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EERO LEHTISEN UUTUUSTEOS
SUOMALAISET SANKARIPURJEHTIJAT
JULKISTETTIIN VAPUN ALLA
Tupa oli täynnä ja tunnelma katossa, kun
purjehduksen asiantuntija ja tietokirjailija Eero
Lehtisen uutuusteos julkaistiin Huolintataloon
saapuneille kutsuvieraille 29.4.2015.

Kuva: Anna Herlin

SUOMALAISET SANKARIPURJEHTIJAT
-teos kertoo kattavasti suomalaispurjeh-

Eero Lehtisen lisäksi olympiamitalisti
Tuuli Petäjä-Sirén sekä olympiavoittaja ja
maailmanympäripurjehtija Thomas Johanson
kertoivat julkistamistilaisuudessa omista
kokemuksistaan purjehduksen parissa.

tijoiden hienoimmista saavutuksista ja
nostaa esille kaikki merkittävimmät suomalaiset kilpapurjehtijat runsaan vuosisadan mittaiselta jaksolta. Purjehtijat ja
saavutukset on jaettu kahteen kategoriaan: olympia- ja valtameripurjehtijoihin.
Teoksen tavoite on koota yksiin kansiin
suomalaisen purjehdushistorian ”kuka kukin on”. Monet nimet ovat suuren yleisön
tuttuja, mutta mukana on myös suuri joukko henkilöitä, joiden hienot saavutukset

ovat jääneet ilman ansaittua tunnustusta.
Eero Lehtinen kuvaa kirjassa sen huikean kehityksen, joka olympiapurjehduksessa ja valtamerikilpailuissa on sadassa
vuodessa tapahtunut. Muutos konkretisoituu näkyvimmin siinä, mistä yhteiskuntaluokasta ja väestöryhmistä purjehtijat
ja harrastajat tulevat sekä purjeveneiden
teknologiassa ja varustelussa. Kirjailija on
haastatellut purjehdusasiantuntijoita ja
-legendoja ja kaivanut esille jo unohdetut
sankaritarinat Urheilumuseon arkistoista.

Yksi suomalaisen purjehduksen
sankareista on Thomas Johanson. Tässä
Volvo Ocean Racella vuonna 2012.

MERIKULTTUURI

KAUHIA OOLANNIN SOTA
ILMESTYY RUOTSIKSI

KEVÄÄN
YSTÄVÄMYYNTI
SÄÄTIÖLLÄ
ke 27.5.2015 klo

JOHN NURMISEN SÄÄTIÖN vuonna

12–17

- KIRJOJA, MARJA KURJEN
HUIVEJA JA SOLMIOITA,
POSTIKORTTEJA JA
JULISTEITA

2013 julkaisema Kauhia Oolannin sota –
Krimin sota Suomessa 1854–1855 ilmestyy
kesäkuun alussa ruotsinkielisenä laitoksena Det Förskräckliga Åländska Kriget
- Krimkriget i Finland 1854–1855. Tietokirjailija Raoul Johnssonin ja toimittaja
Ilkka Malmbergin kirjoittama ja huikeasti
kuvitettu kirja on säätiön kymmenes ruotsinkielellä ilmestyvä teos. Teoksen kääntämisen mahdollisti Svenska folkskolans
vänner, jolle John Nurmisen Säätiö esittää
parhaimmat kiitoksensa.

LÖYDÄTTE MEIDÄT OSOITTEESTA PASILANKATU 2

69,90 (sis. alv 10%)

Tervetuloa tekemään
ostoksia kesän juhliin ja
lomakirjastoon
Erikoishintaan:

IN MEMORIAM

KESÄN TAPAHTUMAT

ULLA EHRENSVÄRD

Säätiö on mukana useissa tapahtumissa tulevana kesänä. Tervetuloa mukaan
tapahtumiin ja kyselemään kuulumisia.
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la 23.5. klo 10-15 Puotilan meripäivä
ti 26.5. klo 15–17.30 Lasten Itämeriprotesti Narinkka-torilla
Kuva: Maria Grönroos

Maailmanlaajuisesti arvostettu karttatutkija ja kirjailija Ulla Ehrensvärd menehtyi
sairauden uuvuttamana Tuhkholmassa
huhtikuussa.
Professori Ulla Ehrensvärd (s. 1927)
oli Ruotsin johtava kartografian tutkija,
aiemmin Kungliga bibliotekin ja Krigsarkivetin johtaja. Yli 300 artikkelia kartografian historiasta, kirjapainotaidosta,
arkkitehtuurista, graafisesta taiteesta
ja mitalitaiteesta kirjottanut Ulla aloitti
julkaisu-uransa vuonna 1951. John Nurmisen Säätiön teoksessa Mare Balticum
(1995) Ulla keskittyi nimenomaan Itämeren varhais- ja karttahistoriaan. Yhteistyö
säätiön kanssa jatkui vuosien varrella ja
vuonna 2006 säätiö julkaisi Ullan monumentaaliteoksen Pohjolan kartan historia.
Säätiön hallituksen puheenjohtaja Juha
Nurminen muistelee monikymmenvuotista tuttavuuttaan karttahistorian "grand
old ladyyn" ja yhteisiä kirjaprojekteja
lämmöllä: ´Ulla oli helppo, auttavainen ja

ke 10.6. Villa Schildt Tammisaaressa
Mikko Huhtamies ja Eero Lehtinen
kertovat kirjoistaan
la 15.8. Viaporin Tuoppi Suomenlinnassa
Ulla Ehrensvärd Pohjolan kartan historia
-teoksensa julkaisutilaisuudessa
lokakuussa 2006.

nöyrä työtoveri. Kaikkea muuta kuin nirso.
Saatoimme syödä työlounaan pikaruokapaikassa hyvillä mielin. Muistan kuinka
kerran työpäivän jälkeen kysyin Ullalta,
saanko polttaa sikarin. Hän vastasi "kaikin
mokomin, kunhan tarjoat minullekin". '

la-su 15.–16.8. Turku Triathlon Weekend
la 5.9. Valtakunnalliset meripelastuskilpailut Tapiolassa
Ajankohtaiset tiedot säätiön verkkosivuilta johnnurmisensaatio.fi sekä
Puhdas Itämeri facebook-sivuilla
www.facebook.com/puhdasitameri

PUHDAS ITÄMERI

SAARISTOMEREN
LÄHIKALAHANKKEESTA
HYÖTYY KULUTTAJA, ITÄMERI JA
KALASTUSELINKEINO
Saaristomeren Lähikalahankkeen. Hankkeen tavoitteena on kierrättää merkittävä
määrä ravinteita meriekosysteemistä maalle särkikaloihin kohdennetulla kalastuksella ja siten täydentää maalla tapahtuvia
ravinnekuormituksen vähentämiseen tähtääviä toimenpiteitä. Hankkeessa lisätään
samalla Saaristomeren särkikalojen hyötykäyttöä ihmisravintona ja palautetaan
rehevöitymisen myötä runsastuneita särkipopulaatioita lähemmäksi luonnollista
tasapainoa. Hankkeen aikana on myös
tarkoitus tutkia useiden tutkimuslaitosten
toimesta särkien kohdennetun pyynnin
vaikutusta Saaristomeren kalastoon ja
ravintoverkkoihin. Hankkeen tavoitteena
on pilotin avulla luoda pysyvä elintarvikeketju sekä suurtalous- ja kuluttajakysyntä
särkikaloista valmistetuille kalatuotteille.

SAARISTOMEREN
LÄHIKALAHANKKEEN
TOTEUTUS JA AIKATAULU
Hankkeen suunniteltu kesto on 3-5 vuotta
ja sen toteutus on kaksivaiheinen. Hankkeen pilottivaiheessa 2015 – 2016 rakennetaan toimiva tuotantoketju Turun alueen
toimijoiden kanssa. Mukaan haetaan alueen kuntia, jotta pystytään alusta alkaen
varmistamaan kalatuotteen riittävän vakaa
kysyntä suurkeittiöiden säännöllisen ruokatarjonnan kautta. Tavoitteena on tukea
paikallisesti toimivan lähikalatuotemarkkinan syntymistä ja hahmottaa samalla toimintaan liittyvät mahdollisuudet, haasteet
ja pullonkaulat pienessä mittakaavassa.
Hankkeen toisessa vaiheessa lähikalatuotteiden tuotantoa ja markkinointialuetta
on tarkoitus laajentaa koko valtakunnan

laajuiseksi. Tällöin tuotteita tarjotaan myös
kuluttajamarkkinoille, ja tuotteistukseen
ja markkinointiin pyritään sitouttamaan
mukaan elintarvike- ja kaupanalan yrityksiä. Hankkeessa tähdätään pysyvän
lähikalatuotteiden kuluttajakysynnän
luomiseen ja särkikalan arvostuksen ja
markkinahinnan kasvattamiseen siten,
että kalastuksen tuesta voidaan luopua.

Saaristomeren lahnaa lautaselle.
Kuvassa kalastaja Hannu Lahtonen..

UUSI TOIVO
SAARISTOMERELLE
Helsingin yliopiston ja SYKEn asiantuntijat ovat monivuotisten kokeilujen jälkeen
vahvistaneet, että uudella mullistavalla
keinolla, peltojen kipsikäsittelyllä voidaan
leikata maatalouden päästöjä merkittävästi
etenkin eteläisessä Suomessa. Kipsin peltolevityksellä Suomi voisi toteuttaa melkein puolet Itämeren suojelukomission
Suomelle asettamasta 330 fosforitonnin
päästövähennystavoitteesta.
Lue Juha Nurmisen 18.4.2015 Helsingin
Sanomissa julkaistu Vieraskynä
http://www.johnnurmisensaatio.fi/peltojen-kipsikasittely-pelastaisi-saaristomeren/
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Kuva: Marjukka Porvari

SÄÄTIÖ KÄYNNISTI maaliskuussa 2015

KIRJAT

Hinnat sisältävät postimaksun Suomessa

Kirjat, Marja Kurjen huivit ja solmiot
helposti ja nopeasti myös
verkkokaupastamme
JOHN NURMISEN SÄÄTIÖ
jnsshop.fi
John Nurmisen Säätiö
on perustettu vuonna
1992. Säätiöllä on kaksi
toimintalinjaa: merikulttuuri
ja Puhdas Itämeri -hankkeet
Säätiön kulttuuritoiminta
on keskittynyt merenkulun,
löytöretkien ja karto
grafian historiaan.

SUOMALAISET
SANKARIPURJEHTIJAT

PAKKO PURJEHTIA
EERO LEHTINEN

KAHVELIPURJEISTA SKIFFEIHIN

uusi hinta

44,90

19,90 (29,90)

Sähköinen e-kirja Elisa Kirja-palvelusta 19,90

Puhdas Itämeri
-hankkeissa toimitaan
Itämeren rehevöitymisen
estämiseksi.

TELEGRAMMI
Painosmäärä: 4500

Laskimme pysyvästi näiden
kirjojen hintaa:
KUSTAA III JA SUURI MERISOTA 39,90 (54,90)
ADOLF BOCK - MERIMAALARI 19,90 (49,90)
KUNINKAANSAARI 9,90 (19,90)
YLI MAAN ÄÄREN TAI MUSKOTTISOTA 9,90 (14,90)

Muista myös:
nyt ruotsiksi!

DET FÖRSKRÄCKLIGA
ÅLÄNDSKA KRIGET
KRIMKRIGET IN FINLAND 1854–1855

69,90

POHJOLAN ATLANTIS 36,90
RANSKAN VIIMEISEN KUNINKAAN
RETKIKUNTA 59,90
KAUHIA OOLANNIN SOTA 69,90
MERITIE - NAVIGOINNIN HISTORIA 89
ULTIMA THULE 79,90

Telegrammi postitetaan
rekisterissämme oleville
asiakkaillemme sekä
yhteistyökumppaneillemme
3-4 kertaa vuodessa.
Muutokset tilaajatietoihin:
maria.gronroos@
jnfoundation.fi.
Olemme myös kiitollisia
palautteesta.

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

Tiedustelut maria.gronroos@jnfoundation.fi / 050 545 0481

KYLLÄ KIITOS! Tilaan seuraavat julkaisut:
Suomalaiset sankaripurjehtijat 			
Pakko purjehtia					
Det Förskräckliga Åländska Kriget			
Pohjolan Atlantis					
Ranskan viimeisen kuninkaan retkikunta		
Kauhia Oolannin sota				
Kustaa III ja suuri merisota				
Joku muu teos:
Tilaaja:  
Osoite:  
Sähköposti:

kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl

Vastaanottaja
maksaa
postimaksun

John Nurmisen Säätiö
tunnus 5015946
00003 VASTAUSLÄHETYS

