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Tähtitaival
Tehtäväohje
Tarpojat
Rannikkokuntia

OLEK SÄÄ KÄYNY TÄÄL?
Heippa! Rannikolla on muutakin kuin merta ja luotoja. Tunnetko sinä rannikon kaupunkeja?

Tehtävänänne on selvittää kolmelta rajatuilta alueelta (punainen, vaikeimmat vihjeet;
keltainen, vihjeet; vihreä, helpot vihjeet) löytyvien vihjeiden perusteella jokaisen
seitsemän (7) rannikkokaupungin nimi ja yhdistää ne rastimieheltä löytyviin
kunnanvaakunoihin.
Ryhmä voi kunkin alueen jälkeen esittää vastauksensa rastimiehelle tai rastimiehen
ohjeistamana siirtyä seuraavalle alueelle.

Hauskaa matkaa ja nähdään reitin lopussa!

Terveisin: Tuovi
P.S. Kunta on kunta, mikäli se ei ole kaupunki.
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Kustavi
Vaikeat kyssärit

Hanko

Kotka

Kemiönsaari

Rauma

Parainen

Närpiö

Kunnan alueella 20
järveä, mm.
Sikaraumanpuhti ja
Hilippajärvi

Tunnettu
merenrannoista ja
hiekkarannoista
(yhteensä 30 km)

Sijaitsee Kymijoen
suulla

Ennen kuntaliitosta erään
nykyään kuntaan liittyvään
kunnan alueella
rautatehdas perustettiin jo
vuonna 1686

Perustettiin jo 1440luvulla Kaarle
Knuutinpoika Bonden
luvalla

Suomen suurin
kesämökkikunta

Kunnanjohtaja HansErik Lindqvist

Perustettiin 1874,
nykyinen nimi saatiin
1897
Suomen kymmeneksi
pisin silta (Kaitainen)

Entisaikaan tärkeä
pysähdyspaikka
purjelaivoille
Tunnettu
keksitehtaastaan

Kaupunki on latinaksi
Aguila

Saarella sijaitsee Tiilerin
tiilitehdas
Kunnassa sijaitsee
Puolustusvoimien alue
Skinnarvik

Kaupungissa sijaitsee
Suomen ainoa
kalakoulu
Nykyinen kunta
viiden kunnan
yhteenliittymä

Kunnanvaltuustossa
on RKP:n osuus 91 %

Kaupungin jälkeen
suurimmat työnantajat
ovat Carea ja Steveco

1800-luvulla kaupungin
purjelaivalaivasto oli
Suomen suurin
Suomen neljänneksi
vanhin kaupunki

Volter Kilpi on
kuuluisampia kuntalaisia

Alueesta taisteltiin
toisen maailmansodan
aikana

Pitäjäruokia mm.
lohisoppa, punsa ja
ryynipiirakka

Benstkärin majakka
sijaitsee kunnassa

Vaakunassa Ruotsin
liput värit (sininen ja
keltainen)

55 % kuntalaisista on
ruotsinkielisiä

Tunnettu tapahtumasta:
Lohimarkkinat

1200-luvulla mainittu
nimillä Kumionpää ja
Hangethe

Juha ”Watt” Vaino
tunnetuimpia
kaupunkilaisia

Amos Anderssonin
kesähuvila Söderlongvikin
kartano sijaitsee kunnassa

Suomen ainoa
kokonaan veden
ympäröimä kaupunki

1850 tunnettiin
kartoissa nimellä
Nääräpää

Kuninkaantie kulki
Tukholmasta Turkuun
tämän kunnan kautta

Eteläisen Suomen
tunnetuimpia
tullisatamia

Osa Suomen suurinta
yleissatamaa

Aikoinaan 11 hiiliuunin
kokonaisuus suurin koko
Euroopassa

Ainoana kaupunkina
Suomessa kaksi
UNESCO:n
perintökohdetta
Nykyään jotain
tekemistä Lapin ja
lappilaisten kanssa

Kaupungiksi
tammikuussa 1993

Vaakunassa kunnan
käytetyin vesiväylä jakaa
maa-alueet kahtia

Vaakunassa kunnan
vesitorni

Vaakunassa kunnan
nimen mukainen eläin

Kunnan vaakunassa on
propelli

Vanha Malmi
muodostaa
historiallisen osan
kaupungista
Vaakunassa ankkuri

Isokarin majakka
sijaitsee kunnassa

Suurimmista
työllistäjistä KoneCranes

Utön majakka
suosittu
matkailukohde

Vaakunassa siivet ja
tyylitelty sydän

Ystävyyskunnat
Akranes (Islanti),
Bamble (Norja),
Tonder (Tanska),
Västervik (Ruotsi)
Ensimmäinen
maininta löytyy jo
1300 luvulta

Keskivaikeat kyssärit

Vanhoja keskustoja mm.
Dalsbruk, Västanfjärd

Kivikylän areena
paikallisen
lätkäjoukkueen
kotiareena.
Vuoden pyöräilykunta
2010

Yli 80 %
ruotsinkielisiä

Helpot kyssärit
Sai nimensä Kustaa III:lta

Suomen eteläisin kunta

Asukaslukuun nähden
Suomen suurin
mökkikunta
Vakka-Suomen kuntia

Vuokrattiin
Neuvostoliitolle 1940luvun
Tunnetaan
jokavuotisesta
regatastaan
Meri ympäröi kuntaa
kolmelta puolelta;
maarajaa Raaseporiin
vain joitakin kilometrejä

Asukasluvultaan
Manner-Suomen
kolmanneksi pienin
kunta ja VarsinaisSuomen pienin kunta

Tunnettu
Meripäivistään
Merikeskus Vellamo on
kuuluisa nähtävyys

Suomen suurimpia saaria

Sijaitsee Kymijoen
suulla
Kyminlinnan
merkittäviä
nähtävyyksiä

Vuosittain vietetään Baltic
Jazz-festivaalit

Tunnetaan
Pitsiviikostaan
RMJ-tapahtuma kaikkein
tunnetuimpia

Tunnetaan
kalkkikaivoksestaan
Meripinta-alaltaan
Suomen suurin kunta

Kunnassa pidetään
tomaattikarnevaalit
Kuuluisa
tomaattipitäjä

Saaristomeren
luontokeskus Sinisimpukka
sijaitsee
Naapurikuntia mm. Salo,
Hanko, Parainen ja Sauvo

Kuuskajaskari ja Reksaari
suosittuja
vierailukohteita
Tunnettu
puutaloalueestaan

Tunnettu välillä
Länsi-Turunmaana

Nimen saanut
Närpiönjoesta

Yhdistynyt mm.
Nauvon ja Iniön
kanssa vuonna 2009

Sijaitsee
Pohjanmaalla

