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Viking Line samlar in 50 000 euro till  
Helsingfors universitet 

 
Östersjön är av stor betydelse för Finland och Viking Line, både som trafikrutt 
och som ett område för fritid och rekreation. Jubileumsåret Finland 100 år till 
ära har Viking Line samlat in medel för att stödja Östersjöforskning.  Under 
2017 har rederiet genom olika aktiviteter samlat in 50 000 euro till Tvärminne 
zoologiska station, som är landets största center för Östersjöforskning och -
undervisning. Det långsiktiga arbetet för att förbättra Östersjöns tillstånd har 
börjat bära frukt, men mycket grundforskning återstår. 
 
Tvärminne zoologiska station - landets största center för Östersjöforskning 
 

Helsingfors universitet bedriver viktig forskning om Östersjön. Genom donationen stödjer 

man havsforskningen vid Tvärminne zoologiska station, som universitetet upprätthåller. 

Stationen bedriver forskning kring bland annat mångfald och ekosystem samt effekten av 

mänsklig verksamhet i Östersjön. Redan år 2016 donerade Viking Line 100 000 euro till 

stationen. Tillsammans med årets bidrag på 50 000 euro har Viking Line möjliggjort att 

universitetet under tre år kunnat engagera ytterligare en forskare i det viktiga arbetet för 

Östersjön. 

 

 
 

-  Östersjöns tillstånd engagerar allmänheten och det långsiktiga arbetet för att minska 

näringsutsläppen börjar ge resultat. Det här är ytterst glädjande och uppmuntrar till 

fortsatta ansträngningar. I och med klimatförändringen förändras ekosystemet ändå 

hela tiden och vi måste kontinuerligt bedriva grundforskning på toppnivå för att kunna 
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svara på framtidens frågor.  Därför är det ytterst viktigt att grundforskningen får stöd, 

säger Alf Norkko, professor i Östersjöforskning. 

 

Personalen engagerats i insamlingen 
 

Under 2017 har rederiet samlat in pengar genom olika aktiviteter.  Bland annat uppmanades 

personalen i Helsingfors att cykla till jobbet. För varje cyklad kilometer gick 0,20 euro till 

insamlingen. Totalt cyklade personalen 20 671 km. Ombord i taxfreebutikerna lanserades 

Ivana Helsinki Designs specialdesignade tygkassar, där delar av intäkterna allokerades till 

insamlingen. Under vårens stora kampanj, Spring & Green, donerade resenärerna en del av 

biljettintäkterna från kryssningar till kampanjen.  Insamlingen kulminerade i ett framgångsrikt 

lotteri som arrangerades under en Finland 100 år-  jubileumskryssning på Viking Grace. 

 

- Viking Line jobbar långsiktigt med miljöfrågor. Vi strävar efter att minimera vår egen 

energiförbrukning och våra utsläpp och vill bedriva passagerartrafik på ett sätt som 

beaktar miljön. Vi stödjer gärna samarbetsparter som gör en viktig insats för Östersjön 

och anser att det är ytterst viktigt att grundforskningen som undersöker Östersjöns 

tillstånd får stöd, säger Viking Lines verkställande direktör Jan Hanses. 

 
 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
 
Johanna Boijer-Svahnström, informationsdirektör, Corporate Communications, 

johanna.boijer@vikingline.com, tfn. +358 18 277 48 

 

Christa Grönlund, informationschef, Marketing Communications, 

christa.gronlund@vikingline.com, tfn +358 9 123 5242  

 

Eleonora Hansi, informationschef, Viking Line Skandinavien 

eleonora.hansi@vikingline.com, 08-452 41 41 

 

 

 


