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KARTALLA OLLAAN –  
TEKOJEN VUOSI 2021

MIKÄ VUOSI! Olemme saaneet kolme suurta Itämeren 
pelastushanketta päätökseen sekä aloittaneet uuden 
hankkeen metsänomistajien kanssa, jossa yhdessä et-
simme keinoja metsien ravinnekuorman leikkaamiseen 
ja siten rehevöitymisen vähentämiseen. Olemme julkais-
seet neljä upeaa kirjaa, tehneet kaksi merellistä digitaa-
lista näyttelyä digimuseo.fi -palveluun sekä toteuttaneet 
Satakunnan museon kanssa Kartalla ollaan -näyttelyn. 
Museo esittelee kokoelmamme suuremmalla laajuudella 
kuin missään aiemmin.

Itämeripäivä kasvoi jälleen ja kuudessa maassa se toi 
Itämeren niin ruokapöytiimme kuin arkeemme, keskuste-
luihimme ja juhliimme. 

Olemme perustaneet uuden tytäryhtiön, Baltic Sea 
Services Oy:n myymään ja markkinoimaan kirjojamme ja 
vastaamaan toiveisiin kestävistä fanituotteista. Säätiö on 
kasvanut niin henkilöstöltään kuin projektimäärältään ja 
luottavaisesti katsomme kohti ensi vuotta, jolloin säätiö 
täyttää 30 vuotta. 

Työtä olemme tehneet hartiavoimin myös maatalou-
den ympäristökorvausjärjestelmään liittyen, sillä juuri nyt 
EU-maiden on lähetettävä oma ehdotuksensa tulevasta 

maaseutuohjelmasta, johon myös maatalouden ympäristö-
korvausjärjestelmä kuuluu. Maataloudesta toivomme apua, 
sillä maatalous on suurin Itämeren kuormittaja, mitä ve-
sistöjä rehevöittäviin ravinteisiin tulee. Haluamme nauttia 
puhtaasti tuotettua lähiruokaa tulevaisuudessakin mutta 
niin, että maatalouden vesistöpäästöjen leikkaamiseen 
otetaan tuloksekkaat ja kustannustehokkaat, tutkitut kei-
not käyttöön. Näitä ovat esimerkiksi peltojen kipsikäsittely 
ja prosessoidun lantafosforin kierrätystuki. Saisimme näillä 
toimilla välittömästi leikattua maatalouden ravinnekuormaa 
ja vaikuttaisimme myös pitkäjänteisesti ravinneylijäämän 
purkuun siellä, missä sitä tarvitaan. 

Nyt on meidän vuoromme näyttää, että ympäristötyö on 
tuloksellista – että vesistömme ja meremme on pelastetta-
vissa. Nyt on oikeiden päätösten ja tutkittujen keinojen aika. 

Nyt on myös aika kiittää teitä, jotka olette työmme mah-
dollistaneet. Samalla on hyvä hetki levähtää, nauttia pime-
nevästä vuodenajasta, lähimmäisistämme ja toivottavasti 
kiireettömyydestä. Puhtaampi, sinisempi vesi on meidän 
lahjamme teille, sillä te teitte sen mahdolliseksi. 

Mitä parhainta joulua!

FT Annamari Arrakoski-Engardt
Toimitusjohtaja
John Nurmisen Säätiö

         Kuva: Ilkka Vuorinen

Kuva: Karl Fredrickson, unsplash.com
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ITÄMERITIETOUTTA JAETTIIN 
YHTEISTYÖSSÄ LUONTO-LIITON 

KANSSA

VUOSI 

2021 
PÄHKINÄNKUORESSA

MASKITON MERI -KAMPANJA LÄÄKKEETÖN ITÄMERI -KAMPANJA

Vuonna 2021 tehtiin  

2 MILJOONAA 
suomalaista tavoittanut 
kampanja kehotti viemään 
vanhat ja tarpeettomat lääkkeet 
apteekkiin, jotta Itämeri ja 
ympäristö säilyy terveenä.

yli 100 kouluvierailua, 
joiden kautta tavoitettiin 

yli 2000 nuorta. 

siivottiin rantoja, tutustuttiin 
yleisimpiin rantaroskiin  
ja jaettiin Itämeren  
suojeluvinkkejä

KESÄN  
#MUOVITONMERI- 

KIERTUEELLA

10 kaupungissa  
ympäri Suomea.

JOHN NURMISEN SÄÄTIÖN JA  
MOOMIN CHARACTERSIN  

#MEIDÄNMERI -KAMPANJALLA

kerättiin 1 168 966
euroa Itämeren ja sen perinnön pelastamiseksi.

© Moomin Characters ™

yli MILJOONA 
suomalaista tavoittanut 
kampanja muistutti siitä, että 
käytetyt kertakäyttömaskit 
kuuluvat roskikseen, eivät 
luontoon tai vesistöihin.



BALTIC FISH

LANNOITELAIVAUS 

• rakennettu yhteistyöverkosto, jossa mukana 
kaikki Suomen suurimmat lannoitesatamat, lan-
noitteita käsittelevät satamaoperaattorit, lannoite-
valmistajat sekä satamatoimintaa valvovat ympäris-
töviranomaiset. 

• välitetty satamille, satamaoperaattoreille ja lan-
noitevalmistajille tietoa lannoitelaivauksiin liitty-
vistä ravinnepäästöriskeistä ja keinoista päästöjen 
ehkäisyyn. 

• kehitetty lannoitesatamien ravinnepäästöjen seu-
rantamenetelmiä. 

SUSTAINABLE BIOGAS

• selvitetty biokaasun tuotantoon ja mädätysjään-
nöksen käyttöön liittyviä ravinnepäästöriskejä sekä 
niiden sääntelyä Suomessa ja Latviassa. 

• tehty hankkeen kolmelle kohdealueelle ravinne-
kartat tukemaan kestävää ravinteiden hallinnan 
suunnittelua. 

• aloitettu kehitystoimenpiteet eli kestävän biokaa-
sun tuotannon ja alueellisten ravinteiden hallinnan 
suunnitelmien teko sekä kierrätyslannoitteiden 
laatujärjestelmän päivittäminen ja jätevesiliete-
pohjaisten mädätteiden hyödyntämisvaihtoehtojen 
selvittäminen. 

Hankkeessa on levitetty tietoa tehokkaaksi 
vesiensuojelutoimeksi havaitusta peltojen 
kipsikäsittelystä 

GYPSUM INITIATIVE

7Itämeren  
      rannikkovaltioon. 

LANTAKIERRÄTYSHANKE

2021 mukana 2 sikatilaa ja 

Tuettu kestävän ja markkinaperusteisen 
särkikalojen tuotantoketjun luomista Ruotsissa ja 
Ahvenanmaalla. Ruotsissa suurtalouskeittiöille 

ja kotitalouksille tarjolla on jo 

RANNIKKORUOKO-HANKE

6 niittokohdetta ympäri rannikkoa. 

SEABASED

Hankkeessa:

Käytännön kipsikokeiluja  
on aloitettu 4 maassa. 

7 kasvitilaa ja 

1100 m3 lantaa siiirretty.

Hankkeessa laaditaan parhaillaan vesistö-  
ystävällisen metsänhoidon suunnitelmaa 

VALVE-METSÄHANKE

4000 ha kokoiselle Tilanjoen valuma-
alueelle Pohjois-Pohjanmaalla. Jatkossa alueen 
metsänomistajia tuetaan  vesiensuojelutoimien 

toteutuksessa.

yhteensä 3 erilaista särkikalatuotetta 
ja uusia on suunnitteilla. 

Kerätty yli 2000 m3 ruokoa 

yhteensä 60 ha alueelta.  

Ruokomateriaalia toimitettu tuotekehitystä varten 

3 eri yritykselle, jotka kehittävät mm. ruokopoh-
jaisia kasvualustoja puutarhakäyttöön. 

• toteutettiin 4 pilottitoimenpidettä 
meren sisäisen ravinnekuorman 
vähentämiseksi  
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• tuotettiin ohjeistus ja riskinarviointikehikko 
meressä tehtävien, ravinteita vähentävien 
toimien toteuttamisen tueksi jatkossa



VAARALLISILLA VESILLÄ
SALAKULJETUSTA JA SEPRA- 
KAUPPAA SUOMENLAHDELLA

MEREN MUISTI 
HAVETS MINNE

NAUTILUKSESTA ARANDAAN
SUOMALAISEN MERENTUTKIMUKSEN  
TARINA

ARKTINEN  
RULETTI

VUODEN 2021 AIKANA JOHN NURMISEN SÄÄTIÖ ON 

JULKAISSUT 4 KIRJAA, 

JOTKA OMALLA SARALLAAN KERTOVAT MERIEN TÄRKEYDESTÄ.

J O H N  N U R M I S E N  S Ä Ä T I Ö

MATTI LAINEMA

Arktinen 
ruletti
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John Nurmisen Säätiön,  
Moomin Charactersin, Kobra Agencyn ja 

Rights & Brands:n yhteinen

Säätiön kokoelma oli esillä ennennäkemättömällä 
laajuudella Kartalla ollaan -näyttelyssä  

Satakunnan museossa.

KARTALLA OLLAAN -NÄYTTELY

PALKITTIIN VUODEN VARAINHANKINTA-
TEKONA FINNISH COMMS AWARDS -  

KILPAILUSSA.

 #MEIDÄNMERI #VÅRTHAV #OURSEA  
-KAMPANJA 
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John Nurmisen Säätiö luo 
selkeät tavoitteet Itämeren 

suojelulle ja me Langh- 
yrityksissä rakennamme 
konkreettiset menetelmät 
ja laitteet joilla pystymme 

parantamaan Itämeren tilaa.”

Langh-yritykset pesevät laivojen 
pakokaasuja suljetun kierron 

rikkipesurilla, estävät vieraslajien 
siirtymisen merialueelta toiselle 

laivojen painolastivesien 
käsittelylaitteilla ja puhdistavat 

ympäristön öljyvahinkojen jälkeen 
ja käsittelevät öljyiset jätteet 

Piikkiössä sijaitsevalla öljyisten 
vesien käsittelylaitoksella.

Kuva: Lasse Hendriks
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– LINDA LANGH,  
TOIMITUSJOHTAJA 
PESUPALVELU HANS LANGH OY
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PUHDAS ITÄMERI -HANKKEET

ITÄMEREN SUOJELUHANKKEET 2021

Kuva: Lasse Hendriks

Itämeren suojeluhankkeilla parannettiin meren tilaa vähentämällä merta 
rehevöittäviä päästöjä vaikuttavilla ja kustannustehokkailla toimilla.

TEOLLISUUDEN PÄÄSTÖJÄ vähennettiin lannoitteiden me-
rikuljetuksiin sekä biokaasuntuotannon ravinnepäästöihin kes-
kittyvissä hankkeissa. Vuonna 2021 Lannoitelaivaushanke on 
keskittynyt suomalaisiin satamiin ja toimijoihin, mutta heti ko-
ronatilanteen salliessa käynnistetään myös venäläisten lannoi-
tesatamien käytäntöihin vaikuttaminen. Biokaasuntuotannon 
ravinnepäästöjä  vähennetään sekä alan käytäntöjä koko Itä-
meren alueella parantavassa Sustainable Biogas -hankkees-
sa että Ukrainan Lvivissä investointihankkeessa, jossa säätiö 
rakentaa suunniteltuun uuteen biokaasulaitokseen tehostetun 
ravinteiden poiston.

Maatalouden hajakuormitus on noin 70 prosentin osuudel-
la Suomen suurin ihmisperäinen fosforipäästöjen lähde Itä-
mereen. Päästöjen vähentämisessä on oleellista nopeavaikut-
teisten toimien, kuten peltojen kipsikäsittelyn, yhdistäminen 
hidasvaikutteisempaan juurisyyn ratkaisuun eli lantafosforin 
ylijäämän purkamiseen eläintuotantovaltaisilla alueilla. Sääti-
ön Liedossa ja Vantaanjoella toteuttamien menestyksekkäiden 
kipsihankkeiden jälkeen kipsikäsittelyä on tehty tunnetuksi 
2020-2021 koko Itämeren alueella ulkoministeriön rahoitta-
massa Gypsum Initiative -hankkeessa. Lisäksi vuosi sitten käyn-
nistyneessä Lantakierrätyshankkeessa on jatkettu ratkaisujen 
etsimistä lantafosforin kertymisen ongelmaan. Keväällä 2021 
siirrettiin Varsinais-Suomen sikatiloilla syntyviä lantaravinteita 
kasvintuotantoalueille, joilla niitä voidaan hyödyntää kestävästi. 

Maatalouden tukijärjestelmiin vaikuttaminen on ollut säätiön 
poliittisen vaikuttamistyön keskiössä, koska EU:n maaseutuoh-
jelmasta ja siihen liittyvästä lannoitelainsäädännöstä tehdään 
päätökset vuoden 2021 loppuun mennessä.

Metsätalouden merkityksestä Itämeren ja vesistöjen kuor-
mittajana saatiin muutama vuosi sitten uutta tietoa, jonka poh-
jalta 2021 käynnistettiin turvemaiden metsätalouden päästöihin 
keskittyvä VALVE-metsähanke. Hanke toteutetaan Kiiminkijoen 
valuma-alueella, mutta laajempana tavoitteena on muuttaa tur-
vemaiden metsätalouden käytäntöjä koko Suomessa.

Itämeren sisäinen kuormitus hidastaa Itämeren toipumista. 
Keinoja sisäisen kuormituksen vähentämiseen tutkittiin SEA-
BASED-hankkeessa, joka tuotti tietoa paitsi toimien hyötyjen 
myös riskien arviointiin. Lisäksi säätiöllä on käynnissä kaksi han-
ketta, jossa poistetaan Itämereen jo päätyneitä ravinteita biomas-
san muodossa: särkikalojen hoitokalastukseen keskittyvä Baltic 
Fish -hanke sekä ruokobiomassan kannattavaan hyötykäyttöön 
keskittyvä Rannikkoruokohanke.

Marjukka Porvari
Johtaja, Puhdas Itämeri - 
hankkeet
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BALTIC FISH -HANKE INNOSTI RUOTSALAISET  
JA AHVENANMAALAISET SYÖMÄÄN SÄRKEÄ

Vuosina 2019–2021 toteutettu Baltic Fish -hanke tuki kestävien, markkinalähtöisten 
tuotantoketjujen luomista särkikalapohjaisille elintarvikkeille Ruotsissa ja 
Ahvenanmaalla. Ruotsissa tarjolla onkin jo useampi kalatuote ja särkijauhelihaa 
on maisteltu monissa tilaisuuksissa myös Ahvenanmaalla. Syömällä särkikaloja 
ja muita kestävästi pyydettyjä, alihyödynnettyjä Itämeren kaloja kuluttajat voivat 
merkittävästi vähentää meren ja sisävesien rehevöitymistä sekä pienentää 
ilmastojalanjälkeään.

JOHN NURMISEN SÄÄTIÖN johtama Baltic Fish -hanke onnistui 
herättämään kiinnostusta ja luomaan markkinavetoisesti toimi-
van särkikalojen (lahna, särki ja säyne) tuotantoketjun Ruotsiin. 
Toimivan tuotantoketjun perustaminen Ahvenanmaalle osoittau-
tui kuitenkin haasteelliseksi, osittain koronapandemian takia. 

Eri sidosryhmien mukaan ottaminen ja laaja keskustelu oli-
vat oleellinen osa hanketta. Ruotsalaiset projektipartnerit Race 
For The Baltic ja Guldhaven Pelagiska tekivät yhteistyötä ka-
lastajien, viranomaisten ja tutkijoiden kanssa lisätäkseen tietoa 
särkikaloista osana terveellistä ruokavaliota. Osana yhteistyötä 
tuotettiin myös yhteisesti hyväksytyt säännöt kestävälle sär-
kikalojen kalastukselle Ruotsissa. Ahvenanmaalla paikalliset 
yhteistyökumppanit Rädda Lumparn ja Ålands Fiskarförbund 
tapasivat myös eri toimijoita ja varmistivat, ettei särkikalojen 
pyynnille ole esteitä. 

Hankkeessa oli mukana kaikkiaan  yhdeksän kalastajaa Ruot-
sista. Ahvenanmaalla kalastus toteutettiin keväällä 2020 kah-
den kalastajan voimin. Yhteensä hankkeen puitteissa pyydettiin 
Ruotsissa 52 tonnia ja Ahvenanmaalla 2 tonnia särkikalaa, jonka 
kautta merestä poistettiin noin 400 kg fosforia.

Lahna ja muut särkikalat eivät ole tunnettuja ruokakaloja 
etenkään Ruotsissa. Tästä johtuen kysynnän luominen tuntui 
etukäteen haastavalta tehtävältä. Tiedon jakaminen ja tuotteiden 
markkinoiminen eri kanavien kautta onkin ollut molemmissa 
maissa tärkeää. Syksyllä 2020 Race For The Baltic avasi uuden, 
erityisesti Ruotsin markkinoille suunnatun braxen.nu -verkko-
sivuston, jossa  jaetaan herkullisia kalareseptejä ja taustatietoa 
kestävästä kalastuksesta sekä kalansyönnin terveys- ja ympäris-
tövaikutuksista. Ruotsin kunnalliset keittiöt ja koulut ovat myös 
tilanneet sivuston kautta yli 100 ilmaista maistelulaatikkoa, 
jonka jälkeen kymmeniä tuhansia kalapihvejä ja yli tuhat kiloa 
lahnajauhelihaa on tilattu kunnallisiin suurtalouskeittiöihin eri 
puolille Ruotsia. Ahvenanmaallakin lahnajauhelihaa on kokeiltu 

koulukeittiöissä ja siitä tehtyjä pihvejä on maisteltu burgereiden 
täytteinä erilaisissa tapahtumissa. 

Itämeren kalaan liittyvien epäluulojen hälventämiseksi hank-
keessa perehdyttiin myös särkikalan haitta-ainepitoisuuksiin 
tekemällä yhteistyötä tutkijoiden kanssa. Ruotsin maatalous-
yliopiston (SLU) tekemä haitallisia aineita koskeva tutkimus 
osoittaa, että särkikalojen kohtuullinen käyttö osana ruokava-
liota ei aiheuta terveysriskiä. Lisäksi särkikalat ovat myös vähä-
päästöinen herkku. Ruotsin tutkimusinstituutin (RISE) laskema 
lahnajauhelihan hiilijalanjälki on 0,5 kg CO2 -ekvivalenttia per 
1 kg lahnaa eli erittäin alhainen.

Työ kestävän kalastuksen edistämiseksi jatkuu. Ruotsissa toi-
mijat jatkavat yhteistyötä kalastajien sekä Ruotsin paikallisten ja 
kansallisten viranomaisten kanssa rakentaakseen pysyvän, pit-
käaikaisen ja kestävän särjen pyynnin arvoketjun länsirannikolle. 
Ahvenanmaalla taas on suunnitteilla uusi hanke eri toimijoiden 
välisen yhteistyön parantamiseksi.

K
u

va: M
arie S

p
arréu

s

PUHDAS ITÄMERI -HANKKEET
BALTIC FISH -HANKE
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PUHDAS ITÄMERI -HANKKEET
RANNIKKORUOKOHANKE

RUOVIKOIDEN NIITOLLA TORJUTAAN ITÄMEREN 
REHEVÖITYMISTÄ, YLLÄPIDETÄÄN LUONNON 

MONIMUOTOISUUTTA JA KIERRÄTETÄÄN 
RAVINTEITA HYÖTYKÄYTTÖÖN

Rehevöitymisen myötä monet matalat ranta-alueet ovat alkaneet ruovikoitua 
ja kasvaa umpeen. Ruovikoihin sitoutuu huomattava määrä Itämerta 
rehevöittävää typpeä ja fosforia. Ruovikoita niittämällä ja keräämällä 
ruokomassa hyötykäyttöön voidaan kierrättää ravinteita rehevöityneiltä 
rannoilta takaisin hyötykäyttöön. Samalla ruovikoiden niitolla ylläpidetään 
luonnon monimuotoisuutta ennallistamalla mm. arvokkaita lintukosteikoita ja 
perinnebiotooppeja. Niitolla voidaan myös hillitä kasvihuonekaasupäästöjä.    

Rannikkoruokohankkeessa on koottu pelisäännöt rantaruovikoi-
den kestävälle hyödyntämiselle. Pelisäännöt ovat avuksi kaikille 
ruovikon niitosta ja hyödyntämisestä kiinnostuneille tahoille, ja 
ne ovat luettavissa hankkeen verkkosivuilla.

Rannikkoruokohanke jatkuu vuoteen 2024 asti ja säätiön tar-
koituksena on laajentaa toimintaa tulevina vuosina. Tavoitteena 
on, että ruokomateriaalille syntyisi markkinaehtoista kysyntää ja 
kuluttajien saataville kestävästi tuotettuja ruokopohjaisia mul-
tatuotteita ja kuivikkeita. Tulevina vuosina hankkeessa pyritään 
ratkomaan ruokoketjuun liittyviä haasteita ja pullonkauloja yh-
teistyössä koko ruokoketjun kanssa aina niittojen suunnittelijoista 
koneyrittäjiin ja ruokomateriaaliin jatkojalostajiin asti.

RANNIKKORUOKOHANKKEESSA pyritään edistämään ruo-
komateriaalin kestävää hyödyntämistä mm. kasvualustoissa ja 
kuivikkeina. Käytännössä hanke tuo yhteen niittoja toteuttavat 
tahot ja ruokomateriaalin hyödyntämisestä kiinnostuneet yri-
tykset. Hanke käynnistyi vuonna 2020, ja jo nyt on huomattu, 
että yritysten kiinnostus järviruokoon materiaalina on selvästi 
kasvussa. Ruokoa pidetään yhtenä potentiaalisena vaihtoehtona 
kasvualustoissa ja kuivikkeissa perinteisesti käytetylle turpeelle. 

Vuonna 2021 Rannikkoruokohankkeessa oli mukana kuusi 
niittokohdetta eri puolilta rannikkoa aina Porista Loviisaan asti.  
Niittoalaa oli kokonaisuudessaan noin 60 ha, jolta saatiin ke-
rättyä ruokomurskaa yhteensä yli 2000 m3. Ruokomateriaalia 
toimitettiin tuotekehitystä varten kolmelle eri yritykselle: Bio-
lanille, Kekkilälle sekä Kiteen Madolle ja Mullalle. 

Rannikkoruokohankkeessa on tunnistettu ruovikoiden markki-
naehtoiseen hyödyntämiseen liittyviä haasteita ja pullonkauloja. 
Järviruo’on heikko saatavuus on hankaloittanut ruokopohjaisten 
tuotteiden kehittämistä.  Jotta ruokomateriaalia voidaan hyö-
dyntää markkinaehtoisesti, niittokohteiden tulee olla riittävän 
laajoja ja sijaita sopivien tieyhteyksien päässä. Ruovikon niitto 
ja keruu on vielä toistaiseksi melko aikaa vievää ja siksi kallista. 
Niittoon, keruuseen ja kuljetukseen liittyvä tekninen kehitys on 
vasta alussa ja alalle tarvitaan lisää yrittäjiä. 

Niittojen suunnittelussa on tärkeää huomioida myös 
ruovikossa elävä lajisto, ruovikkoympäristön monimuotoi-
suus ja ruovikon kyky sitoa ravinteita pohjasedimenttiin. 

Ruo’on niittoa Kirkkonummella, Norra Fladetin alueella.

K
u

va: Ilkka Vu
orin

en



11

ANNA JOULULAHJASI ITÄMERELLE –  
SE TARVITSEE KIPEÄSTI APUASI

JOULUKERÄYS

John Nurmisen Säätiön joulukampanja on käynnistynyt. Kampanjaan 
lahjoittaessasi osallistut Itämeren ja sen kulttuurin pelastamiseen.

KAMPANJAN teema on: ”Itämeri tarvitsee lahjoja. Minä en.” 
Lahjoitus John Nurmisen Säätiön Itämeri-työlle on aineeton ja 
eettinen joululahja, jonka avulla yritykset voivat olla mukana 
pelastamassa Itämerta tuleville sukupolville. Jokainen lahjoitus 
kasvattaa yhteistä pottia.

”Nuoruuteni Itämeri oli kirkas ja levätön – pohja näkyi kym-
menestä metristä. Oli myrsky tai ei, aika Itämeren äärellä rau-
hoitti ja palautti. Toivon, että omilla lapsenlapsillanikin olisi oi-
keus samaan nuoruuden mereen, jonka pääsin itse kokemaan. 
Haluan varmistaa, että lapsenlapsillanikin on mahdollisuus 
kokea Itämeri sellaisena kuin minä sen muistan”, kampanjan 
äänenä toimiva Esko Salminen kuvailee.

Yrityksille on avattu oma lahjoitussivusto osoitteessa www.
johnnurmisensaatio.fi/joulu. Kampanjaan osallistuvat  yritykset 
ja organisaatiot saavat käyttöönsä kampanjan kiitosmateriaalit, 
joiden avulla voi vaivattomasti muistaa ja kiittää omia tärkeitä 
sidosryhmiään tänä jouluna.

Joululahjoituksen voi tehdä myös säätiön puhdasmeri.fi 
-sivustolla. Sivustolla lahjoittaja voi valita pelastettavan palan 
Itämerta esimerkiksi lahjansaajan mökin tai muun lempipaikan 
edustalta. Pala Itämerta on oiva lahja hänelle, jolla on jo kaikkea.

Parannetaan Itämeri ja turvataan uniikki kulttuurimme. Ar-
vostetaan Itämerta. Suojellaan sitä. Muuten meidän kaikkien 
yhteinen elämäntapamme, luontomme ja kotimme on vaarassa.

John Nurmisen Säätiö toteuttaa joululahjoitusten turvin tu-
loksellisia ja konkreettisia Itämeren suojelutoimia sekä varmistaa, 
että meren tarinat välittyvät eteenpäin jälkipolville.

”Pinnalta kaunis, kimmeltävä kotimeremme, ruoka-aittamme, 
kansallisaarteemme ja siltamme maailmaan. Meillä ei ole varaa 
menettää sitä, siksi sen tulevaisuuden suojeleminen on lahja 
lapsillemme. Aarteita tarvitsee jokainen – kiitänkin lämpimästi 
kaikkia, jotka mahdollistavat työmme meren ja sen perinnön 
pelastamiseksi”, John Nurmisen Säätiön toimitusjohtaja An-
namari Arrakoski-Engardt sanoo.

John Nurmisen Säätiön hankkeissa parannetaan Itämeren 
tilaa vähentämällä mereen kohdistuvaa kuormitusta ja ympä-
ristöriskejä. Työtä ohjaavat mitattavat tulokset ja vaikuttavuus. 
Lisäksi säätiö tekee monipuolista työtä Itämeren kulttuurin vaa-
limiseksi. Meren ja sen historian tunnetuksi tekeminen on tär-
keää, sillä samalla opimme ymmärtämään, miksi ainutlaatuista 
Itämertamme pitää suojella.

Konkreettisilla tuloksilla mitattuna John Nurmisen Säätiö 
on vaikuttavin Itämeri-toimija jopa Euroopan mittakaavassa.

Sen äärellä on synnytty, kasvettu, leikitty, 
saunottu, kahlattu, uitu, kalastettu, 
pilkitty, hiihdetty, luisteltu ja haaveiltu.”

http://www.johnnurmisensaatio.fi/joulu
http://www.johnnurmisensaatio.fi/joulu
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ITÄMERI TARVITSEE  
LAHJOJA. MINÄ EN. 

Keräyslupa: RA/2016/682 ja 31.10.2016, 1.1.2017 – 31.12.2021, koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.  

ÅLR 2021/2572/ 1.5.2021-31.12.2021, Åland. Varat käytetään Itämeren ja sen perinnön suojeluun.

Itämeri on kaunis, 
mutta saastunut.
Suojellaan sitä. 
Parannetaan se.

www.johnnurmisensaatio.fi/joulu

http://www.johnnurmisensaatio.fi/joulu


MERIKULTTUURITYÖMME VUONNA 2021: 
KIRJAJULKAISUJA JA DIGITAALISIA SISÄLTÖJÄ

MERIKULTTUURI-HANKKEET

MEREN JA SEN HISTORIAN tekeminen tunnetuksi on tärkeää, 
sillä samalla opimme ymmärtämään, miksi ainutlaatuista Itäme-
rtamme pitää suojella. John Nurmisen Säätiön tavoitteena on 
vahvistaa ihmisen ja meren suhdetta ja vuorovaikutusta. Kulttuu-
rin kautta voi konkretisoida meitä ympäröivän meren merkitystä 
niin rannikon kuin sisämaankin asukkaille.

Vuoden 2021 aikana John Nurmisen Säätiö on julkaissut nel-
jä ainutlaatuista kirjaa, jotka omalla sarallaan kertovat merien 
tärkeydestä. Johanna Pakolan Vaarallisilla vesillä kertoo Suo-
menlahden ulkosaariston asukkaiden arjesta ja kekseliäisyydestä 
ankaran luonnon ja yhteiskunnallisten mullistusten armoilla.

Raimo Sundelinin henkeäsalpaava Meren muisti - Havets 
minne -valokuvateos avaa ikkunan luodoille ja rannoille sekä 
niiden kasvustoon ja eläimistöön, yksilöllisistä puista jäänreu-
nan lintuihin. Kuvat ovat lähes kaikki ennen julkaisemattomia. 
Valokuvien tarinoita rikastuttavat Sundelinin runolliset tekstit 
lounaisen saaristoluonnon vuodenajoista ja ominaispiirteistä.

Säätiön mare -julkaisusarjassa ilmestyi Matti Laineman Ark-
tinen ruletti, puolidokumentaarinen seikkailu, joka alkaa Lon-
toosta tammikuussa 1850 ja päättyy neljä vuotta myöhemmin 
Kanadan pohjoisrannikon hyisille vesille. Romaani on hyytävä 
kertomus kunnianhimosta, peräänantamattomuudesta, kon-
flikteista, tuimista arktisista talvista, vastoinkäymisistä ja selviy-
tymisestä, merestä ja luonnosta Arktiksessa.

Viimeisenä, muttei vähäisimpänä ilmestyi teos Nautiluk-
sesta Arandaan – suomalaisen merentutkimuksen tarina. 
Teos kuvaa kiehtovaa merentutkimusta ja sen vaiheita yli sadan 

vuoden ajalta monipuolisesti ja ihmisläheisesti. Kirja kertoo, 
miten merentutkimus ja tutkimusta tekevät organisaatiot ovat 
muuttuneet Ruotsin vallan aikaisesta valistuneisuuden ajasta 
aina EU-jäsenyyteen asti. 

Kirjat ovat ikkuna merenkulun tutkimukseen ja menneisiin 
aikoihin, mutta myös keino jakaa tärkeää tietoa niin merikulttuu-
rista, kuin merensuojelusta.

John Nurmisen Säätiö on halunnut helpottaa koronan aihe-
uttamaa kulttuuriahdinkoa kokoelmiensa tavoitettavuutta paran-
tamalla. Digimuseo.fi -verkkosivustolla on ollut tarjolla säätiön 
kokoelmien helmet ja vuoden 2021 aikana näyttelyn laajuutta 
parannettiin entisestään. Digimuseon kokoelmiin lisättiin Matka 
meren maahan VR-kokemus, joka vie kokijansa elämysmatkalle 
Saaristomerelle, jonka tuhannet saaret ja moni-ilmeinen kult-
tuuriperintö ovat maailman ainutlaatuisimpia. 

Perinteisempää kulttuuritoimintaa ja kokoelmien esilletuomista 
on puolestaan edustanut Kartalla ollaan -näyttely Satakunnan 
Museossa Porissa. Näyttelyssä museovieras on päässyt tutustu-
maan karttoihin ja kartografian historiaan 1400-luvulta aina ny-
kypäivään asti. Esillä on ollut karttoja, atlaksia, karttapalloja sekä 
tutkimusretkiin liittyvää aineistoa ja kartografiaan liittyviä esineitä 
John Nurmisen säätiön kokoelmista. Näyttely on järjestetty yh-
teistyössä Satakunnan Museon ja Maanmittauslaitoksen kanssa.
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Elämän, merenkin elämän ylläpitäminen 
on meidän vastuullamme: ettei tuhottaisi 
mitään vaan parannettaisiin, tai edes 
säilytettäisiin se mitä on. Lapsille, meidän 
perässämme tuleville.”

- KRISTA KOSONEN,  
NÄYTTELIJÄ

Lue Kristan mietteitä Itämerestä ja  
sen suojelusta osoitteessa: 

www.johnnurmisensaatio.fi/autaitamerta
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Kristan kuva:  Elina Simonen

http://www.johnnurmisensaatio.fi/autaitamerta


John Nurmisen Säätiö  
Pasilankatu 2 
00240 Helsinki

@johnnurmisensaatio John Nurmisen Säätiö@johnnurmisensaatio @jnurmisensaatio John Nurmisen Säätiö

www.johnnurmisensaatio.fi
info@jnfoundation.fi

PELASTAMME ITÄMEREN JA SEN PERINNÖN 
TULEVILLE SUKUPOLVILLE

Kuva: Timo Ketonen

https://www.facebook.com/johnnurmisensaatio
https://www.youtube.com/channel/UCwJO7MLE-38hkG8jkBrCqCQ/videos
https://www.instagram.com/johnnurmisensaatio/
https://twitter.com/jnurmisensaatio
https://www.linkedin.com/company/john-nurmisen-saatio
http://www.johnnurmisensaatio.fi
http://info@jnfoundation.fi

