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19.4.2016 MUSIIKKITALOSSA
PUHDAS ITÄMERI
-KONSERTTI

Baltic Sea Philharmonic -orkesterissa
on soittajia kymmenestä Itämeren
ympärysmaasta. Lisää konsertista sivulla 3.

tiistai 19.4.2016
klo 19.00–21.15
Musiikkitalon konserttisali,
Mannerheimintie 13a,
00100 Helsinki
Kapellimestari Kristjan Järvi &
Baltic Sea Philharmonic
Aleksander Toradze, piano

Liput à 40 -150 €
lippupalvelu.fi
Ohjelma
Jean Sibelius: Karelia-sarja, op. 11
Sergei Prokofiev: Pianokonsertto
nr. 3 C-duuri, op. 26
Arvo Pärt: Joutsenlaulu (Littlemore
Tractus) orkesterille

Kuva:: Peter Adamik

Gediminas Gelgotas: Mountains.
Waters. (Freedom)
Igor Stravinski: Tulilintu (1945)
Konsertin aikana näytettävät valokuvat: Petri Porkola et al.

MERIKULTTUURI

MAAILMANKARTTAKIRJALLE KIITOSTA
MARJO T. NURMISEN Maailma piirtyy

kartalle – tuhat vuotta maailmankartan
kulttuurihistoriaa on säätiön suurin ja kunnianhimoisin kirjaprojekti. Viiden vuoden
uurastus päättyi viime syksyllä kun teos
julkaistiin niin suomen kuin englanninkielisinä laitoksina ja teos valittiin TietoFinlandia -palkintoehdokkaaksi. Teos on
otettu innolla ja kiitoksella vastaan:

"Kokonaisuus on upeaa herkkua ja maailmanmittakaavassakin merkittävä kirjaurakka. Tämän lähemmäksi ylellisyyden ja
sivistyksen yhdistelmää ei kirjalla helposti
pääse. Kirjan tekeminen vei vuosia. Lukijalle siitä riittää iloa vuosikymmeniksi."
Kauppalehti, 30.12.2015.
"Kartat eivät kuitenkaan ole kirjassa ainoastaan tekstin kuvitusta vaan vähintäänkin
tasa-arvoisia sen kanssa. Perusteellisten
kuvatekstien ansiosta jo kirjaa selailemalla
ja karttojen yksityiskohtiin paneutumalla
pääsee jyvälle maailman kartoittamisen
historiasta." Helsingin sanomat, 24.11.2015.

Maailma piirtyy kartalle -teoksen kuvitus on
peräisin sadasta museosta, kokoelmasta
ja kirjastosta ympäri maailman.

KARTTA ETSII
MERENKULKIJAA!
Onko sinulla hauskoja tarinoita, upeita
kuvia tai kiinnostavaa asiantuntijatietoa
mereltä? John Nurmisen Säätiön ja suomalaisten merimuseoiden ja -keskusten
yhdessä suunnittelema ja tilaama merellisen kulttuuriperinnön karttapalvelu Loki
on rakentunut osaavissa käsissä vuoden
alusta asti. Sivuston ensimmäinen versio
valmistuu maaliskuussa 2016, jolloin se on
valmis vastaanottamaan, merkitsemään
kartalle ja tallentamaan ensimmäiset merelliset kuvat, videot, tarinat ja tiedonjyvät.
Tämä onkin lämmin kutsu: etsimme
nyt palvelun ensimmäisiä käyttäjiä, innostunutta ja asiantuntevaa sisäpiiriä,
teitä joilla on omakohtainen kosketus ja
sammumaton rakkaus mereen ja elämään
sen äärellä.
Tule mukaan Loki-palvelun sisäpiiriin: lähetä sähköpostia John Nurmisen
Säätiöön osoitteeseen anna.herlin@jnfoundation.fi, niin saat pian paluupostissa lisätietoja.
Täytetään yhdessä kartta meren tarinoilla!
P. S. Palvelun rakentumista ja Loki-projektia voit seurata säätiön sivuilla, osoitteessa: http://www.johnnurmisensaatio.fi/
category/merikulttuuri/lokikirjoituksia/

VUODEN
URHEILUKIRJAEHDOKKUUS
Eero Lehtisen kirjoittama Suomalaiset
sankaripurjehtijat - kahvelipurjeista
skiffeihin kilpailee vuoden 2015
parhaan urheilukirjan tittelistä.
Kahdeksan finalistikirjan valinnan
suoritti Urheilumuseon nimeämä
raati. Kilpailun voittaja julkistetaan 9.
helmikuuta. Vuoden urheilukirja on
valittu vuodesta 1980 lähtien.

Pohjois-Euroopan suurin
veneilytapahtuma Vene 16 Båt valtaa
Helsingin messukeskuksen 12.–
21.2.2016. Säätiö osallistuu messuille
omalla osastollaan paikalla 4b41.
Säätiön kokoelmat ovat myös esillä,
kun messukeskuksen lasigalleriaa
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koristaa parikymmentä merikorttia
aina 1500-luvulta lähtien. Tervetuloa
kuulostelemaan veneilyn uusia tuulia ja
kuulemaan säätiön toiminnasta.
Katso tarkemmat aukioloajat ja lippujen
hinnat: www.messukeskus.com

PUHDAS ITÄMERI

KANSAINVÄLINEN
HUIPPUORKESTERI KERÄÄ VAROJA
PUHDAS ITÄMERI -HANKKEISIIN
Virolaisen kapellimestari Kristjan Järven luotsaaman kansainvälisen
orkesterin Baltic Sea Landscapes -kiertue käynnistyy Liettuasta ja
matkaa Latvian ja Viron kautta Helsingin Musiikkitaloon ja sieltä
Pietariin ja Moskovaan. Helsingin konsertin tuotto käytetään
John Nurmisen Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeisiin. Konsertin
suojelijana toimii ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.
Kuvat ja musiikki yhdessä voivat tuottaa
unohtumattoman elämyksen. Tällä kertaa
Itämeren suojeluviestiä kuljettavat Baltic
Sea Philharmonicin nuoret lahjakkuudet
ja Kristjan Järvi. On upeaa saada heidän
energiansa ja intonsa Itämeren asialle,”
sanoo Annamari Arrakoski-Engardt, John
Nurmisen Säätiön asiamies.
Baltic Sea Philharmonic -orkesteri kokoaa yhteen lahjakkaita orkesterimuusikoita kymmenestä Itämeren alueen maasta (Tanska, Viro, Suomi, Saksa,
Latvia, Liettua, Norja, Puola, Venäjä ja
Ruotsi). Orkesterin taiteellisia neuvonantajia ovat mm. Esa-Pekka Salonen and
Valeri Gergijev.
”Baltic Sea Philharmonic -orkesteri oikeastaan syntyi Itämerestä, joka on
meidän yhteisellä takapihallamme. Meillä
on velvollisuus huolehtia merestämme.

Voimme tehdä tämän myös nostamalle
esille Itämeren uskomattoman hienon
kulttuurin, perinteet, kielet, tavat, laulut
ja tanssit; ja meren haavoittuvan ympäristön. Tästä syystä kiertueen yhteistyökumppaneiksi on valittu organisaatioita,
jotka vaalivat meren kulttuuriperintöä ja
suojelevat sen luontoa. John Nurmisen
Säätiö on erinomainen kumppani edistämään missiotamme, ja odotamme innolla
Helsingin-konserttia”, toteaa kapellimestari Kristjan Järvi.
Helsingin konsertin tuotto käytetään
kokonaisuudessaan John Nurmisen Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeisiin. Vuonna
2013 konsertti tuotti kulujen jälkeen yli 50
000 euroa Itämeren suojeluun, tällä kertaa tavoitteena on kerätä vielä enemmän
varoja säätiön konkreettisiin projekteihin.

Kuva: Petri Porkola

OHJELMASSA KUULLAAN mm. Jean Sibeliuksen Karelia-sarja ja Igor Stravinskyn
Tulilintu. Huippupianisti Alexander Toradze esittää Sergei Prokofievin kolmannen pianokonserton. Musiikkia kuvittavat
mm. valokuvaaja Petri Porkolan upeat merelliset maisemat. Kiertueen tavoitteena
on musiikin ja inspiroivien kuvien myötä
innostaa yleisöä suojelemaan Itämeren
ainutlaatuista luontoa.
Konsertti on jatkoa säätiön vuonna
2013 järjestämälle menestyksekkäälle
konsertille, jolloin Valeri Gergijev esiintyi
pro bono Itämeren hyväksi Helsingin kaupunginorkesterin kanssa Musiikkitalossa.
”Ensimmäisestä vuonna 2013 järjestetystä Puhdas Itämeri -konsertista saamamme palaute oli niin innostunutta,
että päätimme jo samana vuonna järjestää sille jatkoa sopivan tilaisuuden tullen.
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KIRJAT

Voitte tilata kirjoja joko säätiön verkkokaupasta jnsshop.fi,
alla olevalla kupongilla, puhelimitse 040 553 5835 tai
sähköpostilla anne.makijarvi@jnfoundation.fi

JOHN NURMISEN SÄÄTIÖ
John Nurmisen Säätiö on
perustettu vuonna 1992.
Säätiö toimii merikulttuurin
edistämiseksi ja Itämeren
pelastamiseksi.

TIETO-FINLANDIAPALKINTOEHDOKAS 2015
MAAILMA PIIRTYY KARTALLE
TUHAT VUOTTA MAAILMANKARTAN
KULTTUURIHISTORIAA

Säätiön kulttuuritoiminta
on keskittynyt merenkulun,
löytöretkien ja karto
grafian historiaan.
Puhdas Itämeri
-hankkeissa toimitaan
Itämeren rehevöitymisen
estämiseksi.

suomi, englanti

89,00

TELEGRAMMI
Painosmäärä: 5 000
Telegrammi postitetaan
rekisterissämme oleville
asiakkaillemme sekä
yhteistyökumppaneillemme
3-4 kertaa vuodessa.
Muutokset tilaajatietoihin:
maria.gronroos@
jnfoundation.fi.

MUISTA MYÖS MUUT TEOKSEMME!
HUOMAA UUDET HINNAT:
SUOMALAISET SANKARIPURJEHTIJAT 29,90 (44,90)

Olemme myös kiitollisia
palautteesta.

POHJOLAN ATLANTIS 24,90 (36,90)
RANSKAN VIIMEISEN KUNINKAAN RETKIKUNTA 29,90 (59,90)
PAKKO PURJEHTIA 14,90 (19,90)

John Nurmisen Säätiö
Pasilankatu 2
00240 Helsinki
www.johnnurmisensaatio.fi
www.puhdasitameri.fi
www.facebook.com/
johnnurmisensaatio
www.facebook.com/
puhdasitameri
instagram:
johnnurminenfoundation

KAUHIA OOLANNIN SOTA (suomi, ruotsi) 49.90 (69,90)
KUSTAA III JA SUURI MERISOTA 39,90
ADOLF BOCK - MERIMAALARI/MARINMÅLAREN 19,90
MUSKOTTISOTA 9,90
YLI MAAN ÄÄREN 9,90
MERITIE (suomi, englanti, portugali) 89
ULTIMA THULE (suomi, englanti, ruotsi, espanja, norja, venäjä ) 79,90
MARE BALTICUM (englanti, venäjä, saksa) 79,90

KYLLÄ KIITOS! Tilaan seuraavat julkaisut:
Maailma piirtyy kartalle			
Suomalaiset sankaripurjehtijat		
Pakko purjehtia				
Pohjolan atlantis				
Kauhia Oolannin sota			
Joku muu teos:
Tilaaja:  
Osoite:  
Sähköposti:

kpl, kieli
kpl
kpl
kpl
kpl, kieli

Vastaanottaja
maksaa
postimaksun

kpl

John Nurmisen Säätiö
tunnus 5015946
00003 VASTAUSLÄHETYS

