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Itämeripäivä – mikä se on? 

John Nurmisen Säätiön vuonna 2019 käynnistämä 
jokavuotinen tekoja ja ajatuksia inspiroiva, kansainvälinen 
Itämeren juhlapäivä.
Tavoitteena inspiroida ja osallistaa
 nostaa Itämeri ykkösaiheeksi yhtenä päivänä vuodessa 
 antaa tilaisuus opettaa ja oppia merestä; sen luonnosta, kulttuurista ja historiasta 
 lisätä ymmärrystä ja kiinnostusta ihmisen ja meren vuorovaikutuksesta
 näyttää esimerkkiä ja antaa toivoa: Itämeri voi olla mallimeri koko maailmalle, 

uusien ratkaisujen koelaboratorio
 juhlistaa meren monimuotoisuutta ja mittaamatonta arvoa paitsi Suomelle ja 

suomalaisille, myös Itämeri-naapureillemme 

Itämeripäivää vietetään aina elokuun viimeisenä 
torstaina tapahtumien, tekojen ja tempausten ja 
koulutuksen parissa.

#itämeripäivä
#östersjödagen
#balticseaday



Sitoutuminen Itämeripäivän arvoihin 
- tutustu ja ilmoittaudu mukaan verkkosivuilla
• Sitoudumme yhteisiin tavoitteisiin ja käyttäytymiskoodiin: 

“Itämeri on enemmän” — kulttuuria, suojelua, elämyksiä ja seikkailua.
• Toimimme omassa toiminnassamme kestävän kehityksen mukaisesti. 
• Toteutamme tekoja, joilla ihmisten päät saadaan kääntymään kohti 

Itämerta. 
• Toimimme ylpeästi Itämeripäivän lähettiläänä ja kunnioitamme 

Itämeri-yhteisöä ja muita päivän kumppaneita. 
• Kannustamme kaikkia ympärillä olevia 

mukaan toimintaan!

Itämeripäivään osallistuminen 
on kumppaneille ilmaista. 

Itämeripäivän arvot ja kumppanuus  
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Miten mittaamme onnistumista
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Yksi Itämeripäivän 
onnistumisen tärkeimmistä 
mittareista on, että 
onnistumme kertomaan 
Itämerestä tavalla, jolla 
saamme uusia yleisöjä ja 
ihmisiä kiinnostumaan siitä!

• Itämeripäivän tunnettuus kasvaa vuosi vuodelta
• mitataan somessa ja seurataan verkkosivun analytiikkaa
• toteutetaan baseline-kysely (siirtynyt vuodeksi 2021)

• Tavoite: Itämeripäivän verkkosivuilla vuosittain 150 
tekoa tai tapahtumaa

• ”Kumppani-indeksi” – sitoutuneiden 
kumppaneiden määrä

• Vuonna 2021 kasvu 200 kumppaniin
• ”Kaupunki-indeksi”: 

• Helsingin ja Turun lisäksi mukana useita muita kaupunkeja 
sekä Suomen ulkopuolelta Pietari, Tallinna ja Tukholma, 
vuonna 2021 kaksi uutta maata

#itämeripäivä
#östersjödagen
#balticseaday



Yleistä vuoden 2020 toteutuksesta
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Tapahtumasta kampanjaksi 
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• Rakensimme vuonna 2019 lanseeratusta Itämeripäivästä 
mittavan kampanjakokonaisuuden

• Itämeripäivä päätettiin toteuttaa koronasta huolimatta –
päivän vietto mahdollista myös virtuaalisesti

• Linjaus epäkaupallisuudesta ja säätiön yhteiskunnallisesta 
teosta otettiin vastaan hyvin, päivän arvot koettiin 
innoittaviksi ja osallistuminen mielekkääksi 

• Kesäkuussa saatu tasavallan presidentin tervehdys kannusti 
osallistumaan 

• Jo ensimmäisenä vuonna Itämeripäivään osallistui huikea 
joukko eri tahoja, tavoite kasvattaa ja vakiinnuttaa Suomessa 
ja kansainvälisesti

Säätiö on kutsunut 
mukaan jokaisen meistä.
”
Tasavallan 
presidentti
Sauli Niinistö



• Tapahtumia mm. näissä kaupungeissa: 
Helsinki, Espoo, Vantaa, Kerava, Turku, Kotka, Rauma, 
Vaasa, Porvoo, Hamina, Hämeenlinna, Tampere, 
Siikalatva

• Kumppaneiksi saatiin laajalla joukko toimijoita: 
kaupungit, koulut, tutkimuslaitokset, yliopistot, 
yritykset, sukeltajat, ravintolat ja suurkeittiöt, säätiöt, 
mediat sekä kulttuurikentän toimijat, kuten museot, 
kirjastot ja musiikintekijät.

• Kansainvälinen osallistuminen: Itämeripäivää 
vietettiin ympäri Itämerta Venäjällä, Virossa, 
Ruotsissa ja Latviassa

• Itämeripäivän viikolla verkkosivuilla oli yli 10 000 
yksittäistä kävijää, ja Itämeripäivänä lähes 6000 
kävijää

Ylitimme kaikki tavoitteet: 
kumppaneita noin 150 ja tekoja 
ja tapahtumia 150
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Some: 
tilastoja ja tähtihetkiä
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Twitter: #itämeripäivä oli viraali-ilmiö 
koko päivän ajan
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• #itämeripäivä oli Suomen
twiitatuin hashtag koko 
päivän 27.8., twiittejä yli 1000

• Twitterissä tavoitettiin 
lähes kaksi miljoonaa tiliä

• Myös #itämeri
trendasi



Instagram: #itämeripäivä levisi orgaanisesti 
Instagramissa
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• #itämeripäivä-merkittyjä feed-
julkaisuja versiointeineen lähes 2 
000 kpl

• Kampanjatunnisteet mukaan 
laskettuna feed-julkaisuja yht. 5 
388 kpl

• Iso joukko Itämeripäivä-aiheisia 
Instagram-storyja päivän 
aikana



11



12



Itämeripäivän kampanjoille saatiin nimekkäitä keulakuvia
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Itämeripäivä tavoitti somessa presidentit…
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…poliitikot ja ministeriöt

16



…suurlähetystöjä ja muita kansainvälisiä tahoja
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…laajan joukon kotimaisia toimijoita
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Satsasimme erityisesti someen, mutta myös media 
kiinnostui. Koottuja medianostoja Itämeripäivän viikolta
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• Yli 70 media-artikkelia ja tiedotetta Itämeripäivästä

Vantaan Sanomat 
24.8. 

ProSail 3/20
Yle 27.8.

Turun sanomat 22.8.



Dagens Nyheter 30.8.

Baba Lybeck Avussa

MTV-uutisaamu 27.8.
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HS 28.8. + 
Helsinki puhuu 
+ Itämeriviikko



Vuoden 2021 suunnittelu
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Itämeripäivän kärkikampanjat

• Säätiön valmiiksi konseptoimia
Itämeripäivän tempauksia, joihin mikä 
tahansa taho tai yksityishenkilö voi 
osallistua

• Valmiita kärkikampanjoita kannattaa 
hyödyntää, jos oman teon tai 
tapahtuman suunnittelu tuntuu 
hankalalta. 

• Tavoitteenamme on tehdä jokaisesta 
kärkikampanjasta viraali-ilmiöitä, joilla 
Itämeri nousee päivän ykkösaiheeksi

• John Nurmisen Säätiön konseptoimat
Itämeripäivän valmiit kampanjat ovat: 

1. Ruokateemainen Itämerimenu
2. Vesistöteemainen Pulahdus
3. Kulttuuriteemainen Itämerihetki



1.  Itämerimenu
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Yksi helpoimmista tavoista osallistua 
Itämeripäivään on syödä Itämeri-
ystävällistä ruokaa!

Itämeripäivän verkkosivuille 
(www.itameripaiva.fi/teot/itamerimenu/) 
on koottu linjaus Itämeri-ystävällisistä 
ruokavalinnoista.  

http://www.itameripaiva.fi/teot/itamerimenu/


Itämerimenu – miten osallistua
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Yksityishenkilöt ja ryhmät, kuten työ- ja kaveriporukat voivat

• osallistua syömällä Itämeri-ystävällistä ruokaa kotikeittiöissä, 
ravintoloissa ja henkilöstöravintoloissa

• loihtia oman Itämerimenun tai hyödyntää Itämeripäivän 
verkkosivuilta löytyviä vinkkejä: Marttojen Itämerimenua ja Ylen 
reseptikonetta

Ravintolat, mukaan lukien henkilöstöruokalat ja kahvilat, voivat 
• ideoida omaan ravintolaansa Itämeri-ystävällisen ruokalajin tai 

kokonaisen Itämerimenun
• Tai/ja toteuttaa ravintolasta mukaan haettavan, Itämeri-ystävällisistä 

raaka-aineista kootun piknik-korin tai kotona kokattavan menukassin.



2.  Pulahdus
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Itämeripäivänä pulahdetaan veteen ympäri Suomen ja Itämeren klo 18.00.  

• Pulahtaa voi missä 
vesistössä vain ja kastaa 
voi vaikka pelkän varpaan. 

• Tavoittelemme yhtäaikaisella 
kello kuuden pulahduksella 
viraali-ilmiötä, mutta pulahtaa 
voi toki milloin tahansa 
Itämeripäivän aikana. 

• Ideana on nauttia vesistöjen 
tuomista virkistysmahdolli-
suuksista ja toisaalta samalla 
kiinnittää huomiota vesistöjen
ekologiseen tilaan.



Pulahdus – miten osallistua
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Mukaan voi haastaa vaikkapa kaverit tai 
työyhteisön. 

• Tärkeintä on, että kukaan ei mene veteen 
yksin turvallisen pulahduksen 
takaamiseksi

• Joukkopulahdus! Myös isomman, suurelle 
yleisölle suunnatun, Pulahdus-
tapahtuman järjestäminen on 
mahdollista. Järjestäjän on huolehdittava 
mm. turvajärjestelyistä 

Vuonna 2020 toteutettua: 
• Joukkopulahdus Kuusijärvellä, 

pellehyppyjä veteen, 
uimakoulu ja 
hengenpelastustaitojen 
opettelua. 

• Majakkaseuran talkoolaisten 
joukkopulahdus eri majakoilla.



3.  Itämerihetki
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Itämerihetki on omistettu kotimeremme 
ainutlaatuiseen kulttuuriin tutustumiselle.
Itämerihetken voi viettää yhdessä tai yksin milloin vain 
Itämeripäivän aikana.



Itämerihetki – miten osallistua
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• Vietä hetki esimerkiksi meriaiheisen kirjan, podcastin, näyttelyn tai 
elokuvan parissa joko yksin tai yhdessä. 

• Museot, kirjastot, teatterit ja muut kulttuuritahot voivat osallistua esim. 
järjestämällä suurelle yleisölle suunnattuja Itämeri-aiheisia näyttelyitä, 
opastuksia, työpajoja ja esityksiä.

• Itämerihetki lapsille
o Tarjoamme mm. päiväkotien, koulujen, museoiden, kirjastojen ja 

kotien käyttöön Itämeri-aiheisen sadun puuhatehtävineen
o Sadun voi lukea itse tai kuunnella sen äänitiedostona.
o Lapsille voi järjestää esim. museoon tai kirjastoon oman Itämeri-

puuhanurkkauksen materiaaleja hyödyntämällä.

o Materiaaleja voi hyödyntää myös osana päiväkoti- tai koulupäivää. 



Kaikki tieto samassa paikassa: itämeripäivä.fi
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Me teemme Itämeripäivän!
Aie Cosmetics
Airam Electric
Amos Lakiasiaintoimisto Oy
Archipelago Sea Jazz
Arkea
Ateneum
Autonomous non-profit 
organization “KronFest/ Автономная 
некоммерческая организация 
“Кронфест”
Cafe Carusel
Cafe Kuusijärvi
Centrum Balticum
Cocomms
Designmuseo
Dods Challenge Helsinki Oy
ELY-keskus
Elävä Itämeri -säätiö (BSAG)
Espoo Catering Oy
Espoon kaupunginkirjasto
Espoon Ympäristökeskus
Finlandsinstitutet Stockholm
Finnpilot Pilotage Oy
Flavour Studio
Forum Marinum
HaminaKotka Satama Oy
Hanasaari – ruotsalais-
suomalainen kulttuurikeskus
Harakan luontokeskus
HELCOM
Helmet-kirjastot
Helsingin juhlaviikot
Helsingin kaupunginkirjasto
Helsingin kaupunki
Helsingin suomalais-venäläinen
koulu

Helsingin yliopisto
Helsingin tapahtumasäätiö
Historical and Cultural Complex Fort 
Konstantin / Историко-культурный 
комплекс Форт Константин
HSY
Itämerihaaste
John Nurmisen Säätiö
Kalatalouden Keskusliitto
Kalatalouskeskus
Kalatukku E. Eriksson Oy
Kaliningrad Regional Public 
Organization “Yacht Club Ost-West” 
/ КАЛИНИНГРАДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ” ЯХТ-
КЛУБ ОСТ-ВЕСТ”
Kansallismuseo
Kauppakeskus Forum
K-Ryhmä
Kesälukioseura ry
Kiilto Oy
Kokkolan Halpa-Halli Oy
Kotimaan Energia Oy
Kotitalousopettajien liitto ry
Kotkan kaupunki
Kotkamills Oy
Kymen Sanomat
Ladoga Fest
Laguuni
Lahden kaupunki
Leijona Catering Oy
Lidl Suomi
Lighthouse museum / Музей маяков
Lions Suomi
Luke
Luonto-Liitto

Länsi-Suomi sanomalehti
Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry
Maaseudun Sivistysliitto
Marttaliitto
Marva Media Oy
McKinsey
Metsähallitus
Meriturvallisuuden ja -liikenteen
tutkimuskeskus MeriKotka
Moomin Characters
Museovirasto
Ocean Ladies
Opetushallitus
Orion Oyj
OSK Kotasaari
Oulun Kaupunki
Palmia Oy
Palvelukeskus Helsinki
Partioaitta
Pellehyppääjä Aurajoen Tarzan ja
kumppanit
Pidä Saaristo Siistinä ry
Pohjoismaiden Investointipankki NIB
Porin kaupunki
Posti Group Oyj
Presidentti Tarja Halonen
Puolustusvoimat
Pyhän Henrikin apteekki
Rauman kaupunki
Ruotsin suurlähetystö
Saaristomeren Suojelurahasto
Sanoma Oyj
SATAKOLKYT
Satakunnan ammattikorkeakoulu
Savoy-teatteri

SeaHelsinki
Sea Life Helsinki
Siisti Biitsi
Smartum
Sodexo Oy
Sponda Oyj
State budget institution “The History 
Kronshtadt museum” /Санкт-
Петербургское Государственное 
бюджетное учреждение “Музей 
истории Кронштадта”
Steam Turku
Stockmann
Sukeltajaliitto ry
Suomen Lions Liitto ry
Suomen kansallismuseo
Suomenlinnan hoitokunta
Suomen Majakkaseura ry
Suomen Merentutkijat ry
Suomen merimuseo
Suomen Meripelastusseura ry
Suomen Tallinnan suurlähetystö
Suomen Tukholman-instituutti
Suomen Uimaopetus- ja
Hengenpelastusliitto (SUH)
Suomen Vapaa-ajankalastajien
Keskusjärjestö
Suomen Viron-instituutti
Suomen ympäristökeskus SYKE
Suomenlinnan hoitokunta
Supercell
Superson
Tallinnan kaupunki
Tanskan suurlähetystö
Tiede Luonto lehti
Teurastamo

The Baltic Sea Project
The Central Baltic Programme
The Roscongress Foundation
Tokmanni Group Oyj
Turun kaupunginkirjasto
Turun kaupunki
Turun Suomalainen Yhteiskoulu
TSYK
Turun vesihuolto
Turun Yliopisto
Uimalla yli ry
Unesco Baltic Sea Project
Ursuit Oy
Vaasan kaupunki
Vaasan kaupungin museot
Vanajavesikeskus
Vanajavesisäätiö
Vantaan kaupunginkirjasto
Vantaan kaupunki
Vantaanjoen ja Helsingin seudun
vesiensuojeluyhdistys ry VHVSY
Vantti
Viking Line Abp
Vincit
Vivace ry
Wärtsilä Oyj Abp
WWF Suomi
Yacht-Radio
Yle Luonto
Ykkösryhmä ry
Ympäristöministeriö
Ålandsbanken
Åbo Akademi



Toteutuksen aikataulu 2021

• Infotilaisuuksia suomalaisille, venäläisille, virolaisille ja ruotsalaisille kumppaneille
• Infokirjeet kuukausittain - uutiskirjeenä ja verkkosivulla
• Pyri ilmoittamaan tekosi/tapahtumasi viimeistään 30.7. – mielellään jo 

aikaisemmin!
• Tiedottaminen medialle 19.8.2021
• Ajoissa nettisivuilla olevia tapahtumia nostetaan todennäköisemmin esille 

Itämeripäivän some-markkinoinnissa

27.8.

Infotilaisuus

22.1.2021

Turku 
workshop

27.1.2021

Venäjä-
workshop

4.2.2021
3.3. Viro

26.3. 
Ruotsi

Itämeripäivä
2021

26.8.

Ruotsi- ja
Viro-työpajat

#itämeripäivä
#östersjödagen
#balticseaday

Itämeripäivä 
2020

26.5.
25.6.
6.8.

Infokirjeet

19.8.



Kuvat: Ilkka Vuorinen

Tervetuloa mukaan 
Itämeripäivään!

kirsi.kurki-miettinen@jnfoundation.fi 
oona.piiroinen@jnfoundation.fi 

www.itämeripäivä.fi

mailto:kirsi.kurki-miettinen@jnfoundation.fi
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