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Tyhy-retken info Rauman kaupungintalolla 12.5.2016. Paikalla oli 14 saaristoretkeilystä 
kiinnostunutta Rauman kaupungin työntekijää. Tilaisuudessa annettiin talkoovoimin 
informaatiota Rauman saariston retkeilyreiteistä, retkeilytaidoista, kohteiden 
tavoitettavuudesta vesitse ym. 

Nurmeksen Kalamaja -videon kuvaus 21.5.2016. Kalamaja yksi Nurmeksen saaren 
kiintopisteistä retkeilyn suhteen. Tämä videomateriaali tulee myöhemmin osaksi kohde-
esittelyä, joita julkaistaan selkameri.fi -sivuston Rauman kuntaoppaassa eli ”Rauma-
nurkassa”. 


Videon nettiosoite:

https://www.facebook.com/selkamerenystavat/videos/1206206709460016/
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http://selkameri.fi
https://www.facebook.com/selkamerenystavat/videos/1206206709460016/


Toukokuun alussa 2016 Nurmeksen saaren Päivärantaan vietiin lampaita 
laiduntamaan Päiväranta-Pinokarin välistä rantaniittyä. Lampaat pitävät omalta osaltaan 
perinnemaisemaa avoimena.
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Tyhy-retkellä Nurmeksen saaressa, Pihluksensäikällä 21.5.2016. Järjestäjien lisäksi 
mukaan lähti 12 retkeilijää, joita hankkeen talkoolaiset johdattivat pitkin saaren polkuja ja 
rantoja. Retkellä tunnistettiin kasveja ja tutustuttiin myös kulttuurihistoriaan. Päivärannassa 
lämmitettiin sauna.

   

Satavesi-työpaja Nurmeksen Päivärannassa 31.5.2016. Koolla kymmenen 
vesiensuojelun asiantuntijaa. 
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Ruovikkotalkoot 14.7. Nurmeksen Päivärannassa. Yhtenevänsisältöiset 
ennakkoilmoitukset Facebookissa, yhdistyksen kotisivun tapahtumakalenterissa ja 
Metsähallituksen luontoon.fi -tapahtumakalenterissa. Tapahtumaa mainostettiin Raumalla 
lisäksi Radio Ramonan ympäristökuulumisten radiohaastattelulla.

Ruovikkoa saatiin taannutettua, ja työtä jatketaan vielä kesällä 2017 kaksissa talkoissa.
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http://luontoon.fi


Ruovikkotalkoot Facebookissa 15.7.2016:

Instagram-päivitys ruovikkotalkoista:
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Juttu Raumanmeren väkeä -hankkeesta Länsi-Suomi -lehdessä 16.7.2016.
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Raumanmeren väkeä osallistui myös 21.8.2016 järjestettyyn majakkapäivään 
Kylmäpihlajan majakalla. Juhani Korpinen oli majakalla opastamassa kävijöitä ja 
esittelemässä veneilijän perussolmuja.
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Merensuojeluretki Kylmäpihlajaan järjestettiin yhteistyössä Pyhäjärvi-instituutin 
kanssa 26.9.2016. Tapahtumasta tiedotettiin ennakkoon hankkeen sähköpostilistalla, 
Facebookissa, luontoon.fi:n kalenterissa, yhdistyksen kotisivuilla Selkämeren 
tapahtumakalenterissa sekä Raumalainen-lehdessä.  
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http://luontoon.fi


Merensuojeluretken ilmoitus 
Raumalainen -lehdessä 
16.9.2016.

Kuva retkeltä. 
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Kansallispuisto- ja merensuojeluaiheinen englanninkielen kurssi toteutettiin 
Pyhäjärvi-instituutin kanssa Vanhan Rauman Tammelassa 31.10.2016. Kurssi kesti 
kolme tuntia, PJI:n asiantuntija FT Päivi Laine valmisteli kurssimateriaalin ja veti 
opetuksen, ja kurssilaiset osallistuivat keskusteluun. Osallistujia oli järjestäjien lisäksi 4.  

Kurssin ennakkoilmoitus luontoon.fi:n tapahtumakalenterissa 21.10.2016:
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