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VUOSI

ITÄMERIPÄIVÄ
ITÄMERI TUTUKSI
NÄYTTELYISSÄ

2019

Julkaisimme 5 kirjaa, jotka kertovat Itämeren
Lanseerasimme
elokuussa 2019
tarinaa.

PÄ H K I N Ä N K U O R E S S A

Itämeripäivän, jota juhlitaan
jatkossa vuosittain elokuun
viimeisenä torstaina. Itämeripäivänä
katseet käännetään kohti
ainutlaatuista Itämertamme ja sen
kulttuuria.

MUUMIT PELASTAMASSA ITÄMERTA
Moomin Characters aikoo
kerätä vuoden 2020 aikana
miljoona euroa Itämeren ja sen
perinnön pelastamiseksi

BALTIC FISH
Hoitokalastus laajenee Ruotsin
ja Ahvenanmaan vesille

LÄHIKALAHANKE

159 776
kiloa hoitokalastettua
lahnaa

VANTAANJOEN
KIPSIHANKE

2 130
hehtaaria
kipsikäsiteltyjä
peltoja

SEABASED
Neljä pilottia käynnistetty meren
sisäisen kuormituksen keventämiseksi

BEST

LUONTO-LIITON ITÄMERILÄHETTILÄÄT
RANTAUTUIVAT KOULUIHIN

Raportti teollisten ja
kotitalousjätevesien nykytilasta ja
ongelmakohdista

75 tilattua vierailua syksyllä 2019.
Vierailuilla tavoitetaan yhteensä
1 500 nuorta.

Julkaisimme 4 kirjaa
ja järjestimme
4 näyttelyä

SEABASED
Neljä meren tilan parannukseen
tähtäävää pilottitoimenpidettä
testattu

NUTRITRADE
Hanke saatiin päätökseen ja sen
aikana vähennettiin

34 tonnia
fosforia

MUOVITON MERI
Rantakiertueen tapahtumia
järjestettiin 14 kappaletta, joissa
kohdattiin lähes 2 000 henkilöä
TUKIJARAPORTTI
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PUHDAS ITÄMERI
-HANKKEET

ASIAMIEHEN TERVEISET

Maailma
pelastetaan meri
kerrallaan

Annamari Arrakoski-Engardt
Asiamies

L

aiturinnokka, huolettomat leikit rannalla, uimareissu ja eväsretket: lapsuuden kesinä
aikaa oli loputtomasti ja kaikki oli mahdollista. Me John Nurmisen Säätiössä emme
halua palata menneeseen, mutta haluamme antaa myös tuleville sukupolville tilaisuuden kerryttää samankaltaisia muistoja, mahdollisuuden nauttia vedestä ja merestä.
Haluamme vallata Itämeren takaisin sinilevältä, joka hallitsee Itämeri-keskustelua.

Itämeri on aiheena yleensä silloin, kun puhutaan sen ongelmista. Olemme oppineet, että sen
laajamittaisin ongelma on rehevöityminen, jota ilmastonmuutos kiihdyttää. Ihmisen toimet ja
ilmastonmuutoksen seuraukset köyhdyttävät luonnon monimuotoisuutta, ja koko ekosysteemi
on uhanalainen. Metsät ovat maapallon vihreät keuhkot, mutta on hyvä muistaa, että maailman meret ja vesistöt, ne siniset keuhkot, tuottavat myös meille happea. Myös jotkut elinkeinot ovat tiukalla. Onko rannikkokalastuksella edellytyksiä selviytyä, löytyykö enää jatkajia
ikiaikaiselle elinkeinolle. Myös kulttuuria uhkaa köyhtyminen ja valtavirtaistuminen.

Työtämme ohjaavat mitattavat
tulokset ja vaikuttavuus.
Teemme konkreettisia toimia
rajat ylittävällä yhteistyöllä ja
riippumattomasti.

Valmiit hankkeet
Käynnissä olevat hankkeet
Yhteistyöhankkeet

Itämeren tilassa on nähty myös toivonpilkahduksia. Suomenlahteen tulevaa ravinnekuormaa
on saatu leikattua dramaattisesti. Pysyvästi. Itämeri-yhteistyö sujuu monella saralla mallikkaasti, ja työtä ja tutkimusta Itämeren hyväksi tehdään 24/7. Yhteistyö on hyvää ja elinvoimaista. Uutena aloitteena kutsumme kaikki mukaan Itämeripäivään, jota vietetään tästä lähtien aina elokuun viimeisenä torstaina.

KIPSIPILOTTI VANTAANJOEN
KIPSIHANKE

Udarnik
BALTIC FISH

Työllämme pidämme huolta meren monimuotoisuudesta ja sen mittaamattomasta arvosta
Suomelle ja suomalaisille ja merinaapureillemme. Hyvänä esimerkkinä meren hoitokalastus,
jossa sovellamme Suomessa aloittamaamme konseptia Ruotsiin. Tai peltojen kipsikäsittely,
jonka viemistä Suomen rajojen ulkopuolelle kokeillaan.

TANKKERITURVA
-HANKE
LÄHIKALAHANKE

SIMPUKAN
VILJELY

Saariston väkikadolle vastapainona havaitaan, että siellä, juuri meren, etäisyyksien ansiosta,
on säilynyt upea ja vahva ominaiskulttuuri. Yksi meidän sukupolvemme tärkeistä tehtävistä
onkin pitää huolta siitä, että Itämeren rikas kulttuuriperinne ei hyydy pariin saaristolaismuseoon tai kulttuurireservaattiin, vaan säilyy vahvana, elinvoimaisena ja relevanttina. Kerromme
meren tarinoita julkaisuissa, näyttelyissä, podcasteissa ja tapahtumissa. Ensi vuonna meillä on
suuri ilo olla mukana toteuttamassa #OURSEA-kampanjaa, jonka muumit ovat valjastaneet
Itämeren pelastamiseen. Tämän kampanjan kautta saamme lisää ilmatilaa, näkyvyyttä ja tekemistä, Itämeri-työn vauhdittamiseksi.
Meillä on kiire pelastaa siniset keuhkomme ja hienot merelliset tarinamme. Siksi tutkimme uusia hankkeita Itämeren ja sen perinnön pelastamiksesi ja teemme töitä uusien avausten eteen.
Olemme edenneet rivakasti. Hankkeemme pellonpientareella, meren alla ja jätevedenpuhdistamoilla, museoissa ja näyttelyissä, ovat edenneet suunnitelmien mukaan, ja valmistelussa on
useita uusia projekteja. Kriteerit työn tekemiseksi ovat edelleen vaikuttavuus ja mitattavuus.

Kohtla-Järve

SEABASED

Pöltsamaa

Hatsina

Kingisepp

Fosforit

Riika
Jelgava

Polotsk
Vitebsk
Molodetšno
Lida

Gdansk
BEST HANKE

Grodno

Baranovitši

Slonim

Szczecin

Varsova
Leszno

Brest

Doruchow

Vielä ei ole liian myöhäistä – saada lapsuuden kesiä takaisin.
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Pietari

Jurmala

Lviv
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Kuva: Miina Mäki

LÄHIKALAHANKE
Meren aalloista lautaselle
Lähikalahanke on kierrättänyt merkittävän
määrän ravinteita merestä maalle särkikalojen hoitokalastuksella sekä rakentanut
vajaasti hyödynnetylle kotimaiselle kalalle
reittiä suomalaisten ruokalautasille. Kotimainen särkikala on paitsi herkullista ja terveellistä, sen pyynti myös poistaa ravinteita
Itämerestä. Itämerestä kestävästi pyydetyn
kalan syöminen onkin fiksu ja maistuva keino
suojella rakasta mertamme.
Lahna, Itämeren aliarvostettu voimavara,
on löytänyt tiensä monen ihmisen lautaselle John Nurmisen Säätiön Lähikalahankkeen
avulla. Kaupoista voikin ostaa jo monia maittavia lahna- ja särkituotteita, kuten Pirkan
Saaristolaiskalapihvejä, joissa on hyödynnetty
Lähikalahankkeessa kalastettua särkikalaa.
Vuonna 2019 hankkeessa kalastettiin noin

160 000 kiloa lahnaa ja särkeä, minkä mukana
Itämerestä poistui fosforia 1,2 tonnia. Koko
hankkeen aikana Itämerestä on saatu poistettua noin 5 tonnia fosforia. Lähikalahankkeen
jatkona järjestetään kolme työpajaa, joissa
hankkeessa tunnistettuja arvoketjun epävarmuustekijöitä pyritään työstämään eteenpäin
yhdessä alan toimijoiden kanssa. Työpajojen
tavoitteena on siirtää hankkeeseen kertynyt
tieto kentän toimijoille ja pyrkiä siten turvaamaan hoitokalastetuista särkikaloista tehtyjen tuotteiden saatavuus markkinoilla myös
tulevaisuudessa.
Mikäli kestävästi kalastettuja lahna- ja
särkituotteita ei vielä lähikaupastasi löydy,
kannattaa kauppiaalta kysyä mahdollisuutta
saada tuotteita valikoimiin!

5

faktaa lahnasta

Pienennä Itämerijalanjälkeäsi lahnaa
syömällä

Rehevässä vesistöissä
viihtyvä kala
Lahnat liikkuvat pienissä parvissa
Itämeren rannikkovesissä ja
merenlahdissa pohjaeläimiä
syöden ja pohjamutaa mylläten.
Lahnakannat ovat monesti sitä
tiheämmät, mitä rehevämmästä
vesialueesta on kyse. Tiesitkö,
että kalansaaliin mukana
vesistöistä poistuu ravinteita,
mikä auttaa vähentämään
rannikkovesien rehevöitymistä?

Lahnan syöminen on varsinainen
ekoteko. Kalastusta lisäämällä
Saaristomeren alueelta voitaisiin
vuosittain kierrättää jopa noin 8
tonnia fosforia särkikalasaaliin
mukana. Lisäksi lahna on lähiruokaa,
ja sen suosiminen on myös
positiivinen ilmastoteko!

Uhanalainen elinkeino

BALTIC FISH
Hanke tuo vajaahyödynnetyt särkikalat ruokapöytiin
Ruotsissa ja Ahvenanmaalla
Vajaahyödynnetyt kalalajit voivat auttaa
Itämerta toipumaan ja tarjota uuden
kestävän proteiinin lähteen. John Nurmisen
Säätiö, Race For The Baltic, Guldhaven
Pelagiska, Rädda Lumparn ja Ålands
Fiskarförbund aloittavat nyt särkikalojen
hoitokalastuksen
myös
Ahvenanmaalla
ja Ruotsissa. Baltic Fish -hankkeen
tavoitteena on tuoda ensimmäiset tuotteet
ruotsalaisten kuluttajien saataville jo
vuonna 2020.
Hanke tarjoaa loistavan mahdollisuuden

saattaa kestävästi tuotettuja, paikallisesta
kalasta valmistettuja tuotteita Ruotsin markkinoille ja vastata alati kasvavaan ympäristöystävällisen kalaruoan kysyntään. Lisäksi
hankkeessa luodaan yhteiset säännöt kestävälle hoitokalastukselle ja kalastuskäytäntöjen valvomiselle, ja kartoitetaan myös Ruotsissa ihmisravinnoksi tarkoitetun kalan tarkat
haitta-ainepitoisuudet. Baltic Fish -hanketta
rahoittaa Baltic Sea Action Plan -rahasto, jota
hallinnoi pohjoismainen ympäristörahoittaja
NEFCO.

Lähikalahankkeessa lahnaa ja
särkeä pyytävät Saaristomeren
ja Selkämeren alueen
rannikkokalastajat.
Pienimuotoinen
rannikkokalastus
on saaristossa
perinteinen,
mutta nykyisin,
kalastajien
vanhetessa,
myös uhanalainen
elinkeino. Suosimalla kotimaista
kestävästi pyydettyä kalaa, edistät myös
suomalaisen rannikkokalastuskulttuurin
säilymistä.

Runsaasti
hyödyntämätöntä
potentiaalia
Särkikaloja
hyödynnetään
elintarvikkeina
Suomessa vielä
verrattain vähän,
vaikka kotimaisten
särkikalojen pyytämisellä
voi olla monia ekologisia
hyötyjä ja siitä voi
valmistaa maukkaita
tuotteita. Haittaaineetkaan eivät estä
särkikalojen syöntiä,
koska tutkimuksissa
niihin ei ole todettu
kertyvän merkittäviä
määriä haitallisia
aineita. Lahnakannat
ovat kestäneet hyvin
hoitokalastuksen lisäämistä
Saaristomeren alueella.

Roskakalasta ekologiseksi
lähiruuaksi
John Nurmisen Säätiön
Lähikalahankkeella haluttiin
ravinteiden kierrätyksen lisäksi
tuoda särkikalat suomalaisten
pöytiin. Pirkka Saaristolaiskalapihvi
on noussut yhdeksi suosituimmista
pakastekalatuotteista
K-ruokakaupoissa. Pihvit valmistetaan
Lähikalahankkeessa kestävästi
kalastetusta lahnasta. Yhteen pakettiin
kalapihvejä tarvitaan n. 1 kg lahnaa.
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P E LT O J E N
K I P S I K Ä S I T T E LY

Vantaanjoen kipsihankkeessa käsiteltiin tänä
vuonna 2130 hehtaaria peltoja

Maatalous on avainasemassa, kun tarkastellaan keinoja vähentää Suomen
merialueiden ravinnekuormitusta. Vantaanjoen kipsihanke parantaa
Vantaanjoen ja Itämeren vedenlaatua.
VANTAANJOEN KIPSIHANKE
- Kohti kirkkaampia vesiä

V

uonna 2019 Vantaanjoella levitettiin kipsiä lähes 2130 peltohehtaarille maatalouden vesiensuojelutoimena.
Toimenpide vähentää ravinne- ja kiintoainekuormitusta Vantaanjokeen ja
Suomenlahteen parantaen siten näiden
vesialueiden ekologista tilaa ja virkistyskäyttöarvoa.
Kipsikäsittelyn toteuttavat paikalliset viljelijät. Vesiensuojelutoimi on viljelijälle täysin kuluton. Hanke
vastaa kaikista kustannuksista, jotka liittyvät kipsin
kuljetukseen, levitykseen ja työn suunnitteluun.
Vuonna 2019 hankkeeseen osallistui 50 tilaa
Riihimäeltä Helsinkiin. Pääosa käsiteltävästä peltopinta-alasta on pääuoman läheisyydessä Nurmijärven,
Vantaan ja Hyvinkään alueilla. Kipsikäsittely puolittaa fosforihuuhtouman ja vähentää täten rehevöitymistä ja sinilevän kasvuedellytyksiä Vantaanjoella ja
Vanhankaupunginlahdella.

On hienoa, että Suomessa on
valtion sektorin, järjestösektorin ja
säätiöiden laajaa yhteistyötä siitä,
että etsitään eri toimijat yhdessä
parhaita mahdollisia keinoja vähentää
ympäristökuormitusta. John Nurmisen
Säätiö on ollut siinä erittäin isoksi
avuksi. Hankkeet ovat näyttäneet
suuntaa ja valtio vähän hitaampana
koneena seuraa perässä. Kannustakaa
meitä jatkossakin!

Ville Niinistö
Vihreiden europarlamentaarikko
Vantaanjoen kipsihankkeen pellonpiennartilaisuus 27.9.2019

TUKIJARAPORTTI

10

TUKIJARAPORTTI

11

Kuva: Ilkka Vuorinen

SEABASED
RATKAISUJA MEREN SISÄISEEN KUORMITUKSEEN
Kolmivuotinen SEABASED-hanke käynnistyi maaliskuussa 2018.
Hankkeen yhtenä keskeisenä tavoitteena on tuoda Itämeren suojeluun liittyvään päätöksentekoon lisää tietoa toimista, joilla mahdollisesti voidaan täydentää maalla tehtäviä päästövähennystoimia
vähentämällä mereen jo päätynyttä ravinnekuormitusta. Hankkeessa kartoitetaan eri sidosryhmien ja tiedeyhteisön näkemyksiä sekä
olemassa olevaa tietoa meren sisäistä kuormitusta vähentävien
toimien hyödyistä, kustannuksista, riskeistä, toteutettavuudesta ja
rahoitusmahdollisuuksista. Lisäksi tavoitteena on poistaa merestä
ravinteita ja siten parantaa vedenlaatua paikallisesti pilotoimalla
menetelmiä, joista tarvitaan vielä tietoa ja käytännön kokemuksia

päätöksenteon ja jatkotyön suuntaamisen tueksi. Hankkeen päärahoittaja on EU:n Interreg Central Baltic –ohjelma.
Osa hankkeen pilottitoimista käynnistyi vuoden 2019 aikana ja
osa käynnistetään ja saatetaan loppuun vuonna 2020. Jo toteutettujen pilottien osalta vaikutusten seurantaa jatketaan. Piloteista
saatavat tulokset, taloudelliset, lainsäädännölliset ja tekniset toteutettavuustiedot kootaan ohjeistukseksi mahdollista jatkohyödyntämistä varten. Kartoitustyötä sidosryhmien parissa jatketaan erilaisten kokemusten, näkemysten ja mielipiteiden keräämiseksi. Hanke
päättyy keväällä 2021.

Muoviroskien
poimintaa
ja Itämerikasvatusta

NUTRITRADE
PALKITUSSA HANKKEESSA SAAVUTETTIIN
MITTAVIA HYÖTYJÄ
NutriTradessa, EU:n Itämeri-strategian lippulaivahankeessa, on kehitetty innovatiivisia ja kustannustehokkaita toimenpiteitä Itämeren rehevöitymisen vähentämiseksi. Hankkeessa pilotoitiin neljää uutta tapaa vähentää
rehevöitymistä: särkikalojen kalastusta, peltojen kipsikäsittelyä, päästöjen neutralointia ja simpukanviljelyä.
Hankkeessa luotiin myös ensimmäinen eurooppalainen vesiensuojeluun kohdennettu joukkorahoitusalusta nutribute.
org. Alustalla kannustetaan kansalaisia ja yrityksiä arvioimaan ravinnepäästönsä, vähentämään niitä ja kompensoimaan jäljelle jäävät päästöt rahoittamalla sopivaksi katsomaansa vesiensuojeluhanketta. NutriTrade-hankkeen

pilottitoimilla vähennettiin Itämeren fosforikuormitusta
kuusi tonnia vuosina 2015–2018 ja useimpien toimenpiteiden osalta kuormituksen vähenemä jatkuu myös tulevaisuudessa. Lisäksi Nutribute-alustan kautta rahoitetut
toimenpiteet vähensivät fosforikuormitusta 28 tonnia. Yhteensä 34 tonnin fosforipäästöjen leikkaus vastaa suuren
kaupungin vuotuisia jätevesipäästöjä. NutriTrade päättyi
alkuvuodesta 2019. Hankkeen päärahoittaja oli EU:n Interreg Central Baltic -ohjelma ja sen toteuttivat John Nurmisen Säätiö, Helsingin yliopisto, Luonnonvarakeskus, SLU ja
Anthesis Enveco.

BEST

John Nurmisen Säätiö ja Luonto-Liitto tarttuivat kesällä roskapihtien varteen satojen aktiivisten
vapaaehtoisten kanssa osana yhteistä #muovitonmeri-kampanjaa. Kesän aikana siivosimme
rantoja mm. Helsingissä, Tampereella, Turussa ja Bengtsårin leirisaarella.

YHTEISTYÖLLÄ MITTAVIA TULOKSIA

Tapahtumissa ympäristökasvatus oli vahvassa roolissa: John Nurmisen Säätiön ja LuontoLiiton Itämeriryhmän pisteellä tutustuttiin Itämeren yleisimpiin rantaroskiin ja jaettiin Itämeren
suojeluvinkkejä. Lapset oppivat lisää meristä ja niiden suojelusta leikkimielisen roskaonginnan
ja värityskuvien kautta.

BEST-hankkeessa tehostamme teollisten ja kunnallisten
jätevesien puhdistusta koko Itämeren alueella. Parannukset
saadaan aikaan teollisuuden, viranomaisten ja vesilaitosten yhteistyötä kehittämällä sekä tekemällä konkreettisia investointeja puhdistamoille. Vuonna 2019 hankkeessa
koottiin raportti teollisten ja kotitalousjätevesien yhteiskä-

sittelyn nykytilasta ja ongelmakohdista. Lisäksi parhaillaan
työstetään hankkeen suosituksia. Niissä nostetaan esiin
lainsäädäntöön, jätevesien esikäsittelyyn ja yhteistyön
parantamiseen liittyviä kehittämistarpeita ja niiden ratkaisuehdotuksia.

Yhteistyö Luonto-Liiton kanssa jatkui syksyllä, kun yhdessä työstetyt opetusmateriaalit
tulivat osaksi yläkoulujen Itämeri-kasvatusta. Oppitunnilla sukelletaan Itämeren syvyyksiin,
tutustutaan tärkeimpiin lajeihin, perehdytään Itämerta vaivaavaan rehevöitymiseen ja
pohditaan, mitä suojelutekoja jokainen meistä voi tehdä Itämeren hyväksi.
Opettajat voivat tilata koululle Itämeri-lähettilään veloituksetta Luonto-Liiton kautta.

TUKIJARAPORTTI

12

TUKIJARAPORTTI

13

JOHN NURMISEN SÄÄTIÖN
JULKAISUJA VUONNA

MEREN MAA
- Havets land
Ritva Kovalainen & Pekka Turunen

2019

Haluamme kertoa meren tarinaa: meren, joka toimii meille suomalaisille siltana
maailmaan. Meren tarinan ja sen historian tunnetuksi tekeminen on tärkeää, sillä
samalla opimme ymmärtämään, miksi ainutlaatuista Itämertamme pitää myös
suojella.
Olemme järjestäneet vuonna 2019 neljä näyttelyä ja useita kymmeniä
yleisötapahtumia, joissa Itämerta on tarkasteltu muun muassa roskaantumisen,
rehevöitymisen, saaristolaiskulttuurin ja evoluution näkökulmista. Tapahtumien
lisäksi olemme kertoneet Itämeren suojelusta ja sen rikkaasta kulttuuriperinnöstä
yli 200 museovieraallemme sekä julkaisseet neljä uutta tietokirjaa.

39,90 €
UUSI
VERKKOKAUPPA
NYT AUKI!
MEREN LUMO
- Elämää pinnan alla
Juha Nurminen & Niko Kettunen
Meren lumo on rakkaudentunnustus merelle. Kirja esittelee Juha Nurmisen ottamia huikean kauniita vedenalaisia valokuvia. Kuvien ja Niko Kettusen tarinoiden
siivittämänä lukija pääsee matkalle maailman merille. Kettusen upea tapa valottaa
meren evoluutiota ja elämää sekä hänen
pakinankaltaiset tarinansa yksittäisistä
merenelävistä tekevät kirjasta ainutlaatuisen lukukokemuksen.

MERIHIRVIÖT
- Merenneidosta mustekalaan
Otto Latva
Teos kertoo taruakin ihmeellisempiä faktoja ja myyttejä merihirviöistä ja vesien
eriskummallisista olennoista. Suunnattomat syvyydet, ennennäkemättömät
eläimet sekä oudot merelliset ilmiöt ovat
kautta aikojen herättäneet pelkoa ihmisissä ja inspiroineet tarinoita kauhistuttavista hirviöistä. Aaltojen alle on kuviteltu laivoja upottavia jättiläismustekaloja
ja sukeltajia vaanivia paholaisrauskuja.
Toisaalta merenalainen maailma on koettu myös paratiisimaiseksi paikaksi, jonka
korallitarhoissa elää toinen toistaan loistokkaampia mereneläviä. Kirjan keskiössä on hirviömäisiksi olennoiksi tulkittujen
merieläinten ja ihmisten yhteinen historia
ja luonnontieteilijöiden tapa hirviöllistää
merieläimiä.

Meren maa – Havets Land on kuvateos
Turunmaan ainutlaatuisesta maisemasta
tuhansine saarineen ja ilmeikkäine kulttuuriympäristöineen. Björkö, Nötö, Holma, Berghamn, Seili ja lukuisat muut paikat ovat kirjan valokuvien ja tarinoiden
syntysijoja. Ritva Kovalaisen ja Pekka Turusen saaristokuviin johdattelevat Turun
museokeskuksen tutkija John Björkmanin kulttuurihistoriaa luotaavat tekstit
sekä Sagalundin museojohtaja Li Näsen
kansanperinnepoiminnat.

39,90 €
VANADIS
- Suomalainen fregatti maailmanhistorian tyrskyissä
Alpo Tuurnala

54,90 €

"Latva on erinomainen kirjoittaja, joka saa lukijansa
kiinnostumaan ja seuraamaan välillä uskomattomilta
vaikuttavia kertomuksia. Hänen sujuvasti etenevä tekstinsä
on luonnonhistorian ja merentutkimuksen popularisointia
parhaimmillaan. En olisi mitenkään hämmästynyt, jos tämä teos
löytyisi syksyllä vuoden 2019 Tieto-Finlandia-ehdokkaiden
joukosta."

39,90 €

Mattias Tolvanen, Tieteessä tapahtuu -lehti 4/2019
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Alpo Tuurnalan kirjoittama ja kuvittama
teos tarkastelee suomalaista purjelaivamerenkulkua pietarsaarelaisen fregatti
Vanadiksen elinkaaren näkökulmasta.
Toinen toistaan upeammilla akvarellimaalauksilla kuvitettu kirja kattaa lähes
kolmikymmenvuotisen ajanjakson alkaen
Vanadiksen lykkäjäisistä vuonna 1874 ja
päättyen aluksen dramaattiseen haaksirikkoon vuonna 1903 Englannin myrskyisellä luoteisrannikolla. Vanadiksen vaiherikkaiden sattumusten rinnalla Tuurnala
kuvailee 1800-luvun loppuvuosikymmenten dramaattisia kehityskulkuja siirtomaakaupan, maailmanpolitiikan ja väkivallan melskeissä.

ITÄMERIPÄIVÄ

LUE LISÄÄ!
www.itämeripäivä.fi

MERKITSE KALENTERIIN
- 27.8.2020 KATSEET KÄÄNNETÄÄN
KOHTI ITÄMERTAMME.

LUE LISÄÄ
WWW.MEIDÄNMERI.FI

Säätiö
lanseerasi
Sanomatalon
Mediatorilla 29.8.2019 uuden tradition,
Itämeripäivän.
Tarkoituksenamme
on
tehdä Itämeripäivästä jokavuotinen tekoja
ja ajatuksia inspiroiva teemapäivä. Päivä
juhlistaa meren monimuotoisuutta ja
mittaamatonta arvoa. Juhlinnan lisäksi
tavoitteenamme on lisätä tärkeää tietoa
meren luonnosta, kulttuurista ja historiasta.
Ensi vuonna Itämeripäivää vietetään
ympäri Itämeren rantavaltioita 27.8.2020.
Katso tallenne tämän vuoden tilaisuudesta
ja tule mukaan tekemään ensi vuoden
Itämeripäivää!

Muusikko, mediapersoona ja intohimoinen sukeltaja Mikko Kuustonen
tunnusti tilaisuudessa rakkautensa merelle.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori avasi lanseeraustilaisuuden ja haastoi Turun mukaan Itämeripäivään.
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AUTA MUUMEJA
PELASTAMAAN #MEIDÄNMERI

Kuvat: Ilkka Vuorinen

INTOHIMONA
ITÄMERI

John Nurmisen Säätiö
Pasilankatu 2
00240 Helsinki
www.johnnurmisensaatio.fi
info@jnfoundation.fi

