n voimakkaasti ajama pesuaineiden fosfaattikielto astuu voimaan koko EU:ssa kesäkuun loppuun mennessä.

Liput Juokse meresi edestä -tapahtumaan ja lisää tietoa juoksureiteistä: http://www.juoksemeresiedesta.fi.
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