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Ilkka Paananen och Niklas Zennström valda till juryn för Ålandsbankens Östersjöprojekt
Ilkka Paananen, verkställande direktör för spelbolaget Supercell, förstärker
Östersjöprojektets jury för digitala innovationer. Skype-grundaren Niklas Zennström blev
medlem i juryn tidigare i höst. Östersjöprojektet ﬁnansierar idéer för att rädda Östersjön, i
år med 400 000 euro. Nu lanseras en ny kategori för digitala innovationer.
Ilkka Paananen förstärker expertjuryn för Ålandsbankens Östersjöprojekt. Ålandsbanken har
ﬁnansierat projekt som främjar ett friskare Östersjön sedan 1997, och nu utmanar Östersjöprojektet
allmänheten för första gången att delta i miljöarbetet med hjälp av digitala innovationer.
Ålandsbanken lanserade nyligen Åland Index, ett digitalt verktyg som mäter miljöbelastningen på din
dagliga konsumtion.
- Miljöarbete är mycket mer än bara regleringar och tekniska lösningar. Var och en kan ge idéer för att
skydda Östersjön utgående från sin egen expertis. I digitala innovationer är möjligheterna oändliga
och det är glädjande att ha sådana pionjärer som Ilkka Paananen och Niklas Zennström med oss,
säger Birgitta Dahlén, Ålandsbankens direktör för aﬀärsområdet Åland.
Ilkka Paananen kommer att utvärdera projektidéer med bland annat Skype-grundaren Niklas
Zennström. Paananen är uppvuxen vid kusten och arbetet för ett friskare Östersjön är nära hjärtat för
honom.
- Östersjön är i ett kritiskt tillstånd, men det ﬁnns alltid hopp. Det behövs nya idéer för miljöarbetet
och stora visioner kan ge stora resultat, säger Ilkka Paananen
- Nu för tiden har vi stora möjligheter att använda teknik för att lösa många av de problem som vi
känt till länge. Den här regionen har kapacitet att vara världsledande inom ansvariga och innovativa
lösningar när det gäller utmaningar inom vattenkvalitet. För att detta ska ske måste vi gå samman
med andra, och denna kategori är en bra plattform för att göra det, säger Niklas Zennström.
Videointervju med Niklas Zennström
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Östersjöprojektet
Sedan 1997 har Ålandsbanken stöttat en rad olika miljöprojekt. Över tid har 1 300 000 euro donerats
tillbåde små och stora organisationers viktiga arbete. Våra Miljökonton har varit grunden i
att möjlig göra detta: årligen har banken donerat egna medel ett belopp som motsvarar upp till 0,2 %
av depositionerna på Miljökontona. Östersjöprojektet arbetar för ett friskare hav genom att ﬁnansiera

goda idéer och genom att öka kännedomen om tillståndet för
Östersjön. http://www.balticseaproject.org
Ålandsbanken Abp
1919 grundades Ålandsbanken och är sedan 1942 börsnoterad i Helsingfors. Ålandsbanken skapar
värde för människor och företag som värderar relationer genom att leverera den stora bankens
tjänsteutbud med den mindre bankens omtanke och förnuft. Koncernen har en balansomslutning om
4,7 miljarder euro och har ca 700 anställda fördelat på kontor på Åland, i Finland och Sverige.

