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NYT SE ON VALMIS:
WWW.LOKISTORIES.FI
JOHN NURMISEN SÄÄTIÖ ja suomalaiset merimuseot julkaise-

vat yhteistyössä 12.5. kaikille avoimen ja yhteisöllisen Loki-palvelun. Maksuton verkkopalvelu on oiva opas merellisten retkien ja
seikkailuiden suunnittelussa – Lokin kartalta löydät kiinnostavia
vierailukohteita, tarinoita sekä tietoa merellisestä kulttuuriperinnöstä. Suunnitteletko reissua rannikkokohteeseen? Etsitkö
uusia purjehdustuulia? Haluatko tietää lisää meren salaisuuksista ja historiasta? Se onnistuu Lokin avulla kätevästi ajasta ja
paikasta riippumatta.
Palvelu julkaistaan Merikeskus Forum Marinumin uuden
päänäyttelyn avajaisissa, 12. toukokuuta. Palvelu on julkaisupäivästä lähtien kaikille käyttäjille avoin, joten kutsumme myös
sinut mukaan yhteisöömme! Lokissa voit jakaa omat merelliset
kokemuksesi ja muistosi kuvien, videoiden tai tekstien muodossa.
Tervetuloa Lokimerkintöjen pariin: näppäile älypuhelimesi,
tablettisi tai koneesi selaimeen osoite www.lokistories.fi

Yhteistyössä: John Nurmisen Säätiö, Ahvenanmaan merenkulkumuseo,
Merikeskus Forum Marinum, Rauman merimuseo ja Suomen merimuseo

MERIKULTTUURI

to 26.5. klo 12–17
Tervetuloa tekemään
ostoksia kesän juhliin ja
lomakirjastoon!
Erikoishintaan kirjoja,
Marja Kurjen huiveja ja
solmioita, suolasaippuoita,
postikortteja ja julisteita.
Löydätte meidät osoitteesta
Pasilankatu 2 (Huolintatalo)

ROYAL GEOGRAPHICAL
SOCIETY PALKITSEE
MARJO JA JUHA NURMISEN
MARJO JA JUHA NURMINEN saivat Isosta-Britanniasta loistavia uutisia arvostetun
Royal Geographical Societyn myönnettyä
heille 9. toukokuuta Fordham Award - palkinnon pariskunnan yhteisestä karttojen
kulttuurihistoriaan liittyvästä tutkimusja kirjoitustyöstä.
Royal Geographical Society on vuonna
1830 perustettu maantieteellinen seura,
jonka suojelijana toimii Ison-Britannian
hallitsija. Seura jakaa vuosittain parikymmentä palkintoa maantieteen alalla.
Fordham Award myönnetään vain joinakin vuosina erityisistä ansioista kartografisessa kirjallisuudessa.
"RSG:n myöntämä tunnustus tuli meille
suurena ja miellyttävänä yllätyksenä, josta
olemme erittäin kiitollisia. Palkinto kruunaa upeasti viiden vuoden tutkimustyön ja
nostaa karttahistorian tutkimusta suuren
yleisön tietoisuuteen." kertovat tietokirjailija Marjo T. Nurminen ja päätoimittaja
Juha Nurminen. Heidän teoksensa Maailma piirtyy kartalle (The Mapmaker's
World) ilmestyi suomeksi ja englanniksi
syyskuussa 2015.
Royal Geographical Society huomioi
Nurmisten kirjaa jo helmikuussa, kun seuran puheenjohtaja Nicholas Crane kirjoitti
The Geographical -lehdessä: "Viime vuosina
on julkaistu suuri joukko karttakirjoja, joten
saadakseen huomiota tulokkaiden on todella erotuttava edukseen. The Mapmakers’

Kuva:: Annamari Arrakoski-Engardt

YSTÄVÄMYYNTI
SÄÄTIÖLLÄ

Maailma piirtyy kartalle -teos julkaistiin
Lontoon Royal Geographical Societyn
tiloissa 15. syyskuuta 2015.

Worldissä yhdistyvät kunnianhimoinen
tutkimus ja tyyli (...) Tämä suurenmoinen
kirja kuvaa loisteliaasti sitä vaivannäköä
ja kekseliäisyyttä, joiden avulla eurooppalaiset pyrkivät ymmärtämään maailmaa
laajemmin; kyse on etsinnästä, joka jatkuu
vielä tänäkin päivinä, ja joka edelleen nojautuu karttoihin.”
Maailma piirtyy kartalle on säätiön
30. teos ja niittänyt mainetta niin arvosteluilla kuin Tieto-Finlandia palkintoehdokkuudella.

SÄÄTIÖN KOKOELMAT VERKKOON
VUOSIKERTOMUS 2015
John Nurmisen Säätiön vuosikertomus
2015 ja toiminnan kuvaus on ilmestynyt.
Painetun vuosikertomuksen voi tilata sähköpostitse tuula.putkinen@jnfoundation.
fi tai puhelimitse 0400 907 809.
Vuosikertomus on julkaistu myös säätiön internetsivuilla www.johnnurmisensaatio.fi. Vuosikertomuksen kielet ovat
suomi ja englanti.
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Säätiön kulttuuritoiminnan pohjana ovat perheyritys John Nurminen Oy:hyn ja sittemmin John Nurmisen Säätiöön vuosikymmenten aikana kerätyt meritaide-, antiikkikarttaja meriantiikkikokoelmat. Säätiö ylläpitää ja kartuttaa kokoelmiaan hankkimalla myös
uutta esineistöä sekä vastaanottamalla lahjoituksia.
Säätiön kokoelmiin kuuluu noin 1500 esinettä ja kirjaa. Kuluneen puolentoista vuoden ajan säätiön kokoelmia on inventoitu huolella. Kokoelmiin pääsee pian tutustumaan
kuka tahansa, kun kokoelmanhallintauudistuksen yhteydessä ne tulevat säätiön verkkosivuille selattavaksi ja tärkeäksi osaksi myös säätiön Loki-projektia.
Ensimmäiset maistiaiset kokoelmasta julkaistaan säätiön verkkosivuilla toukokuun
loppuun mennessä ja vuoden lopussa suurin osa kokoelmaa on kaikkien katsottavissa.

PUHDAS ITÄMERI

PUHDAS ITÄMERI -KONSERTTI
HURMASI MUSIIKKITALON YLEISÖN

Kuva: Aleksi Hämäläinen

JOHN NURMISEN SÄÄTIÖ järjesti 19.4.2016 toistamiseen Puhdas
Itämeri -hyväntekeväisyyskonsertin Musiikkitalossa. Konsertilla
haluttiin muistuttaa suurta yleisöä Itämeren suojelun tärkeydestä
sekä merellisen kulttuurin rikkaudesta.
Ilmassa oli taikaa, kun nuorten huippumuusikoiden Baltic Sea
Philharmonic -orkesteri soitti ikivihreitä klassikoita ja moderneja huipputeoksia kapellimestari Kristjan Järven luotsaamana.
Järvi hurmasi konserttiyleisön eläväisellä ja vauhdikkaalla
esiintymisellään. Kapellimestari ohjasi konsertin lopuksi myös
yleisön mukaan musiikilliseen ilonpitoon kannustamalla ihmisiä taputtamaan soitannan tahtiin. Konserttiohjelman päätteeksi
kuultiin lisäksi Järven pitämä koskettava puhe, jossa hän pohti
Itämeren merkitystä ja sen suojelun tärkeyttä.
Valokuvakilpailun raati totesi perusteluissaan, että voittokuva tuo
komeasti esille Itämeren monikasvoisuutta ja vuodenaikojen vaihtelua.

Konsertin solistina nähtiin georgialainen Aleksander Toradze, joka
johdatti kuulijakunnan Sergei Prokofievin pianokonserton säveliin.

YLEISÖN ITÄMERI-SUHDE NÄKYI
MUSIIKKITALOSSA
Itämeri oli esillä upeasti Musiikkitalon aulan valokuvanäyttelyssä. Näyttely oli koottu säätiön ja Rajala Pro Shopin yhteistyössä
järjestämän Minun Itämereni -valokuvakilpailun parhaista otoksista. Kilpailu nosti esille osallistujien henkilökohtaisen suhteen
Itämereen ja sitä ympäröivään luontoon.
Kilpailun voittaja julkistettiin ja kukitettiin konsertin väliajan
lopuksi. Valokuvakilpailun voittajaksi valittiin Aleksi Hämäläisen upea otos ”Jäidenlähtö”, joka kuvaa Itäisen Suomenlahden
viimeisiä jäitä.
Konsertin musiikkielämystä syvensi lisäksi konserttisalissa
esitetyt Petri Porkolan ja Jukka Nurmisen merelliset valokuvat.

Säätiö kutsui konserttiin myös 500 Itämeren suojelutyöhön osallistunutta lasta ja nuorta. Nuoret hyväntekijät ottivat konserttikutsun ilolla vastaan ja yleisön vilinässä näkyikin paljon koululaisia
useilta eri paikkakunnilta.
Kutsuilla haluttiin antaa tunnustusta nuorten aktiivisuudesta
Itämeren suojelutyötä kohtaan. Säätiön asiamies Annamari Arrakoski-Engardt muisti nuorta konserttiyleisöä avauspuheessaan:
”Kiitos teille nuorille, jotka olette käyttäneet ääntänne ja erilaisissa
projekteissa ja hankkeissa kantaneet kortenne kekoon Itämeren
puolesta. Hienoa että olette mukana tänään.”
Voimmekin kaikki ottaa mallia nuorten esimerkillisestä toiminnasta – puhdas Itämeri on kaikkien yhteinen ilo ja aarre!
Minun Itämereni -kilpailukuvat ovat nähtävillä osoitteessa www.minunitameri.fi
Osallistu Itämeren suojelutyöhön lahjoittamalla:
www.johnnurmisensaatio.fi/tue-toimintaa/osallistu-jalahjoita/

Kuva:: Rasmus Hartikainen

Kuva:: Rasmus Hartikainen

NUORET MUKANA KONSERTTIYLEISÖSSÄ

Musiikkitalon yleisö hurmaantui konsertin lopussa raikuviin suosionosoituksiin kapellimestarin opastuksella.
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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

Olympialaiset lähenevät...

KESÄTARJOUS

KANSAINVÄLISESTI
TUNNUSTETTU &
TIETO-FINLANDIAPALKINTOEHDOKAS 2015

Eero Lehtisen huikeat
purjehduskirjat

MAAILMA PIIRTYY
KARTALLE

SUOMALAISET
SANKARIPURJEHTIJAT
- teos esittelee myös olympiahistoriamme legendat

20,00 € (29,90)

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

suomi, englanti

89,00

10,00 € (14,90)
PAKKO PURJEHTIA
- maailmanympäripurjehtijan ja olympiakommentaattorin muistelmat

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

MUISTA MYÖS MUUT TEOKSEMME!
POHJOLAN ATLANTIS 24,90
RANSKAN VIIMEISEN KUNINKAAN RETKIKUNTA 29,90

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

KAUHIA OOLANNIN SOTA (suomi, ruotsi) 49.90
KUSTAA III JA SUURI MERISOTA 39,90
ADOLF BOCK - MERIMAALARI/MARINMÅLAREN 19,90
MUSKOTTISOTA 9,90
MERITIE (suomi, englanti, portugali) 89,00
ULTIMA THULE (suomi, englanti, ruotsi, espanja, norja,
venäjä ) 79,90
MARE BALTICUM (englanti, venäjä, saksa) 79,90

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

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

