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3. Miss Rutig Spigg är mest lessen och deppad av att alla hennes kompisar har dött och har således utvecklat ett stort sorgset öga.Pernilla Björk, Larsmo
4. Den här lider av stressmage och nariga läppar.Sonja Snickars, Åbo

7. Fröken Lila Transvestit simmar runt i ett gulgrönt vatten och känner sig miserabel. Färgen på hans fina fjäll flagnar och ju mer grönt havet blir ju mer deformerad blir han. Pernilla Björk, Larsmo
8. Fröken Pillow Case har blivit fet av all stress som föroreningarna bär med sig. Hennes gladlynta humör som varit så uppskattat i hennes inbördes beundran klubb är nu som bortblåst och hon har ett tillknäppt sätt och blivit en aning kallblodig på sista tiden.Pernilla Björk, Larsmo
9. Fisken Göta vill inte föroreningar möta. Att bo i Östersjön hatar den därför är den röd. Mer kom jag inte på, fisken inte bra kommer få.Sursik, Pedersöre

11. Sjölejonet Sjöran har inte sovit en blund. Han letar efter sina lekkamrater.Linda Båskman Åland

1. Målgan är en fisk som har haft svår skillsmässa för en tid sen. På grund av att folk släpper ut oljor så han har blivit svart istället för guld.Snälla människor sluta göra mitt hem smutsigt.Charlotta Sjöblom

2. Abborre. Fisken har fastnat i ett metspö och aldrig kommit loss, metreven har lossat med tiden. Den har svalt plast och plasten har kommit ut i gälarna. Den är full med vårtor och nippor och den är blind. Dess tarmar är på väg ut och den simmar i giftigt vatten.Milla Lynch och Christa Heiska    Västankvarn Ingå

12. Flunderfisken Beatesmutsiga mediciner och hormoner. Hon är så fullproppad av dessa för fiskar mycket opassande medel, att hon fått vanföreställningar om att alltid måsta föröka sig. Fiskar älskar ju vanligen på avstånd, men Beate suktar efter närhet. Jaa-a, hur ska det gå? Nu verkar hon ju därtill ha trasslat in sig i sjögräs och taggtråd och all världens hemskheter, men kommer hon loss ska hon hitta en partner förstås... Vi får önska henne lycka till i livet som översexuell flunderfisk, alla öden är inte avundsvärda. Sabina Segerström, Pargas

 Behave simmar bland 

3. Pensionerad fisk med rullator.Morgan Båskman, Åland
4. Anna Anorexia. Carina Sandell, Åland

8. Abborren som har blivit lite skadad på stjärtfenan. Maja Berthén–Båskman, Åland
9. Den här fisken lider av synproblem som orsakats av det giftiga algvattnet. P.g.a. det krockar fisken tyvärr med alla andra fiskar och får många fula blåmärken och bulor som gör ont.Susanne, Sursik Pedersöre

6. Tjusig västkustfisk.Hanna Lindholm, Korsnäs

4. Det här är ålen Orvar. Orvar har simmat runt vid ett utsläpp. Och hittat gammal mat som han blev sjuk av när han åt den. Orsaken till att hans fenor ser ut som fransar är att han har blivit jagad mellan massa skrot och rivit sig.Carolina Bagarnäs, Katternö
5. Gädda. En båt sjönk och all olja kom ut. Den simma i oljan. Fisken har fenröta.Axel Grönholm och Evert Björklund Västankvarn Ingå  

9. Spiggen har ätit giftig sak. Den har blivit lite annan färg. Den har blivit också wollig.Enni Kontio och Julia Wikberg Västankvarn Ingå

3. Gäddan Egon är utan tänder på grund av föroreningarna i sjön. Han har stora svårigheter att få i sig föda och riskerar att svälta ihjäl.Sabina Segerström, Pargas

6. Jag är flundran som mår dåligt. På havsbotten där jag bor i Barösund finns bara sli och slam, och jag hittar ingen mat, inga musslor, ingenting! Är så mager, skelettet lyser av kvicksilver, dessutom har jag fått svulster. Hjälp!Solveig Söderbäck, Ingå

2. Jag kommer ihåg en tid då mina fjäll ännu lyste starkt, då mina fenor skimrade i briljanta färger. Det var före alla kemikalier och föroreningar tog bort lystern. Nu ser jag varje dag hur alla mina vänner blir bara gråare och gråare, och vattnet är så smutsigt att man inte ser längre bort än sin egen längd. Min största önskan är att vårt hav, vårt hem, skulle bli rent så att vi skulle få lysa igen.Nora Lyne

1. Kungstorsken Torgny levde ett gott liv, han härskade över sitt lyckliga lilla torskrike utanför Hangö. En dag gav han sig ut på upptäcktsfärd och hamnade mitt i ett ryskt kvicksilverutsläpp och blev missfärgad. Han blev sjuk och klarade inte längre av att styra i sitt rike och tvingades abdikera. Som om det inte vore nog jagas han konstant av den onde fiskaren Rolf, som tror att det bringar lycka att fånga en kungstorsk. Algot Labansson, Åland

Fänkål

6. En flundra som har vårtor och nippor. Den har svalt plast. Den har en krok i munnen. Plast har fastnat i stjärten. Den har bara ett öga! Den har hål i stjärten.   Denice Grönholm ochAnna Westerholm Västankvarn Ingå

10. Nya arter uppstår.Linda Båskman Åland

Ingefära

5. Återanvändnings-Ålga, med öga för återanvändning.Carina Sandell, Åland

7. Fågel fisk eller mittemellan. Carina Sandell, Åland

10. Nedskräpning av ÖstersjönHans Båskman, Åland
11. Gädda bland vattenminor och oljefat.Chris Båskman, Åland
12. Vegnbågslaxen Avne med stjävtsnyvp och V-fel. Simmav vunt vunt i en ving. Och kommev ingenvavt. Han äv odlad. Det sev man. Ingen natuvlig fisk hav väl en sånhäv osannolik fävg?Han äv också pillevnavkoman. Han hav svalt många pillev.Men det hav han inte valt själv. Avne måv inte bva.Ina Nylund, KatternöSaffran1. Gädda. Den har fastnat i ett nät och kom inte loss. Det har kommit rosk på den därför ser man bara lite rött på stjärten.Ronja Grönholm och Liisi Kontio Västankvarn Ingå

2. Braxen Abbas har ett brustet hjärta. Hans hjärtevän Blenda bräcktes av propellern på en nöjesfärja. Klämkäcka braxbekanta försöker trösta, men Abbas hjärta är för evigt krossat.Ina Nylund, Katternö

7. Torsken RejälAtt simma i havet gick inte så välI Larsmo skärgård jag råkade i grälMed en fasligt stor och ilsken sälJag skulle just till att ta mitt farvälNär besten bet mig halvt ihjälTill detta fanns inga logiska skälJag är svårligen ärrad till kropp och själMarlene Nylund, Katternö
8. Den blev fast i en plastrulle och den sjönk ner i leran och nästan dog. Den har ätit en kork för den trodde det var mat, det blev hål i magen och tarmarna kom ut.Benjamin Weckström, Lukas Idman och Patricia Grönholm Västankvarn Ingå

11. Paranoida Makrillen GideonFörföljd av en mörk skugga simmar Gideon ängsligt runt, runt i cirklar. Vattnet virvlar omkring honom men han kan inte njuta av de vackra vågorna, hans synfält mörkas av den hemska hånskrattande varelsen som han hela tiden tror sig ha hängandes i stjärtfenan. Ingenstans har Gideon att ta vägen, ingen trygghet, ingen förtröstan.Ina Nylund, Katternö
12. En discofisk som dansar i neon.Mona Bagarnäs, Katternö

10. Nils är en abborre med narkolepsi, han kan somna i de mest obekväma situationer. Gifterna i vattnet har påverkat hans hjärna och gjort honom till ett lätt byte för rovdjur i hans närhet. Som tur är har han klarat sig hittills.Zarah Holmberg, Åbo 

Kummin1. Cimon är en guldfisk med ett speciellt utseende. På grund av gifter och föroreningar har han redan från födseln haft ett speciellt utseende. Hans mamma försvann när hon drogs upp i ett nät, fullt med andra fiskar. Varje dag simmar Cimon ensam längs vattenkanten bland stenar och sjögräs. När Cimon en gång blev skrämd, skyndade han snabbt in bland stenarna, i all hast skar han sig på en glasflaska. Cimon önskar att han inte var ensam och att havet skulle vara renare. Då skulle han kanske se ut som alla andra guldfiskar och ha vänner att simma med.En liten guldfisk jag är, ensam och rädd simmar jag här. Alla havets gifter på mig tär, att människan inte sig bättre lär. Att förorena vattnet på detta sätt, kommer inte att göra framtiden vår lätt.Emma Åkerholm
2. Gödda är en ny art som uppstått i friska näringsrika kustvatten utanför jordbruksområden. Det höga näringsinnehållet i Gödda gör att arten är en viktig faktor i kampen för att föda jordens växande befolkning.Bo-Erik Sandell, Åland 
3. Det här är en sjuk abborre.Denna fisk har haft bölder, stort öga och sjuk stjärt från födseln. En fiskare har fiskat den men metreven gick av och kroken blev kvar. Sjögräset har fastnat i fisken. Susanna Pulkka och Elena Wuorimaa Västankvarn Ingå
4. Elsa har en dröm om att vara prinsessa och balettfisk men det smutsiga vattnet hindrar henne från att hålla sina kläder rena och det hindrar henne från att leva sin dröm.Sursik, Pedersöre
5. Hej! Det handlar om hur det gick till. Den simma helt fritt. Sen kom en metare.” Nej linan braka” Sen kom gäddan och bet spigg. Spiggen är halvdöd. Lukas Määttä och Miikka Nieminen Västankvarn Ingå

Karta för Fänkål, Ingefära, Saffran och Kummin
5. En frisk flundra som simmar runt i ett förorenat Östersjön. Maja Berthén–Båskman, Åland

SvenskFiskland

Den här broschyren har du i handen eftersom du är intresserad av Östersjön. SvenskFiskland är ett examensarbete som handlar om fiskarna i Östersjön. Fiskarna du ser här på utställningen bor i Östersjön och mår dåligt. Det är människor i Svenskfinland som har deltagit med sina bidrag. Bidragen är gjorda av återanvända material.



9. Viva-Radioaktiva hon oroar sig mycket för om hennes fiskyngel skall födas friska. Östersjön är ett av de radioaktivaste havsområdena i världen. Viva hoppas och tror att vi människor skall minska vårt energislöseri och i framtiden använda andra energikällor som inte är så farliga.Lotta Jakobsson, Mariehamn
10. Shilah är en grön albinofisk som bor i Östersjön. Hennes gröna färg är en konsekvens av den stora algblomningen. Shilah har inga vänner, utan är dömd att simma ensam i Östersjön för evigt.Janina, Sursik Pedersöre

8. Lutfisken Leffe har det inte lätt, på havets kemikalier blir han mätt, i huvudet på Leffe blir det inte rätt, han blir vrickad på nåt sätt. Fjället det blir frätt av lut, människor borde veta hut, och på dumpning få ett slut, annars börjar Leffe tjut.Människorasen den är lat, vräker i sig snabbmat, lutad Leffe på ett fat, Leffes hjärta fyllt av hat. "Lutad blir man på havsbotten, sen uppdragen ifrån potten, i kastrullen blir man sutten, världen är förfärligt rutten!"Johanna Pellinen, Vasa

11. Gusta är en guldfisk. Han mår jättebra trots att Östersjön är så förorenat.Sursik, Pedersöre
12. Åt en bit aluminium och blev halverad från insidan. Sonja Snickars, Åbo
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1. Sigvard är fiskarnas kung, en väldigt ledsen kung. Östersjöns vatten har tagit kål på nästan alla i hans rike. Förut var Sigvard den snällaste kungen som någonsin härskat. Men nu kan han inte längre behärska sig, för han mister bara fler och fler anhängare…Se till att gör något åt Östersjöns vatten före Sigvard mister allt sitt folk… Annars ligger ni illa till för han börjar bli allt mer otålig.   Sursik, Pedersöre
2. Guldfisken Glenn blev nerspolad i toaletten när han blev tråkig att titta på.          Linda Båskman, Åland
3. Lars har ett stort problem. Vattnet i Östersjön är så dåligt att han får utslag. Det gör att han inte mår bra.                Sursik, Pedersöre

5. Den här fisken heter Nemo. Han är ännu ganska frisk, men han är rädd att bli sjuk av det förorenade vattnet. Hans vänner är sjuka och han är ensam.Sursik, Pedersöre

9. Östersjöns smutsiga vatten har skadat min fisk Torsten. Hans ögon har tagit stor skada och gjort att han har blivit blind. Att vara en blind fisk är inte lätt. Han krockar ofta i saker och ting, och det skadar honom rejält. Nu är hans fjäll totalt förstörda och även fenorna har tagit stryk.Malin Emet

6. Blinde Spigge. Vilse i sin egen trädgård d.v.s. blåvita alger. Marika Karlsson, Åland

4.  En bipolär fisk med en släng av hypokondri.Minna Öberg, Mariehamn

10. Torsken Tatjana försöker hinna med alla dessa krav. Jobbet, familjen och kroppen. Tyvärr gav den senaste botoxinjektionen allergiska besvär så läpparna svällde upp.Linda Båskman Åland
11. Algblomning i Östersjön. Vackert men slemmigt. Är det någon som gömmer sig där under?Linda Båskman Åland

8. Blinda siamesiska trillingarna Sot, Tos och Ost lider av defekter från födseln. Ost är blind med tre ögon. Sonja Snickars, Åbo

7. Orange Eye Spike är rädd och totalt vettskrämd. Till sin psykolog berättar han att det känns som han var besatt av Något eller Någon. Psykfisken lugnar honom med att det nog säkert bara är ett gäng vita små parasitlarver som har fest i hans tarmsystem, inget att oroa sig för.Pernilla Björk, Larsmo

12. Planktonet Pjär har genom övergödningen av Östersjön växt till sig så till den milda grad att han skrämmer livet ur alla som kastar en blick åt hans håll. Linda Båskman Åland
13. Ett argt nässeldjur. Det har blivit för varmt i Östersjön, han har fått eksem på näsan.Linda Båskman Åland

7. Den här fisken lider av amyotrofisk lateralskleros (ALS) som gör att kroppens muskler slutar fungera, och simmar därför inte så bra. ALS har han fått av att äta de giftiga algerna i Östersjön. Toxinerna i fiskens mat gör att nervcellerna som styr kroppens autonoma och viljestyrda muskler förtvinas, och detta leder oftast till att andningssystemet slutligen kollapsar och att individen dör. Detta stör dock inte min fisk, för han har levat ett fint liv med många vänner och familjer. Nu ser han framemot att få delta i detta konstverk som en sista bedrift i sitt f.d. äventyrliga liv. Simone Holmberg, Närpes

Att bli fadder till en fisk
För att hjälpa en fisk i Östersjön kan du bli fadder. Genom att göra en inbetalning till en fond som stödjer Östersjön blir du fadder.Gör så här: välj en fond nedan som du tycker hjälper Östersjön på ett bra sätt. Gör en inbetalning eller bli månadsgivare. Maila eller skicka ett brev till mig och berätta till vilken fisk du vill bli fadder, till vilken fond du har betalat in, summan på beloppet och kopia på kvitto. Meddela även kontaktuppgifter så jag kan skicka diplom.Fonder:Östersjöfondenhttp://www.ostersjofonden.org/WWFhttp://www.wwf.se/insamlingsportal/fadderskap/stersjfadder/1346967-stersj-startNatur och Miljöhttp://www.naturochmiljo.fi/sve/om_nom/stod_nom/bli_fadder/Naturskyddsföreningenhttp://www.naturskyddsforeningen.se/stod-oss/privat/manadsgivande/
Vill du ge bidrag till någon än de ovanstående går det givetvis också bra.

Använd fosforfritt tvättmedel.
Handla ekologiskt. Handelsgödsel och bekämpningsmedel står för stor del av våra utsläpp i Östersjön. Om du väljer att köpa ekologiska produkter stödjer du en kedja som lämnar bort både handelsgödsel och bekämpningsmedlet.
Visst kan man äta fisk. Både på WWF och naturskyddsföreningens hemsidor hittar du guider för vilka fiskar som har fått klartecknet och vilka man ska undvika att äta. Du kan skriva ut en guide eller beställa guiden till mobilen. Om du tycker att det verkar krångligt och du vill snabbt så en överblick på vilka fiskar du ska äta kan du spana efter ekologisk märkning på fisken eller MSC-märket. De märkena garanterar att varken fisken eller miljön lider av ditt fiskval.
I Finland fiskar vi ganska lite men fiske är ännu viktigt i skärgården. Om du har möjlighet att stöda inhemsk fiske som fiskar nära kusten är det fantastiskt. Du får ofta möjligheten att se fiskens hela produktionskedja och du behöver inte bekymra dig om eventuella etiska problem som kan vara vanligt annars. Trots det ska du ändå hålla koll på fiskguiden. Fiskarna i Östersjön är drabbade av föroreningar och överfiske.
Ät mer grönsaker och mindre kött. Vi odlar nu mycket mat som går till djurfoder. Sedan äter vi djuren. Istället kunde vi direkt odla mera mat som direkt mättar våra egna magar.
Spara energi. Använd din egen muskelkraft. Vi behöver inte bilen till korta sträckor. Vi behöver inte heller ha elektroniska apparater som gör allt för oss, både inomhus och utomhus.
Minskad konsumtion leder till minskade mängder avfall. Minskad mänga avfall som ska tas hand om och minskad mängd avfall som hamnar på deponin är alltid bra. Och så klart ska du föra kemikalier och andra skadliga ämnen till sopstationen. Dessa ämnen hör inte hemma i naturen, därför ska de heller inte spridas ut där.

Besök bloggen för uppdateringar om SvenskFiskland
Kontaktuppgifter:Linda BåskmanTelefon: 0503498050Mail:  linda.baskman@gmail.com

http://svenskfiskland.ratata.fi/

Anis

   Tips för att göra Östersjön              till en bättre plats6. Det här är en guldfisk. Med glimten i ögat. Guldfisken är en lycklig fisk som befinner sig i Östersjön. Sursik, Pedersöre
SvenskFiskland

Tipsen kommer från Agenda 21och WWF
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