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Itämeripäivä Turussa 27.8.2020. Tove Holm, Turun kaupunki, Itämerihaasteen koordinaattori.



• 2020 Itämeri-
tapahtumien 
työpaja, ∑43

25.2

• FB tapahtuma

• Osallistujat: 
itämeri.fi

huhtikuu
• Merirauhan 

julistus, Pax
Navis netissä

toukokuu

•Itämeri päivän 
kick–off, 
haastetaan 
uusia mukaan

kesäkuu
• Viestintä 

tulevasta 
ohjelmasta

elokuu

• Eurooppa-
foorumi 
26-28.8.

27.8

Kaarinan lukion 

opiskelijat: 

olimme 

yllättyneitä 

kuinka laaja 

joukko edistää 

Itämeren 

suojelua, 

kaupungin ja 

tutkijoiden 

lisäksi 

yrityksistä, 

viranomaisista, 

ja yhdistyksistä



TSYK lukio Turun museokeskus Turun Vesilaitos Metsähallitus

Forum Marinum Pidä Saaristo Siistinä ry Archipelago Sea Jazz Luova kirjoittaminen /ÅA

Uintitapahtuma Asiantuntijakirjoitus Eurooppafoorumi TY & ÅA Sukellustempauksia, ym. 

TSYK:in lukio 

haastaa kaikki 

Suomen koulut 

mukaan syömään 

Itämeren 

lähikalaa 

Itämeripäivänä.

Ilmoittaudu: 

http://www.turku.fi

/steam-

turku/steamit-

ideoita-kaikille-

asteille/itameriha

aste-kartalla



Itämeripäivä 2020

Helsingin kaupunki

Ympäristöpalvelut

Itämerihaaste



Itämeripäivä, kaupungintalo, ohjelma
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Aika Kaupungintalon tapahtumatori Non-stop

Luentoalue Neuvotteluhuoneet

08:30-11:00 Aamunavaus (John Nurmisen Säätiö)
Huom! Sanomatalon 

Mediatori

▪ Muistojen meri -

näyttely 

▪ Pop-up kirjasto

▪ Merellinen talo

▪ Runokilpailu

▪ Piirustuspaja

▪ Itämeri-

posterinäyttely

Lisäksi standit:

SATAKOLKYT-hanke

Itämerihaaste

12:00-13:00

Kuvia ja videokuvaa merenalaisesta 

luonnosta ja saaristosta, mukana tietoiskuja 

(SYKE, Ympäristöministeriö, Itämerihaaste)

Muumien tarinat-

satutunteja (Moomin

Characters Oy, kirjasto)

13:00-15:00 Kutsuvierastilaisuus (Itämerihaaste)

15:00-17:00 Luentoja mm. Itämeren historiasta, 

kulttuurista ja ekologiasta (Helsingin 

yliopisto, SYKE)

Harakan taiteilijoiden 

työpaja

17:00-19:00

Muumit -elokuvailta (suomen-, ruotsin-, 

englannin- ja saamenkielellä) (Moomin

Characters Oy)



Yhteistyökumppanit

John Nurmisen Säätiö
Moomin Characters Oy
Suomen Ympäristökeskus
Ympäristöministeriö
Helsingin yliopisto
Kirjasto (kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala)
Harakan taiteilijat
SATAKOLKYT-hanke

Ohjelman koordinointi: Itämerihaaste
Lisätietoja: Mari Joensuu, mari.joensuu(at)hel.fi
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Itämeripäivän ohjelma
Paikka: kaupungintalon aula

Aika: 28.8. klo 8:30-19:00

Ohjelma ja toimijat:

● Aamunavaus ja Muistojen meri -näyttely (John Nurmisen Säätiö)

● Kuvia ja videokuvaa merenalaisesta luonnosta ja saaristosta, mukana tietoiskuja 

(SYKE, Ympäristöministeriö, Itämerihaaste)

● Kutsuvierastilaisuus (Itämerihaaste)

● Luentoja mm. Itämeren historiasta, kulttuurista ja ekologiasta (Helsingin yliopisto, 

SYKE)

● Muumit-elokuvailta (suomen-, ruotsin-, englannin- ja saamenkielellä) (Moomin

Characteristics Oy)

● Muumien tarinat-satutunteja (Moomin Characters Oy, kirjasto)

12



Itämeripäivän ohjelma 
Paikka: kaupungintalon aula

Aika: 28.8. klo 8:30-19:00

Ohjelma ja toimijat:

● Muistojen meri -näyttely (John Nurmisen Säätiö)

● Pop-up kirjasto (Kirjasto)

● Merellinen talo (Moomin Characters Oy)

● Merellinen runokilpailu ja piirustuspaja (Itämerihaaste)

● Itämeri-posterinäyttely (SYKE, Helsingin yliopisto)

● Harakan taiteilijoiden työpaja (mahdollisesti)

Lisäksi standit:

SATAKOLKYT-hanke

Itämerihaaste
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Itämeripäivä 2020

Harakan luontokeskus

SYKEn merikeskus



Työryhmä

• Harakan luontokeskus:

Asta Ekman, Pekka Paaer
sekä opiskelijoita Helsingin luonnontiedelukiosta 

ja Vuosaaren lukiosta

• SYKEn merikeskus:

Anne-Mari Luhtanen, Mika Raateoja



ITÄMERIPÄIVÄ 27.8.2020
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Aika

Tapahtumia Helsingin Eteläsatamassa:

tutkimusalus Aranda ja Pakkahuoneen laituri

12.00 – 18.00 Arandalla on avoimet ovet

Itämeriportaalin esittely

Demonstraatiota kannella - tutkitaan veden laatua Harakan 

automaattisondilla. Reaaliaikaiset tulokset on heti nähtävillä.

Asta E. yhdessä SYKEn henkilöiden kanssa kemian laboratoriossa 

tekemässä analyysejä.

Pekka P. esittelee kannella Helsingin rantaeliöitä, kaloja sekä Harakan 

luontokeskuksen toimintaa. Biologian laboratoriossa esillä eläviä 

plankton- ja pohjaeläinnäytteitä.

Helsingin Satama kestävästi vuoteen 2035 – materiaalia laiturilla/ 

Arandan kannella



• Tiedot perustuvat suunnittelukokouksiin 
3.3.2020 SYKE ja 15.4./16.4.2020 Teams

Jossa läsnä: 
Anne-Mari Luhtanen (SYKE)
Mika Raateoja (SYKE)
Asta Ekman (Hki/Harakka)
Pekka Paaer (Hki/Harakka)

17



© Wärtsilä INTERNAL 27/04/2020 Baltic Sea Day 2020 & Wärtsilä18

Marianna Vento

24.4.2020



© Wärtsilä INTERNAL 27/04/2020 Itämeripäivä 2020 & Wärtsilä19

ENNEN ITÄMERIPÄIVÄÄ

Wärtsilän sukelluskerholla on kaksi eri Itämeri-sukellushanketta, jotka 

tarkoitus toteuttaa jo kesäkuussa yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Itämeri-sukellukset dokumentoidaan tarkasti ja niistä tuotetaan korkealaatuista 

videomateriaalia jaettavaksi jo ennen Itämeripäivää:

• Wärtsilän viestintäkanavissa

• Itämeripäivän kanavissa/uutisissa

• Ja mahdollisesti myös muut Itämeripäivään osallistuvat toimijat voivat

halutessaan hyödyntää näitä videomateriaaleja omissa kanavissaan / 

tiloissaan Itämeripäivänä tai jo ennen sitä?

WÄRTSILÄ & ITÄMERIPÄIVÄ 2020



© Wärtsilä INTERNAL 27/04/2020 Itämeripäivä 2020 & Wärtsilä20

ITÄMERIPÄIVÄ

Seabin-tapahtuma Helsingissä Itämeripäivänä, to 27.8.2020

• Avoin kutsu Seabin-meriroskiksen tyhjennystapahtumaan Itämeripäivän

aamuna – mahdollisuus myös striimata tapahtuma livenä johonkin

tiettyyn lokaatioon.

• Käydään läpi meriroskiksen saalista ja toimintaperiaatetta sekä puhutaan

faktaa mereen joutuvasta roskasta ja merien tilasta.

• Linkki Lyhty Ry:n kanssa tehtyyn meriroskis-videoon 2019

Project Aware -sukellus Helsingissä, la 29.8.2020

• Kutsutaan yleisöä seuraamaan paikanpäälle kun Wärtsilän sukelluskerho 

– ja muut innokkaat sukeltajat – sukeltavat roskaa merenpohjasta. 

Yleisöllä mahdollisuus tutkailla ylösnostettua saalista ja osallistua rannan 

siivoukseen.

• Tapahtuma samanaikaisesti myös mm. Vaasassa ja Hampurissa.

• Linkki viime vuoden tapahtumavideoon

Ottakaa yhteyttä, jos teillä on kiinnostusta olla jotenkin mukana näissä

tapahtumissa!

WÄRTSILÄ & ITÄMERIPÄIVÄ 2020

https://youtu.be/qPp6hQA7e0Q
https://youtu.be/kAxLlNUFSos


”KALATALOUDEN KESKUSLIITTO - HYVINVOIVAT 
KALAVEDET JA KESTÄVÄ KALASTUS”



Koululuokkien 
Kalabongauskisa 
24.-28.8.
24.4.2020

Tapio Gustafsson

Kalatalouden Keskusliitto



Osa Valtakunnallista
kalastuspäivää (26.8.)

• Valtakunnallisen kalastuspäivän tapahtumia on noin
50 ympäri Suomen ja niihin osallistuu noin 10 000 
koululaista.

• Vetäjinä ovat Kalatalouden Keskusliitto ja sen
maakunnalliset jäsenjärjestöt.

• Tapahtumaa rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö
kalastonhoitomaksuvaroista.



Koululuokkien
kalabongauskisa (24.-28.8.)

• Luokka ilmoittaa kisaan viikon aikana kalastamansa
eri kalalajit.

• Eniten lajeja kerännyt luokka voittaa jokaiselle
oppilaalle kalastusvälineet. Lisäksi kaikkien luokkien
kesken arvotaan kalastusvälineitä.

• Leikkimieliseen kisaan voivat osallistua kaikki
koululuokat ympäri Suomen.

• Osa kouluista on ottanut kisan omakseen!



Miksi?

• Lapsien yhteyttä luontoon kannattaa tukea kaikin
tavoin.

• Tämä on mainio tapa kertoa kaloista ja kalastuksesta
laajalle lapsiryhmälle.

• Koulut ja opettajat osaavat jo odottaa tapahtumaa, 
se kuuluu heidän ohjelmaansa.

• Kaikki opettajat pitävät tapahtumaa tarpeellisena ja 
haluavat osallistua uudelleen.



”KALATALOUDEN KESKUSLIITTO - HYVINVOIVAT 
KALAVEDET JA KESTÄVÄ KALASTUS”



K-ryhmä & Itämeripäivä

27.4.2020 Wilhelmiina Ritala 27



Itämeripäivässä K-ryhmän kärkenä Pirkka saaristolaiskalapihvit ja -
pyörykät

Pirkka saaristolaiskalapihvi 2 kpl/200 g

Pirkka saaristolaiskalapihvi pinaatti 4 kpl/

Pirkka saaristolaiskalapyörykkä 220 g (uutuus, 

tulossa toukokuussa)

Tuotteet on valmistettu lahnasta, joka on 

pyydetty kestävästi John Nurmisen Säätiön 

Lähikalahankkeessa. Tuotteilla on Hyvää 

Suomesta –merkki.

27.4.2020

Wilhelmiina Ritala 
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Innostetaan asiakkaita Itämeri-ystävälliseen kokkailuun

27.4.2020 Wilhelmiina Ritala 29

Vinkataan resepteistä, joissa on käytetty Pirkka 

saaristolaiskalapihvejä ja –pyöryköitä. Myös 

reseptien muut raaka-aineet pitkälti suomalaisia.

Kanavina K:n omat mediat:

• K-Ruoka.fi

• Sähköiset asiakaskirjeet

• Pirkka-lehti 8/2020

• Pirkan some 



Laulaminen tuo toivoa & tietoa

Saara Lilja-Rothsten ja Mia Makaroff

Vivace-kuoroyhdistys

Itämeripäivän Kick off 24.4.2020



Vivace:n kuoroperhe 20-vuotta 
juhlavuosi 2020

• Kuoroperheessä lapsi- ja nuorisokuoro, kamarikuoro sekä 
leidikuoro, jotka toimivat Vantaalla

• Kuoroyhdistys kannustaa perheitä pieniin tekoihin kala-
ateriat, uiminen, onkiminen ja meri- ja järviaiheisten 
laulujen laulamiseen 27.8.2020.

• Lasten - ja nuorten musiikkivideo- Huomennakin luo toivoa 
ja vahvistaa Itämeren suojelemisen tärkeyttä

• Tukholmassa ja Eestissä ollaan alustavasti innostuneita 
kuorojen yhteisosallistumisesta Itämeri-päivään



Itsenäisyyspäivänä 6.12.2019 
julkaistua Huomennakin-videota voi 

jakaa Itämeri-päivän kunniaksi



Musiikin tuoma merkityksellisyys 
kuuluu myös pikku särjen seikkailussa

https://itameripaiva.fi/wp-
content/uploads/2020/03/esarki_pikku-sarjen-
seikkailu_satu_fin_final.pdf



ITÄMERIPÄIVÄ 27.8.2020
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry

27.4.2020

Itämeripäivän kick-off 24.4.2020

Anu Oksanen



Tietoa ja toimintaa vesien hyväksi

o VHVSY:n Itämeripäivän ohjelman 
tavoitteena lisätä tietoisuutta 
vesiensuojelutoimista ja Vantaanjoen 
valuma-alueesta sekä innostaa ihmisiä 
virkistymään myös joen äärelle ja 
suojelemaan omia lähivesiään.

o Vaihtoehtoiset järjestämispaikat 

o Vanhankaupunginkoski (Helsinki) 

o Tikkurilankosken alapuoli (”Heurekan 
ranta” Vantaa)

o Tapahtumien toivottu alkamisaika ja kesto?

27.4.2020



Keinot eli ohjelma 1/2

o Hajajätevesineuvontaa –
konkreettiset neuvot 
saada kiinteistön jätevesi-
asiat kuntoon. 
Hajajätevesineuvojat 
paikalla.

o Peltojen kipsikäsittelyn toimintaperiaatteen ja 
Vantaanjoen kipsihankkeen esittely + kipsin 
vaikutusta demonstroiva ”taikashow”. 
Kiinnostuneille tietoa maatalouden 
vesiensuojelusta yleisesti. Tutkijat paikalla.

27.4.2020



Keinot eli ohjelma 2/2

o Vastuullinen kalastus ja kalastusharrastus. 
Tietoa Vantaanjoen kalastosta ja siihen 
liittyvistä toimista. Ongintaa lapsille. 
Virkistyskäyttöesitteitä jaossa.  Jokitalkkarit 
paikalla.

o Lisäksi tietovisa ”Vantaanjoen värit”. Pulloissa 
vettä eri osista jokea, tehtävänä sijoittaa pullot 
oikein kartalle. Osallistujilla mahdollisuus 
osallistua myös arvontaan, voittajalle 
#meidänmeri -kampanjatuotteita. 

27.4.2020



KIITOS!
#VANTAANJOENHELMI

27.4.2020





ITÄMERIPÄIVÄ 2020

Kick off 24.4.2020

24.4.2020 Suvi Pitkänen / Leijona Catering Oy 40



Leijona Catering Oy

• Vuonna 2012 syntynyt suomalainen ruokapalveluja 

tarjoava yritys, jonka juuret ulottuvat Suomen 

armeijan ruokahuollon perustamisvuoteen 1918.

• Puolustusvoimien, Rikosseuraamuslaitoksen ja 

nimettyjen valtioasiakkaiden yhteistyökumppani.

• Leijonassa on töissä n. 500 ruokapalvelualan 

erikoisosaajaa.

• Leijona valmistaa yli 70 000 ateriaa päivässä, 

kaikissa olosuhteissa.

• Valtion 100 % omistama yhtiö.

24.4.2020 Suvi Pitkänen / Leijona Catering Oy 41



Vastuullisuus on Leijonan ytimessä

• Vastuullisuus on osa yhtiön strategiaa ja liiketoiminnan johtamista.

• Vastuullisuusohjelmassa on huomioitu YK:n Kestävän kehityksen 

mukaiset tavoitteet (Agenda 2030 sitoumukset) sekä kansalliset 

kestävän kehityksen sitoumukset.

• Leijona Catering Oy:ssä luodaan eväitä hyvään elämään. Se 

tarkoittaa vastuun ottamista asiakkaista, sidosryhmistä, yhtiön 

henkilöstöstä ja ympäristöstä. 

24.4.2020 Suvi Pitkänen / Leijona Catering Oy 42



MIKSI ITÄMERIPÄIVÄ?

24.4.2020 Suvi Pitkänen / Leijona Catering Oy 43



Leijona Itämeripäivässä

• Leijona on osa Itämeriyhteisöä 

strategisten kumppaneidensa kautta. 

• Leijona haluaa kantaa kortensa 

kekoon puhtaan ympäristön ja ruuan 

puolesta. 

• Leijona kannustaa asiakkaitaan ja 

sidosryhmiään ympäristö- ja 

yhteiskuntavastuuseen.

• Kaikissa Suomen varuskunnissa 

tarjotaan Itämeri -ystävällistä ruokaa

• Kalaa ja kauden kasviksia

24.4.2020 Suvi Pitkänen / Leijona Catering Oy 44





Lions



1.8.2020



Katso video klikkaamalla



Suoritamme Itämeripäivän 

Pulahduksen epävirallisen 

ennakkopulahduksen suorassa IS-

TV:n  lähetyksessä 

tapahtumassamme

Tapahtuma lähetetään myös 

Facebook ja Youtube livessä

Hyppääjämme on myös mukana 

Kuusijärven tapahtumassa

Tuomme näkyvyyttää hienolle 

työlle jota teette



Muistojen meri – Minnenas hav



• Meren tarinan ja sen historian tunnetuksi 
tekeminen on tärkeää, sillä samalla opimme 
ymmärtämään, miksi ainutlaatuista Itämertamme 
pitää myös suojella. 

• Hankkeen tavoitteena on aktivoida suomalaiset 
miettimään suhdettaan Itämereen keräämällä 
tärkeimpiä ja sykähdyttävimpiä merimuistoja.

• Kokoamme muistoista monimediaisen näyttelyn, 
joka julkaistaan Itämeripäivänä

• Luvan antaneiden muistot toimitetaan 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkistoon

Muistojen meri – Minnenas
Hav



• Muiston voi jakaa kuvana, tekstinä, 
ääninauhana tai videona (FI, SV, EN)

• johnnurmisensaatio.fi/muistojenmeri

• muistojenmeri@jnfoundation.fi

• WhatsApp-viesti numeroon 050 544 8844

• Instagram #muistojenmeri #minnenashav
#seaofmemories

• Muistojen meri -luovan kirjoittamisen työpajat 
etänä toukokuussa

• Arvomme kaikkien muistonsa 30.6. mennessä 
jakaneiden kesken purjehduksen 
legendaarisella s/y Belmontilla

Muistojen meri – Minnenas
Hav



Tule mukaan levittämään sanaa Itämeren ainutlaatuisuudesta! 
Jaa meille mieleenpainuvin Itämeri-muistosi ja haasta omat 

verkostosi mukaan.

Muistojen meri – Minnenas Hav

johnnurmisensaatio.fi/muistojenmeri/

#muistojenmeri #minnenashav #seaofmemories

https://johnnurmisensaatio.fi/muistojenmeri/

