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”Jag vill förstå så mycket som möjligt om havet 
och livet till sjöss.”

– Tiina Mertanen, Finlands sjöhistoriska museum
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Östersjön är for tsättningsvis världens mest förorenade hav. På grund av sina unika 
egenskaper utgör det ett känsligt och sårbar t ekosystem, och vi lär oss ständigt nya 
saker om dess tillstånd och orsakerna till föroreningen. 

Marin nedskräpning har under de senaste åren identifierats som en ny,  
betydande faktor som hotar miljöns renhet och biodiversiteten i naturen. Merparten av 
det skräp som hamnar i havet finns under vattenytan och är osynligt för oss, och kanske är 
det också därför som det tagit så länge för problemet att uppdagas. Först nu håller det på 
att klarna vilka långtgående effekter exempelvis det plastskräp som hamnat i haven kan ha. 

I februari 2017 stod den marina nedskräpningen och i synnerhet mikroplasterna på 
agendan när representanter från Östersjöns kuststater träffades i Helsingfors. Bland 
annat diskuterade man om mikroplaster borde förbjudas i kosmetikprodukter. I början 
av september publicerade The Guardian en nyhet om att forskare hittat mikroplaster 
i prover tagna av vattenledningsvatten runt om i världen.

I det hundraåriga Finland är vi fortfarande på många sätt beroende av havet. Även 
efterkommande generationer vore värda rena vattendrag. Ansvaret för nedskräpningen 
måste tas alltmer på allvar, om vi vill lämna något annat efter oss än en marin soptipp. 

Avfallshanteringen i skärgården och det konkreta marina skyddsarbetet i skärgården 
förlitar sig i stor utsträckning på det arbete som Håll Skärgården Ren rf utför. De redskap 
som föreningen använder sig av i sitt arbete har länge varit i behov av att förnyas. 

Finansministeriet beviljade hösten 2016 ett länge efterlängtat understöd för  
avfallshanteringsarbete i skärgården. Stödet riktades till Håll Skärgården Ren rf:s  
far tygsinvestering. Tack vare detta stöd, donationer och företagssamarbete möjlig- 
gjordes äntligen anskaffningen av det nya servicefar tyget. 

HSR rf:s investering i ett nytt servicefar tyg innebär att verksamheten överhuvud- 
taget kan fortgå. Genom en fungerande avfallshantering kan man främja att medborgarna 
har goda förutsättningar för att återvinna material och styra dem till rätt plats när 
produkten nått slutet av sin livslängd eller man själv inte längre behöver den. 

Att far tygsanskaffningen blev verklighet är av ännu större betydelse än vad  
eurobeloppet låter antyda, för både Östersjön och för alla människor som bor i dess  
avrinningsområde. Det är ett viktigt steg mot ett bättre tillstånd i Östersjön.

Saara-Sofia Sirén 
riksdagsledamot och fadder för 
M/S Roope som döptes 14.6. 
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Har du velat få tag på aktuell information om ned- 
skräpningsläget i Östersjön, men haft svårt att hitta den? 
Nu har Håll Skärgården Ren rf tillsammans med experter 
på området och med hjälp av finansiering från Ålands-
bankens Östersjöprojekt, sammanställt ett heltäckande 
informationspaket: Roskapostia – Kansalaisen tietokir-
ja meren roskaantumisesta (Skräppost – Medborgarens  
faktabok om havens nedskräpning)
  
Bakom boken står toppexperter på nedskräpningen i Östersjön 
och i Finlands havsområden, forskarna Outi Setälä och Maiju 
Lehtiniemi från Finlands miljöcentral samt Hanna Haaksi och 
Jenny Gustafsson från Håll Skärgården ren rf. Boken ger läsarna 
mångsidig information om bl.a. särdragen hos Östersjöns känsliga 
ekosystem, nedskräpningsläget idag och om mikroskräp. Boken  
beskriver nedskräpningens skadeverkningar såväl ur de havslevande 
organismernas som ur allmänhetens perspektiv och ger redskap 
för att förbättra läget.

Boken (på finska) kan läsas och laddas ner på HSR rf:s 
webbsidor: www.pidasaaristosiistina.fi/roskapostia

1. Den första faktaboken om  
nedskräpningen av Östersjön 
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HSR rf:s Skräpäventyret är ett pysselhäfte i 
berättelseform som riktar sig till barn i lågstadie- 
åldern. Läsaren får en inblick i den marina ned-
skräpningen och i Östersjöns hemlighetsfulla vär ld. 
Den far tfyllda berättelsen får läsaren att fundera 
över orsakerna till och effekterna av nedskräp-
ningen och inspirerar till efter tanke: vad kan  
man själv göra för att minska nedskräpningen? Skräp- 
äventyret har producerats som en del av det EU- 
finansierade projektet BLASTIC , som fokuserar på  
att kar tlägga den marina nedskräpningens rutter.

2. Skräpäventyret – ett nytt  
pysselhäfte för barn

HSR rf:s populära Hamnseminarium, ett evenemang 
för utbildning och nätverkande, anordnas nästa vår  
12–13.4 på Örö.
Denna ö, som hör till Kimitoön och varit verksam 
som kustfor t i hundra år, öppnades för allmänheten 
år 2015. Forststyrelsen har utvecklat ön till ett  
naturutflyktsmål som är öppet året om. På Örö förenas 
en unik skärgårdsnatur med kultur- och militär- 
historia. Det är företaget Skärgårdskompaniet som driver  
gästhamnen och står bakom den övriga servicen på Örö.  
Närmare information och seminarieprogrammet kom-
mer upp på HSR rf:s webbsidor i början av året.
Som vanligt deltar vi också i mässan Vene 18 Båt som 
anordnas i Helsingfors 9–18.2.2018. Välkommen med  
och träffa vår personal och bekanta dig med vår  
verksamhet.

3. Save the Date  
– kommande evenemang 

Kampanjen Fixa Flottan flyttar fokus från Skärgårds-
havet till insjöarna för att vi ska kunna förnya även de 
gamlingar till fartyg som redan tjänat föreningen och 
båtfararna i 20–30 år. 
Målet är att vi om två år ska få ett nytt far tyg som i fråga 
om utrymmen och driftsäkerhet lämpar sig för just  
miljövårdsarbete i utfärdshamnar till Saimen, som är det  
geografiskt mest vidsträckta av föreningens verksamhets-
områden.
Kampanjen Fixa Flottan inleddes år 2015. Med hjälp av 
de insamlade donationerna och med stöd från staten 
kunde HSR rf i slutet av år 2016 beställa ett nytt  
ser vicefar tyg till Skärgårdshavet som inledde sin  
verksamhet sommaren 2017. 
Läs mer: www.hallskargardenren.fi/fixa_flottan

4. Kampanjen Fixa Flottan flyttar 
till insjöarna

Rokansaari

HSR rf:s distriktskansli för Insjöfinland hyr ut stugor på 
Rokansaari i Lietvesi i Puumala. Stugorna upprätthålls av 
Saimens Rekreationsområdesförening.
Rokansaari är en populär utfärdshamn med sju tri-
vsamma uthyrningsstugor från 1950- och 1970-talet. 
Stugorna är försedda med basutrustning. Den naturs-
köna sandön erbjuder också två bastur, olika brasplat-
ser, en grillplats med tak, en avfallsstation, en brunn 
och ett sommarcafé. Stuguthyrning: Distriktskansliet 
för Insjöfinland: tfn 015 514 648 (mån–fre kl. 8–16) eller  
roope.jarvisuomi@pssry.fi. 

5. Hyr en stuga till nästa sommar

Trunsö

HSR rf hyr ut Notstugan på Trunsö i södra Skärgårds- 
havet till sina medlemmar och andra som besöker skär-
gården. Notstugan är komplett utrustad för 4–6 personer 
och den lämpar sig även för rörelsehindrade. Notstugan 
hyrs ut från och med maj till slutet av oktober. 
Läs mer : www.hallskargardenren.fi/sv/forening/
verksamhetsomraden/skargardshavet

SAMMANSTÄLLT AV: Nora Forsman

 Joel Forsman
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Spalten På ytan innehåller de färskaste nyheterna 
från HSR rf och sammanfattar den viktigaste 
aktuella informationen för våra medlemmarPå ytan 2017

 HSR rf

Ladda ner och skriv ur Skräpäventyret här: 
www.hallskargardenren.fi/skrapaventyret
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På Östra Finska vikens stränder trivs en kvinna som samlar på öar, gör  
djupdykningar ner i berättelser och känner sjöfartshistorian som sin egen ficka. 
Tiina Mertanen har lett Finlands sjöhistoriska museum i sju år och vet vad  

det är som gör havet så fascinerande.

På 60-talet tyckte den unga Kuopiobon Tiina Mertanen om att tillbringa tid tillsammans 
med äldre människor och lyssna till historier om gångna tider. För trollad absorberade hon 
berättelserna om hur man levde förr i tiden. Sina barndomssomrar tillbringade hon med 
att simma och meta i insjölandskap. När den unga Mer tanen vistades vid Kallavesi kändes 
det som om alla världens hav öppnade sig från dessa stränder.

– Kuopio är ju en kuststad, via Saima kanal, skrattar Mer tanen. 
Det växande, omättliga intresset för berättelser och historia fick Mer tanen att efter  

studenten börja studera Finlands historia, konsthistoria och museologi. På 90-talet  
förbyttes insjölandskapen till öliv vid Finlands kust och havet öppnade sig för Mer tanen på  
ett helt nytt sätt. Hon hade börjat jobba som forskare vid Kymmenedalens museum i Kotka.

Det var först arbetet vid museet i Kotka som fick Mer tanen att bli för trogen med havet 
och på så sätt började havet också uppta en stor del av hennes fritid. 

– Min tanke har varit att eftersom jag arbetar med maritim historia borde jag förstå så 
mycket som möjligt om havet och livet till sjöss. Därför har det blivit så att jag fått många 
vattenbaserade hobbyer.

Bland annat dykkurser, engagemang som frivillig i ett sjöräddningssällskap, avlagd behörighet 
som matros i inrikes far t, för trogenhet med traditionsfar tyg och inhopp som matros på  
en galeas är aktiviteter som roat Mer tanen och gett henne erfarenheter och kunskaper.

– En oförglömlig upplevelse var att segla från Kemi till Kotka med en sexpersoners 

besättning. Då kunde man se hur variationsrik den finska 
kusten är och hur varje havsområde är unikt. Vi såg också 
många av de fyrar som är bekanta från väderrappor terna 
för sjöfarande.

Numera har hon till följd av tidsbrist dragit ner på  
hobbyerna till sjöss, men sommar tid tycker hon om  
att tillbringa semestern med att åka runt mellan olika öar 
längs Estlands nordkust.

– De senaste åren har jag och min man haft som hobby 
att ”samla på” öar i Estland. Estland ligger nära och vid 
samma hemmapöl, men miljön är ändå annorlunda, på  
ett trevligt sätt, beskriver Mer tanen. 

VID BERÄTTELSERNA

En av de viktigaste uppgifterna för museiarbete är  
att med hjälp av olika material och föremål föra fram olika  
berättelser om människor och historien. Det här har alltid 
varit viktigt också för Mer tanen. 

År 2004 blev hon en del av Finlands sjöhistoriska museums 
team, via ett av museets byggprojekt, och år 2010 utnämndes 
hon till museichef. Nu ansvarar Mer tanen också för verk-
samheten vid Finlands nationalmuseums alla museienheter. 

– Trots att vi lever i en tid av förändring och det ställs allt 
striktare krav för offentlig finansiering, är stämningen ute 
på museerna för närvarande riktigt bra. Folk visar ett klar t 
intresse för museer och besökarantalen ökar, konstaterar 
Mer tanen nöjt.

Mer tanen anser att museiarbetet har utvecklats i rätt 
riktning. Sjöhistoriska museet vill utöver utställningarna 
också fokusera på att vara en plats som ger upplevelser 
och väcker känslor. Man kan for tsättningsvis komma in och 
koncentrera sig på samlingarna, men också för att minnas 
gångna tider över en kopp kaffe eller ha en första dejt med 
en ny förälskelse.  

Framförallt vill Sjöhistoriska museet berätta hur sjöfar ten 
och sjöhandeln har påverkat och for tsättningsvis  
påverkar allas våra liv.

– Ofta ber jag människor att tänka efter hur det skulle 
se ut när de öppnar kylskåpet eller garderoben om inte 
far tygstrafiken fanns.

For tfarande går största delen av Finlands expor t och  
impor t sjövägen. Hamnarna, som nu ligger utanför  
centrum, fylls numera med stora far tyg året runt, men 
ännu för 60 år sen väntade man på delikatesser från fjärran 
länder och att vårens första far tyg skulle komma upp i 
älvfårorna.

En kock ombord på isbrytaren 
Tarmo tömmer sophinken  
i havet år 1954. 

 Finlands sjöhistoriska museums bildkollektion/Museiverket

”Det går inte att få nog av 
denna undervattensvärld och 
alla har inte heller möjlighet 
att ta sig.

Vattenrutter från forna  
dagar till morgondagen
TEXT: Veera Säilä

Höstens Sälle

 Veera Säilä

Mertanen drömmer om att få 
förverkliga sina omvälvande 
och tillsvidare hemliga idéer 
under Sjöhistoriska museets 
10-årsjubileumsår 2018.

 Veera Säilä
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PÅ OCH UNDER YTAN

Det mest fascinerande med sjöfar thistorian är, enligt  
Mer tanen, Östersjöns alla vrak och det undervattens- 
kulturarv som är helt unikt globalt sett. Att vraken efter  
träbyggda far tyg bevaras på Östersjöns botten är unikt, 
eftersom de inte förstörs av de blötdjur som lever i de 
stora oceanerna. 

– Det går inte att få nog av denna undervat-
tensvärld och alla har inte heller möjlighet att ta sig 
ner dit. Själv gick jag en dykkurs för att få bekanta 
mig med vraken och se hur 
man arbetar nere i djupet. 
Lyckligtvis är tekniken  
numera så utvecklad att alla 
till exempel på museer kan 
få ta del av denna mystiska 
värld i form av videor och 
3D-modeller.

På det 100-åriga Finlands 
stränder stannar Mer tanen 
upp för att begrunda  
hur transpor tformerna ur 
en alldeles vanlig människas 
perspektiv har förändrats 
under tidernas lopp. Så sent 
som de första 50 åren av 
självständighetstiden hade 
vattenvägar ännu en stor  
betydelse vid Finlands kust 
och i inlandet  

– Vattenrutter var för 
många den enda förbindel-
sen till utlandet. Tänk till exempel hur viktiga de har varit  
under den finländska konstens guldålder för kända kultur-
personer som Sibelius och Edelfelt. De hoppade på ett 
far tyg för att åka iväg och få influenser från Europa och för 
att t.ex. måla Jardin du Luxembourg.

I takt med att järnvägs- och landsvägsnätet har  
utvecklats har passagerar trafiken falnat. Nu är flygande  
redan vardagsmat, och på insjöarna begränsar sig trafiken 
till kryssningstrafik under sommar tiden. 

– Å andra sidan håller Helsingfors på att växa till Europas 
största hamn för passagerar trafik. Detta vittnar om den 
ökade fritid vi har till vår t förfogande och hur vi tillbringar 
den i takt med att levnadsstandarden ökar. Åtminstone 
flera miljoner människor tycks trivas på Tallinnkryssningar, 
funderar Mer tanen.

Framtiden kan Mer tanen inte förutspå, men hon kommer 
med intresse att följa när de mycket omtalade obemannade 
far tygen börjar trafikera. Någon förändring i varuflödena 

tror hon inte på, och inte heller att det kommer att ske 
någon radikal förändring i sjöfar tens betydelse för Finland.

VÅRA VAL PÅVERKAR

Mer tanen är oroad över de många miljöhot som riktar 
sig mot vattendragen. Ämnen som genast kommer på 
tal är utsläpp från far tyg, avloppsvatten, samt främmande 
ar ter som följer med barlastvatten och vilken effekt dessa 
har på våra vattendrag.  

Men framförallt vill hon påminna den enskilda  
konsumenten om kraften 
i de val vi gör och om att  
information finns, om vi bara 
är villiga att höra och se den.

– Det är ibland bara svår t 
för människan att se helhets- 
bilden och hur ens eget  
agerande påverkar. Till  
exempel i butiken, när man 
väljer vad man ska köpa, 
hur många reflekterar då 
över hur EU kan få fiska 
den Västafrikanska kusten 
helt tom och driva de lokala  
fiskarna till randen av  
emigration?

För Mer tanen, som har till-
bringat nästan trettio år på 
Östra Finska vikens stränder, 
är Östersjöns renhet det 
ämne som ligger närmast 
hjär tat. Hon har uppmärk-

sammat hur nedskräpade stränderna är och hur skräpets 
karaktär har blivit alltmer plastdominerat. Folk från museet 
deltar också varje år i strandstädningstalkon som anordnas 
inom ramen för kampanjen Snygg Beach och försöker på 
så sätt göra sitt för sin näromgivning.

När det gäller sjöfar tsrelaterade miljö- och säkerhets- 
frågor tycker Mer tanen att Finland ändå är ett föregångsland, 
och denna kompetens säljs också till utlandet.

– Vår t unika Östersjön, som till och med fryser till, 
har lär t oss mycket och vi gör betydande satsningar på 
att förebygga problem. Det trafikstyrningssystem som är  
gemensamt för Finland, Estland och Ryssland är ett bra 
exempel, och tack vare detta har till exempel flera grund-
stötningar kunna undvikas. 

Mer tanen anser att miljöfrågor borde angripas via  
sjöfar tsbranschens verksamhetskultur. Att öka miljömed- 
vetenheten, utveckla tekniken och uppgöra direktiv är här 
i en nyckelroll. S

 Finlands sjöhistoriska museums bildkollektion/Museiverket

Vems signaler skulle du vilja höra i nästa nummer av Sälle?  
 Jag vill utmanana Jari Sillanpää att dela med sig av sina signaler i denna spalt. Han bor på landet och i staden 

och på sina turnéer ser han det finländska landskapets många ansikten.

Vad betyder naturen för dig?
 Jag har vuxit upp på landet, men en gång i 

tiden flyttade jag in till staden och det kändes fint. Åren 
gick och jag insåg att jag ändå saknade en annan slags 
natur än den man möter i staden. Efter att ha flyttat ut 
på landsbygden med familjen förstod jag att det är min 
värld och mitt landskap. De senaste fyr tio åren har jag 
fått bo på landet och vid vattnet och det känns som att 
mina drömmar gått i uppfyllelse.
 
Favoritplats bland Finlands vattendrag?

 Insjöar är min typ av vatten, under mitt liv har 
jag bott vid flera olika insjöstränder. Men det är viktigt 
att skydda alla typer av vattendrag.  Insjöar syresätts 
och inom strändernas skyddsområden förhindras närin-
gsämnen från att rinna ut i vattnet. När vi alla följer 
råden för hur vi kan skydda miljön och gör vårt bästa 
för att åtgärda de spår vårt eget liv lämnar är vi alla 
naturvårdare. 

Katri Helena

Vilket missförhållande i fråga om miljön skulle 
du vilja uppmärksamma mer?

 Jag är ytterst förvånad över hur det kommer 
sig att man fortfarande skräpar ner i naturen! Kunska-
pen finns och kampanjer ordnas och det finns nog inte 
någon som inte känner till att skräpet inte förmultnar 
vid vägkanten och cigarettfimpar och snuspåsar inte för-
multnar på asfalten. Jag förundrar mig över vad som rör 
sig i en människas huvud när man sådär bara kan slänga 
ut vad som helst från ett bilfönster. En ren natur innebär 
hälsa för människor och djur. 

Ditt löfte till naturen?
 Jag har i tiderna lovat att plocka ett skräp om 

dagen, och ibland blir det till och med flera. S

En av Finlands mest framgångsrika artister och en stor naturvän.
TEXT: Nora Forsman

Signaler

Warner Music Finland

VEM: Tiina Mer tanen FÖDD: 1963 ARBETE: Chef för Finlands national-
museums avdelning för museitjänster och för Finlands sjöhistoriska museum  
HEMMA: hemhemma är i Kotka och arbetshemma ibland i Främre Tölö  
HOBBYER: öar, stränder, museer och växande boktravar  VILKEN FARTYGS- 
TYP SKULLE DU VARA? en borgågaleas  MERTANEN TIPSAR: Det lönar sig att 
ta en titt på sidan lokistories.fi som berättar om Östersjöns historia och kultur 
och varför inte lägga till ett eget minne eller rekommendera ett utflyktsmål.
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Tillsammans är vi starka!  

Skräpfritt är rock! 

Tack till Ruisrock och HSR rf:s  
effektiva talkoteam som jobbade på 
festivalen! Under detta soliga och 
musikspäckade veckoslut samlade vi 
in rekordar tade 135 säckar flaskor 
och burkar på festivalområdet och 
snyggade på så sätt upp Folkparkens 
strandremsa på Runsala i Åbo. Pantin-
täkterna från flaskorna och burkarna 
gick direkt till föreningens arbete för 
rena vattendrag. Bland festivalfolket 
syntes också vår ambassadör för rena 
vatten, en Sälle-maskot tillverkad av 
kostymateljén vid HSR rf:s samarbets- 
par tner Åbo Svenska Teater. 

Patrick Lindqvist vill spara på 
naturen genom att återanvända 

ädelmetaller 

En av Håll Skärgården Ren rf:s  
nyaste huvudsamarbetspar tner är 
Suomen Jalometallikierrätys Oy 
(SJMK). SJMK återvinner ädel- 
metaller som kunderna inte längre 
behöver utan lämnar in för åter- 
bruk. Om kunden så önskar kan han  
eller hon i samband med återvinningen 
donera köpesumman till stöd för  
HSR rf:s arbete. Företagets styrelse- 
ordförande Patrick Lindqvist har 
seglat sedan barnsben och deltar 
ännu i havskappseglingar. Han har 
seglat bland annat vid Svalbard, i  
Medelhavet och utanför England och 
för honom är Östersjöns välmående 
och arbetet för att förhindra eutro-
fiering de viktigaste miljöfrågorna. 

”Partnerskapet med HSR rf  var ett enkelt 
beslut, eftersom jag är bekant med föreningens 
verksamhet sedan många år tillbaka. Jag kan 
lita på att vår donation går direkt och konkret 
dit där pengarna behövs.”
– Patrick Lindqvist, styrelseordförande 
för Suomen Jalometallikierrätys Oy 

kanta vektorformade kar torna för 
båtfarare. I appen hittar man dessutom 
terrängkartor för hela Finland, uppgifter 
om gästhamnar och väderprognoser.

”För oss är Östersjöns välmående viktigt 
och vi anser att HSR rf  gör ett konkret ar-
bete för att Östersjön ska vara ren, trivsam 
och säker.”
– Juko Hakala, verkställande direktör 
för Affecto och Henri Engström, an-
svarig för affärsverksamheten i Finland

Säker kurs mot renhållning 

Kar ttakeskus, ett dotterbolag till HSR 
rf:s huvudsamarbetspar tner Affecto, 
donerade navigationsprogrammet  
Loisto till föreningens fyra service- 
far tyg. Loisto-produkterna är sedan 
20 år tillbaka välkända för många 
båtfarare och sjöräddare och även 
för skeppare inom handelssjöfar ten.  
Produktfamiljen utökas snar t med 
den nya applikationen Loisto Mariner, 
som erbjuder lättanvända verktyg för  
navigering och innehåller de välbe-

Återvinning lönar sig  Kampanjen Snygg Beach, som nu  
anordnades för fjärde gången,  
utgjorde i år en del av programmet 
för hundraårsjubileet av Finlands 
självständighet. Målet var att ge det 
100-åriga Finland 100 städade stränder. 
Detta mål har nu uppnåtts – och 
till och med överskridits. I slutet av 
september glimmade redan 102 rena 
stränder på Snygg Beachs talkokar ta 
och kampanjen for tsätter ända tills 
snön faller. Detta mål kunde vi inte 
uppnå på egen hand utan det krävs 
samarbete. Tack till alla medlemmar, 
privatpersoner och samfund som  
deltagit i kampanjen. En mycket viktig 
roll spelas också av flera av föreningens 
samarbetspar tner, som varit aktiva 
och ordnat egna talkon. 

Meyer Turku Oy är ett bra exempel 
på en samarbetspar tner som har 
gjor t Snygg Beach-talkon till en del 
av sina årliga traditioner. Också i år 
anordnade vi en gemensam städning 

av varvsstranden och den motsatta 
Hahdenniemi strand i Reso. Det var 
tydligt att mängden skräp var mindre 
än vid förra årets städning. Personal 
från HSR rf deltog också i Meyer 
Turku Oy:s personaldag, då man  
noggrannare inspekterade det skräp 
som plockades upp (dess antal och 
slag). Städtalkona hjälper också före-
taget att utveckla sina egna processer 
i en allt miljövänligare riktning.   

Wärtsilä Oy, som länge sam- 
arbetat med HSR rf, föreslog också 
i september en gemensam slutspur t 
för att nå kampanjmålet. För många 
Wär tsiläanställda ligger kusten 
och havet varmt om hjär tat. Ett av  
Wär tsiläs teman för Finland  
100-jubileumsåret är ”Framtidens 
hav”, och inom ramen för detta vill 
företaget värna om tillståndet i våra 
vatten. Wär tsilä tog för första gången 
Snygg Beach till Vasa och samma vecka 
anordnades gemensamma städtalkon 
även i Åbo och Helsingfors.

Till temat ”Framtidens hav” hör ock-
så partnerskapet med Seabin Project.  
Under året har Wär tsilä donerat  
Seabin-havsskräpkorgar till Helsing-
fors, Åbo och Vasa. HSR rf har deltagit 
i donationsevenemangen och delat 
med sig av sin sakkunskap i frågor 
som gäller marin nedskräpning, där 
Seabin är en lösningsmodell. Seabin 
är alltså en havsskräpkorg som fästs 
vid kajen och som fångar upp skräp 
som flyter på vattnet och samtidigt 
sprider medvetenhet om problemet 
med den marina nedskräpningen. 

Läs mer om strandstädningarna 
och den marina nedskräpningen 
på sidan 20.

Samarbete gav över 100 rena stränder 

 HSR rf

Tillsammans mot eutrofiering i Östra Finska viken  

I somras installerades en ny sug- 
tömningsanläggning, försedd med den 
för HSR rf:s medlemmar så välbekanta 
Sälle-dekalen, i Suulisniemi nära  
Kotka, ett område som är populär t 
bland båtfarare. Föreningen vill stödja 
ett ansvarsfullt båtliv och tillgodose 
efterfrågan bland båtfararna. Att  
upprätthålla tjänsterna i en skärgård-
smiljö kräver dock stora resurser och 
till exempel anskaffningskostnaderna 
för en ny sugtömningsanläggning ligger 
på tiotals tusen euro. Anskaffningen 
av denna sugtömningsanläggning har 
möjliggjor ts tack vare bidrag från båt-
klubben Suulisniemen veneseura, 
Esleyhtiö Oy, Kotka stad och  
Kymen navigaattorit ry.

”Fungerande sugtömningsanläggningar i 
hamnarna ligger i allas intresse.” 
– Marianna Wahlgren, verkställande 
direktör för Esleyhtiö Oy 

 Patrick Lindqvist
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Sommaröstrand Marina, 
Ekenäs
Sommaröstrand Marina, som ligger i Ekenäs och valdes till 
årets gästhamn år 2012, är en aktiv hamn som erbjuder 
service året om. Gästhamnen är öppen tills isen lägger 
sig, men det går också smidigt att ta sig dit med egen bil. 
Skåldö Fiskebod och Lilla Skärgårdsbageriet & Bistro är 
öppna året om.

- Vi öppnade bageriet och bistron som verkar i anslutning 
till den förra sommaren. Vi har fokuserat på bakning 
i traditionell artesanstil och vi använder så långt som 
möjligt rena, lokalproducerade råvaror. Förra året fick 
vi FM-guld i mathantverk med vår laxpastej, berättar 
hamnvärdinnan Erja Hiltunen.

Besökare betjänas också året runt av den mötes- och kon-
ferenslokal som finns i anslutning till gästhamnen och där 
det anordnas evenemang och bastukvällar för grupper på 
mellan 6 och 20 personer. Maten följer säsongens tema.

Vinter tid bjuder Sömmaröstrand Marina också på  
möjligheten att delta i luftkuddesafari. Luftkuddefarkosten 
tar resenärerna med ut i Ekenäs skärgård och därefter äter 
man i gästhamnen. Läs mer : www.sommarostrand.fi

Njut av hösten i skärgården och naturen

I Svedjehamns gamla fiskehamn kan man se effekterna av landhöjningen.Mångsidig Sommaröstrand Marina är en Sälle-hamn

Puijonnokka vindskydd,  
Kuopio
Ofta behöver inte ens stadsbor åka så långt för att få  
njuta av naturens lugn och skönhet. Puijos friluftsområde 
i Kuopio ligger bara ett par kilometer från stadens  
centrum. Området är 660 hektar stor t och av detta är 208 
hektar skyddad skog. I Puijo finns lundar av olika slag samt 
gamla, nästan orörda skogar. I området lever också många  
sällsynta eller utrotningshotade ar ter. På höstarna är  
Puijoskogarna också populära bland bär- och svampplockare.

I Puijo finns tre naturstigar som alla är cirka två  
kilometer långa. På vinter tid utgör Puijos vandringsrutter 
bas för skidspår av olika längd. År 2015 färdigställdes  
Puijonnokka vindskydd vid Puijonsarvi utsiktsplats.  
Vindskyddet är stabilt och populär t och har byggts med  
tanke på dagsbesökare. I samband med det finns ett vedlider, 
en torr toalett och en eldstad. Från utsiktsplatsen öppnar 
sig mäktiga vyer över norra Kallavesi.
Läs mer : www.puijo.kuopio.fi

Det tar ett par minuter med bil från centrum av Kuopio  
till Puijonnokka vindskydd. 

Svedjehamn,  
Björköby 
Svedjehamn är en gammal fiskehamn i Björköby i  
Korsholms kommun, cirka 40 km nordväst om Vasa. 

Hamnen kan nås både med båt och längs bilväg. Svedje-
hamn ligger i Kvarkens världsarvsområde och där kan man 
se vilken effekt landhöjningen har haft på landskapet. Svedje- 
hamn lämpar sig väl för friluftsmänniskor : från hamnen 
star tar flera olika vandringsleder med rast- och grillplatser. 
Naturstigen Bodvattnet runt är ca 3,5 km lång och  
presenterar landhöjningen och De Geer-moränåsarna 
som formats av istiden. Det finns även längre naturstigar, 
som den 13 km långa Björkö–Panike vandringsleden, men 
på denna led finns två sund som måste korsas med båt.  
En populär sevärdhet i Svedjehamn är det över 20 m 
höga utsiktstornet Saltkaret, där man kan beundra den 
yttre skärgården. Från tornet kan man också ägna sig åt 
fågelskådning, för i området rör sig många fågelar ter som 
är typiska för skärgården, såsom sothönor, tärnor och  
havsörnar. Läs mer : www.kvarken.fi

TEXT: Nora Forsman

 Kvarkenrådet/Patricia Rodas Kuopio stad/Vicente Serra

Serien presenterar och ger tips om 
intressanta besöksmål inom 

HSR rf:s verksamhetsområden

På Sälles kompass 

Erja Hiltunen
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Lauri Murto från Åbo är bara 11 år, men han har  
redan lika många år som båtfarare bakom sig som 
han är gammal. Han har ägnat sina somrar åt stug- 
och båtliv i skärgården och för honom är havet en 
bekant och älskad miljö.

Segling är också en viktig hobby för Lauri och i två 
års tid har han seglat optimistjolle i segelföreningen  
Turun Pursiseura. Lauris grupp Optihaastajat består av 
tio barn i åldern 8–12 och leds av två tränare. Träningar 
hålls två gånger i veckan och där lär man sig färdigheter 
som behövs för att hantera jollen samt tävlingssegling.  
Dessutom ordnas tävlingar en gång i veckan. 

- Under träningarna anordnar vi olika lättsamma  
tävlingar och övar teknik, såsom stagvändningar, eller lär 
oss olika vindriktningar. När det inte alls blåser har vi 
alltid teorilektioner. Jag tycker det är speciellt intressant 
att lära mig väjningsreglerna, berättar Lauri.

I Lauris grupp ger man sig inte bara ut på vattnet 
sommar tid, utan jollarna plockas fram genast när isen 
har gått. Sista seglingen för säsongen är långt in på  
hösten. När det är kallt har de unga seglarna torrdräkt 
med något varmt under. Annars använder man sig av 
våtdräkt. Lauri störs inte av kyla, tvär tom!

- En av mina bästa seglingsupplevelser var när vi var 
ute för första gången i år och det snöade. Det var  
fantastiskt att titta på horisonten när träden var täckta 
av snö, beskr iver Lauri.

Man behöver inte äga en egen jolle , utan på träningarna 
kan man använda segelsällskapets jollar. Den viktigaste 
utrustningen man måste skaffa är en jolleväst, för 
man prutar inte på säkerheten i en gren där båten  
oundvikligen kantrar nu och då. Lyckligtvis kan till och 
med ett barn lätt vända den tillbaka på rätt köl i vattnet.

Hobbyn har gett Lauri nya vänner och tävlings- 
erfarenhet. Förra hösten fick Lauri föreningens pokal 
Tulevaisuuden toivo (Framtidshoppet). Lauri rekom-
menderar optimistjollehobbyn till alla som tycker om 
att vara ute på vattnet, men det är bra om man också 
är tålmodig.

- Det behövs för att man ska kunna koncentrera 
sig när man har lång väg och en lång bana framför sig.  
En optimistjolle seglar man ensam och ibland blir man 
till exempel tvungen att ta öskaret och ösa bor t vatten 
från bottnen, berättar Lauri.

Lauri kan ännu inte säga var t tävlingsseglingen kan 
ta honom i framtiden, utan han planerar var tefter och  
utifrån sina framgångar. När man frågar vilka seglare som 
är hans förebilder, kommer svaret snabbt:
- Mina egna tränare som har seglat och var it framgångs- 
r ika i EM-tävlingar och mamma och pappa, som också 
är seglare . Pappa började också segla med optimistjolle 
som liten och mamma var med i sjöscouterna. 

I åratal har Pirkko Säilä och hennes man drömt om 
att segla. Drömmen konkretiserades ifjol när Pirkko 
med familj skaffade en egen segelbåt. 

Pirkko Säilä har hela sitt liv ägnat sig åt stugliv vid havet 
och kör t en liten stugbåt, men drömmen om att segla har 
funnits i åratal. Modet fattades dock, ända tills Pirjo beslöt 
sig för att skaffa en segelbåt tillsammans med sin familj. 
Båten är en Sunwind 27, och med den seglar inte bara 
Pirkko och hennes man utan också deras två barn och 
deras par tner, som också har seglingsbakgrund. Det här 
var en avgörande faktor för att ta steget att börja segla 
och skaffa en båt.

- Ensamma hade jag och min man inte vågat börja segla, 
men att kunna öva sig tillsammans med sådana som är mer 
erfarna är en bra lösning, berättar Pirkko Säilä.

Pirkko började inte sin seglingshobby helt från noll, utan 
när beslutet att skaffa en segelbåt väl var fattat gick hon 
skärgårds- och kustskepparkurser som gav en bra grund 
när det gäller kunskap om navigering och sjömärken och 
annat om hur man rör sig till sjöss. Dessutom fick Pirkko 
Säilä en känsla för segling genom att gå på en kurs med 
sin dotter.

- Förstås får man också mycket information från  
seglingslitteratur. Jag har också lagt märke till att andra 
båtfarare gärna ger tips och råd som det lönar sig att  
lyssna till.

Det som Pirkko Säilä tycker är det svåraste att lära sig 
är själva seglingstekniken. Till exempel att lägga till i eller 
lämna en hamn är lite knepigt, men Pirkko Säilä tror nog 
att även detta ska börja löpa med tiden. 

- Bland de bästa sidorna med en segelbåt är att den går 
lugnt och ljudlöst utan högljudda motorer. När man seglar 
är man mycket nära naturen och vattnet. En segelbåt är 
också väldigt vacker att se på. 

Den första seglingssommaren ligger nu bakom dem 
och båtlaget har hunnit besöka Aspö, Jurmo och Utö i  
Skärgårdshavet. Man har också gjor t dagsutflykter till mer 
närbelägna mål i Åbo skärgård. Nästa säsong åker man 
kanske ända till Åland.

- Men Skärgårdshavet har så många besöksmål och  
naturhamnar att det nog finns saker att se och uppleva så 
att det räcker för flera år ännu, konstaterar Pirkko Säilä. S

MAN ÄR ALDRIG   FÖR UNG ELLER  
FÖR GAMMAL FÖR   ATT BÖRJA SEGLA
TEXT: Nora Forsman 

Lauri  
Murto 

 
Ute på vattnet sedan  

han var liten

Pirkko 
Säilä  

 
När drömmar blir verklighet

Två ansikten

 Katriina Murto  Nora Forsman

1514

”När man seglar är man mycket 
nära naturen och vattnet.



I Sälles sällskap – hälsningar från fältet

Föreningens alla servicefartyg på Skärgårdshavet,  
i Bottniska viken, på Saimen och i Päijänne opererar 
måndag till fredag från tidig vår till sen höst. Nu får 
vi ta en titt på hur en dag på Skärgårdshavet ser ut  
ombord på den nya M/S Roope samt får ta del av  
hälsningar från Insjöfinland och Bottniska viken. 

Den 14 juni var en historisk dag för föreningen. Riksdags- 
ledamoten Saara-Sofia Sirén, som också är fadder för 
Skärgårdshavets servicefar tyg, döpte det splitternya  
far tyget till det bekanta namnet M/S Roope. Sirén som är 
känd som en Östersjövän, har i riksdagen enträget arbetat 
för föreningens kampanj Fixa flottan. 

Far tyget tog sju månader att bygga och under dopdagen 
beundrades det av både medlemmar, samarbetspar tner, 
donatorer och sponsorer och även av helt nya bekanta. 
Det var en solig dag vid Forum Marinum och kajen fylldes 
av musik, fina tal och vackra ord. Föreningen hade glädjen 
att tillbringa denna dag i ett sällskap som känner en stark 
tilltro till det miljövårdande arbete som vi redan i snar t  

50 år har utför t för Finlands vattendrag. Dagen efter dopet 
gav sig M/S Roope med besättning av på sin första under-
hållsrunda. 

EN DAG OMBORD PÅ M/S ROOPE

Det är en vanl ig t isdag i jul i . En vacker morgon gr yr 
i  Pärnäs hamn, som var den sista destinationen man 
nådde fram ti l l  kväl len före . Efter en god natts vi la  
kravlar besättningsmedlemmarna skeppare Okko Salo , 
maskinchef Kari Lahtinen och Saana Väänänen , 
som jobbar som matros, ut ur s ina respektive hytter 
för att koka kaffe . 

– När det gäller utrymmena för besättningen har vi tagit 
ett stor t kl iv framåt jämför t med det gamla far tyget. 
Där var sovutr ymmen, förråd och kök al la kombinerade 
på samma kvadratmetrar, beskr iver Lahtinen, som 
också tr ivs i  maskinrummet. 
Efter fr ukosten, ungefär kl . 8.00, star tas motorerna
och man styr kosan mot Berghamn i  Nagu . 

TEKSTI: Jenny Gustafsson  |  KUVAT: PSS RY

• Far tyget byggdes av 
OY HL Metal Ab på 7 månader

• Det nya far tyget är nästan  
   24 meter långt och 9 meter brett. 
• Däcksutr ymmet är cirka 100 m²  
   och bärkraften dr ygt 50 ton. 
• Motorerna är två 8,4L Sisu Agco  
   (AGCO Power) med axeldr ift  
   tillverkade i Nokia. 
• Far tygets marschfar t kommer  
   att vara cirka 8–10 knop  
   beroende på lasten. 
• Far tyget r ymmer tre hytter med   
   två kojplatser och en bastu.
• I enlighet med föreningens  
   pr inciper kommer vi att frångå  
   användningen av antifoulingfärg  
   som är skadlig för havsorganismer 
   på de delar av skrovet som är  
   under vatten. Bottnen kommer       
   att hållas ren med ultraljussystemet 
   SonicShield .

På däcket till nya M/S 
Roope uppvisade  
besättningen idel glada miner 
säsongen igenom.

Vid Sälle-stationen i Berghamn finns 32 sopsäckar och ett fullt glaskär l 
byts ut mot ett tomt. Ett paket sopsäckar lämnas också kvar på platsen. 

Från Berghamn i Nagu går färden vidare till det idylliska Nötö . Där är al la 
fyra moloker för brännbar t avfal l  nästan ful la . Underjordsbehål larna 
lyfts dock lätt upp i luften med hjälp av den nya kranen, som kan f lytta 
1000 kg från hela 20 meter s avstånd. 

Efter Nötö står Aspö med sin vackra vita kyrka på tur. Därifrån samlar man 
in 44 säckar och papper s- , metal l- och glaskär len, var t och ett med  
en volym på 240 l iter. Besättningen småpratar l i te med värdparet  
Tore & Marika och för ännu fyra säckar strö t i l l  utedassen. 

Från Aspö ställer man in kursen på Björkö , vars inre vik är full av båtar. 
– Här är det föreningen som har ansvar för att städa utedassen, så vi tar 

ett par tag med kvasten, berättar matros Väänänen. 
När toaletterna är städade och skräpet insamlat, åker man till den f lytande 

septiksugtömningsanläggningen ute i viken och kontrol lerar att pum-
pen fungerar. Al lt funkar! Färden går då vidare t i l l  Jurmo , och under 
denna långa transpor tsträcka passar man på och äter lunch. 
Från Jurmo får man med sig skräpet från tre moloker och från Klas Kaffela 
nybr yggt kaffe och glass . Inte ännu hel ler syns det t i l l  några sopsäckar 
som man ofta såg på det gamla far tyget, för på däck tronar en stor 
avfal lspress som pressar ihop soporna så att de tar l i te plats . 

– Med den gamla Roope blev vi tvungna att åka i sicksack, eftersom  
vi måste göra mellantömningar av lasten f lera gånger i veckan. Tack 
vare avfal lspressen kan vi nu utnytt ja veckan mycket mer effektivt ,  
konstaterar skeppare Salo glatt .
Både far tygets avfallspress och lyftkranen är invester ingar gjorda av  
föreningens samarbetspar tner Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab 
i syfte att möjliggöra en fungerande avfallshantering i Skärgårdshavet.   
Sydvästra Finlands Avfallsser vice ansvarar för avfallsser vicen för de fast 
bosatta skärgårdsborna.  

TEXT OCH BILDER: Veera Säilä

Hur ser sommaren ut för en Sälle? 

Nya M/S Roope  
Generalsekreterare Aija Kaski 

tackar Saara-Sofia Sirén på M/S 
Roopes dopfest.
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TIPS! Fiskrens hör hemma i bioavfallskärlet eller komposten.  

Det vattnas i munnen
UGNSGÄDDA I RÖDVIN

Gäddan är en utmärkt matfisk. Efter 
fångsten lönar det sig att låta den vila  

i kallt före den tillreds.  

En stor gädda | rödvin | senap | dill
citronpeppar | smör | vatten

Rensa gäddan. Lägg gäddan i ett lämpligt kär l, ös 
gäddan med rödvin och låt stå åtminstone över 
natten. Torka bor t över loppsvätskan från gäddan
nästa dag. Gnid in ytan med senap och strö  
citronpeppar och dill både ovanpå och inuti  
fisken. Häll lite vatten och tillsätt smör på  
en ugnsplåt och lägg gäddan ovanpå. Grädda 
i ugnen i 175–200 grader i ungefär en timme.  
Ös gäddan med vatten- och smörblandningen 
ett par gånger under tillredningen.  

Tack till vår medlem Riitta Salo från Jokioinen 
för detta delikata recept.

Dagen avslutas med att besättningen styr kosan 
mot Trunsö för att övernatta där, men före det 
kl ipper man ännu gräset längs st igen t i l l  föreningens 
uthyrningsstuga, känd som Notstugan. Vid  
sextiden hänger besättningen upp sina arbets- 
overal ler på krokarna, bokar bastutur i föreningens 
medlemsbastu samt förbereder sig för nästa  
arbetsdag och underhållet av Sälle-ser vicestationerna. 

INSJÖFINLANDS FARTYGSBESTÅND FÅR ETT LYFT

Anskaffningen av M/S Roope star tade en kedje- 
reaktion som ledde t i l l  att far tygsbeståndet i  
Insjöfinland också fick s ig ett lyft . Det gamla  
M/S Roope f lyttades t i l l fä l l igt t i l l  Saimen, och  
M/S Roope-Saimaa som tidigare opererat på  
Saimen f lyttades t i l l  Päi jänne istäl let för M/S Roope- 
tar. Al la far tyg for tsätter under sina föregångares 
namn på sina respektive områden. 

Besättningen i Päi jänne gläder s ig över s in nya 
Roopetar, för det förra far tyget hade inte ens  
någon lyftkran.

– Nu har vi lite bättre utr ymmen för besättningen 
och det går t i l l  exempel lättare att föra ved 
ut t i l l  utfärdshamnarna när vi fick en lyftkran,  
en vir kesgr ipskopa och större lastrum, gläder s ig 
Jouni Liukkonen , skeppare på M/S Roopetar.

Kampanjen Fixa f lottan f lyttar från Skärgårdshavet 
t i l l  Insjöfinland med målet att få ett nytt far tyg 
även dit . Målet är att Saimenområdet senast som-
maren 2020 ska få ett nytt far tyg som i fråga om 
utr ymmen och dr i ftsäkerhet lämpar sig för just 
mil jövårdsarbete i utfärdshamnar. Saimen är det 
geografiskt mest vidsträckta av föreningens verk-
samhetsområden.

TONVIS MED SKROT BORT FRÅN ÖARNA 
TACK VARE SAMARBETE

M/S Roopes första egentliga prövosten kom i början 
av juli när en separat skrotinsamlingsvecka anordnades 
i samarbete med Sydvästra Finlands Avfallsser vice . 
Ser vicefar tyget M/S Roope åkte runt i Pargas, Kimito- 
öns och Rimito skärgård och samlade ihop 35 ton 
metall- och elektronikskrot, far ligt avfall och bygg- 
avfall från nästan 20 objekt. Senare under sommaren, 
i samband med HSR rf:s och Sydvästra Finlands  
Avfallsser vices gemensamma båtinsamling, plockades
dessutom nästan 70 urbruktagna och på förhand  
anmälda båtar från stränderna.  

Också i Vasa skärgård genomfördes i vanl ig  
ordning en separatinsamling med det lokala avfal ls-
hanter ingsföretaget Stormossen. Under sista veckan 
i jul i  samlade ser vicefar tyget M/S Roope-Botnia 
upp totalt 60 ton metal l- , el- och elektronikskrot. S

I Sälles sällskap – hälsningar från fältet

Under den vecka  
separatinsamlingen pågick kom 

240 strandälskare och förde skrot 
till de ställen där fartyget lade till.

 Nora Forsman
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STRANDSTÄDNING  
FRÅN LOFOTEN  

TILL FINSKA VIKEN

Nordic Coastal Clean-up Day är en gemensam nordisk strandstädningsdag som  
anordnandes för första gången i maj förra året. Under en och samma dag städades 
stränder i hela Norden, från Island till Färöarna och Finland. Fler än 33 000 skräp- 

bitar plockades upp längs stränderna under dagen. 

Strandstädningar har visserligen arrangerats förut, både i Finland och på andra ställen  
i Norden, men den här gången bestämde vi tillsammans med våra nordiska samarbets- 
organisationer att satsa på en gemensam kuststädningsdag för att nå ut till en bredare 
publik. För Håll Skärgården Ren rf blev dagen en naturlig del av vår egen strandstädnings-
kampanj Snygg Beach som nu pågått i fyra år.

Strandstädningskampanjer erbjuder allmänheten ett enkelt sätt att påverka och agera för 
en bra sak. Konkreta åtgärder öppnar ögonen och ökar medvetenheten hos både deltagarna 
själva, och samtidigt hos alla som budskapet når ut till. Hold Norge Rent har organiserat 
strandstädningar under 10 år kring Norges kust. Bara i år har de engagerat fler än 35 000 
volontärer. På Island och i Danmark var strandstädningsdagen i maj den första gången 
som denna typ av evenemang ordnades. Överallt märkte man att det fanns både behov av  
städningar och folk som ville engagera sig. I och med det stora intresset kommer städningarna 
att for tsätta även nästa år.

MARINT SKRÄP ÄR ETT PROBLEM ÄVEN I ÖSTERSJÖN

Medvetenheten om skräpproblemet i våra hav har ökat betydligt under de senaste åren. 
I princip varannan vecka rappor terar media om plastöar på världshaven som täcker  
ett område tre gånger större än Finland, om sjöfåglar som fastnat i skräp, och om mikro- 
plastens hälsopåverkan. Förra våren hittades det en död val med 30 plastpåsar i magen vid 
Norges kust, och havsplast var återigen bland rubrikerna. De enorma flytande plastöarna 
i världshaven är givetvis i sin egen klass, men marint skräp - särskilt plast - är ett verkligt 
problem överallt.

Uppskattningsvis hamnar endast 15 % av marint skräp 
tillbaka till stränderna, med andra ord berättar 
strandskräpsiffrorna bara en bråkdel av hela sanningen. 
Det är uppenbar t att vi måste hitta lösningar, och strand-
städningar i all ära, men ensamma räcker de inte långt.

Tidigare studier har visat att 80 % av marint skräp 
kommer från land. Sedan 2012 har HSR rf kar tlagt 
mängden och kvaliteten på strandskräp i Finland, detta 
för att identifiera källorna till skräpet och för att ta itu i 
problemet redan vid källan. Detta skräp består i genom-
snitt till 70 % av plast och härstammar oftast från dagligt 
konsumentbeteende och fr itidsbruk - flaskor, plastpåsar, 
cigarettpaket, engångskär l, osv. Det här bekräftar argu- 
mentet om att en förändring måste ske i vår beteende- 
kultur. 

NÄR HAVSTRÖMMAR BLIR TILL SKRÄPFLÖDEN

Mängden skräp längs ständerna påverkas inte bara av 
människor som rör sig vid stranden och det omgivande 
området, utan även av havsströmmar. Allt skräp som  

En svan i ett bo byggt av skräp, i Nyhavn, Köpenhamn. 

Vår gemensamma miljö

TEXT: Anna von Zweygbergk

 HSR rf

Snygg Beach -kampanjen pågår 
fortfarande. I år har mer än 100 
stränder rengjorts i Finland.  
Läs mer och ordna ditt eget talko: 
www.snyggbeach.fi

hittas längs stränderna har inte sitt ursprung där. Inte  
minst lätta plastbitar kan flyta tusentals mil längs havs-
strömmar bor t från sin ursprungliga källa. Det här syns 
tydligt på stränderna kr ing vär ldshaven. Under Nordic 
Coastal Clean-up Day samlades den absolut största 
mängden skräp på Färöarna, och det är uppenbar t 
att en ögrupp på mindre än 50 000 invånare inte är  
ansvar ig för allt detta skräp. Förklar ingen till det finns på 
ögruppens geografiska läge - Färöarna ligger mitt i Golf-
strömmen, och längs strömmen flyter enorma mängder 
skräp som till exempel rep och plastförpackningsavfall.

Antalet fiskebaserat skräp blir, som man säker t kan 
gissa, den största skillnaden i skräpstatistiken när man 
jämför strandskräp som hittas vid Atlanten med det som 
finns här hos oss vid Östersjön. Men även om det finns 
skillnader i statistiken, finns det även många likheter, 
och det allmänna budskapet blir samma överallt marint 
skräp är ett verkligt problem, och den absolut största 
boven och utmaningen är plast. S

Författaren är projektledare för HSR rf. 
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KÄNNER DU IGEN?

Vattenfordon

SÄLLE TIPSAR

Med rätt utrustning är det  
tryggt att röra sig på isen

Isens tjocklek mäts alltid utgående från kärnisen; denna ska 
vara minst 5 cm tjock för en fotgängare. Genom att bekanta 
sig med omgivningen och vara rätt utrustad kan man lugnt röra 
sig på isen. Minimiutrustningen bör åtminstone bestå av 
sylar, spik, visselpipa, torrdräkt eller en flytoverall och  
en vattentätt förpackad mobiltelefon. Dessutom ska man 
ha med en ryggsäck som är packad så att den flyter, där 
man har en extra omgång kläder och hypotermipåse.  
Obs! Det lönar sig att överväga om man ska ha flytväst, 
för det kan vara svårt att ta sig upp ur en vak med en sådan.

På bilden nedan ser du exempel på typiska far liga platser, 
där isen kan ha blivit svag till följd av exempelvis strömningar, 
bindning av värme, utsläpp av varmt avloppsvatten eller  
ett vassbestånd. 

TEXT: Veera Säilä

Även den erfarna kan råka i fara när man rör sig på isen. 
Isens bärkraft beror på omständigheterna – såsom snöfall 

eller solsken – och om det finns farliga ställen i omgivningen 
som kan vara täckta enbart av ett tunt lager is eller snö och 

därför kanske inte syns.

SUND
AVLOPP

FARLED

BRO

SPRICKA

BRANT STRANDLINJE

VASSOMRÅDE

BRYGGA

FLODMYNNING

UDD

SJÖMÄRKE

SKÄR

Läs mer (på finska) om säkerhet till sjöss och 
ute på isen samt anvisningar om hur du räddar 
dig själv eller någon annan ur en isvak 
www.viisaastivesilla.fi

7
VAK
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Genom att ge HSR rf:s Sälle-produkter i julklapp hjälper du också 
 åra vattendrag, eftersom en betydande del av försäljnings- 
intäkterna går direkt till skyddet av skärgårds- och insjö- 
naturen.  I tillverkningen av Sälle-produkterna beaktas hållbar  
utveckling och miljövänlighet. I tillverkningen av Sälle- 
produkterna försöker vi så långt det är möjligt anlita inhemska 
företag.

Håll Skärgården Ren rf:s 

SÄLLE-PRODUKTER 

OCEAN SPIRIT 
TAR ÖVER RODRET

Designen och återförsäljningen av Sälle-produk-
terna övergick från Saloföretaget Design Hill Oy 
till Åbobaserade Ocean Spirit Oy Ab.  

Arja Kunnasluoto-Gustafsson grundade för tio 
år sen Ocean Spirit, som säljer kläder med marint 
tema samt inrednings- och presentar tiklar som  
lämpar sig för båten, stugan och hemmet. Under 
årens lopp har hon utvecklat en säker känsla för  
båtfararnas behov. 

– Ocean Spirit har hittills varit en av återförsäljarna 
av Sälle-produkter, men nu gläder jag mig särskilt över 
att vi kan dra nytta av vår erfarenhet och på så sätt 
gynna Sälle-produkterna redan i planeringsskedet.  
Senast på båtmässan i Helsingfors i februari kommer 
det att finnas nya, intressanta Sälle-produkter,  
berättar Kunnasluoto-Gustafsson.

Ocean Spirits butik ligger i Åbo. Företaget har också 
en webbshop, där man även i for tsättningen kommer 
att kunna köpa produkterna precis som vanligt.  
Sälle-produkterna finns också hos olika återförsäljare 
i skärgården och Insjöfinland.

HSR rf tackar Design Hill Oy för det utmärkta 
samarbetet och de gångna åren och önskar Ocean  
Spirit välkommen!

www.oceanspirit.fi  |  www.roope-tuotteet.fi

5

4

2

3

1

ÅTERFÖRSÄLJARE:

JULKORT 
Köp julkort för att skydda våra vatten! Intäkterna från HSR rf:s julkort 
går oavkortat till att stödja föreningens verksamhet.

Kortet Jul i skärgården har ritats av grafiska designern och konstnären 
Pauliina Vesterinen. Kortets format är 110 x 210 mm och det säljs i 
förpackningar om 20 st. Pris: 30 €/20 st. (inkl. kuvert). Inuti kortet finns jul- 
och nyårshälsningar på tre språk samt ett omnämnande av att intäkterna 
från korten går till HSR rf:s verksamhet. 

ELEKTRONISKT KORT
Donera julkor tsmedlen för en renare skärgårds- och insjönatur! Med 
HSR rf:s elektroniska julkor t visar du samtidigt dina intressentgrupper 
att du värdesätter ren natur och står bakom HSR rf:s arbete för våra 
vattendrag. Årets bild har tagits av Tuomas Heinonen.

Du får tillgång till det elektroniska julkor tet genom att göra en donation 
på minst 250 euro till HSR rf. Intäkterna från kor ten går oavkor tat till 
att stödja vår verksamhet. Du kan också välja ett kor t där intäkterna 
går till anskaffningen av det nya servicefar tyget till Saimen.  
Det elektroniska julkor tet kan kompletteras med texter och företags- 
logo enligt dina önskemål. Elektroniska kor tet kan beställas här :  
www.hallskargardenren.fi/julkort

BESTÄLLNING OCH BETALNING 
Beställ julkor ten via HSR rf:s webbsida: 
www.hallskargardenren.fi/julkort.
Betalningen sker med faktura. Till kor tpriset fogas por tokostnader  
i enlighet med  postens economy-klass, t.ex. 5,00 €/20 st. och  
7,00 €/40 st. Jul i skärgården-kor ten kan också beställas via vår 
webbshop: www.hallskargardenren.fi/salle-produkter.

 HSR rf

GÖR EN GOD GÄRNING MED HJÄLP  
AV DINA JULKLAPPAR

2  Sälles yllesockor
Traditionella, inhemska yllesockor att ha i stövlarna eller inomhus. 
På skaftet finns samma välbekanta Sälle-märke i läder som på 
mössan. 
Storlekar: 37-39, 40-42, 43-45 och 46-47 
Färg: grå
Material: 70 % ylle och 30 % polyamid
Tillverkare: Blue Shop Oy, Lahtis

5  Sälles kaffestund 200 g
Sälles kaffestund innehåller malet mörkrostat och fylligt 
Yirgacheffe-kaffe från Etiopien. Kaffet är 
både rättvisemärkt och organiskt. 
Rostningsgrad: 3
Tillverkare: Mokkamestarit Oy

3  Sälles take away-mugg 40 cl
Sälles take away-mugg lämpar sig för både 
kalla och varma drycker. Muggen har dubbla 
väggar och en tät kork och håller värmen 
upp till 45 minuter. Maskindiskbar.

4  Sälle-mössa
Den inhemska Sälle-mössan är en klassiker 
som håller dig varm på vintern och skyddar dig 
mot sol på sommaren. 
Färger: svar t och röd
Material: 50 % ylle, 50 % akryl
Tillverkare: Blue Shop Oy, Lahtis

1  Sälles handduk och badhandduk
Den stilrena grå handduken är ett tidlöst val. De högklassiga handdukarna är designade av Ristomatti Ratia och tillverkade i 
100 % organisk och rättvisemärkt bomull. Tack vare sitt ytmönster torkar de snabbt. Överraska släkt och vänner med 
handdukar till jul eller köp för eget bruk. Vid köp av tre badhanddukar får du den fjärde på köpet och vid köp 
av fem små handdukar får du den sjätte på köpet.

Handduk: 50 x 70 cm       Badhanddukar: 70 x 140 cm8,50€ 22,00€

25,00€
15,00€

15,00€11,00€

1
 Nora Forsman

Obs! Erbjudandena för hand- 
dukarna gäller t.o.m. 31.12.2017  
i nätbutiken och i Ocean Spirits 
butik.
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Ocean Spirit Ab, HSR rf:s kontor i Åbo och Nyslott, Kotka Maretarium Oy, Design Hill 
Oy i Salo, Seapoint Norra kajen, Utö Handel, Puumala gästhamn, Nagu gästhamn, Örö, 
Porkala Marin, Korpoströms gästhamn, Iniö hamn, Jurmo, Varuhuset Wahlsten i Dalsbruk.
Vill du stödja vår t arbete genom att bli återförsäljare? Kontakta Ocean Spirit: Ocean Spirit Oy Ab 
Slottsgatan 37 b, Åbo  | tfn 040 761 8484 | info@oceanspirit.fi | www.oceanspirit.fi



ADMIN ISTRAT ION SÖDRA-F INLAND
Puolalagatan 1, 20100 Åbo
kansli tfn 02 274 5500 | salle@pssry.fi

generalsekreterare Aija Kaski
tfn 040 528 7145 | aija.kaski@pssry.fi

distriktsansvarig Katriina Murto
tfn 050 5985181 | katriina.murto@pssry.fi

projektledare Anna von Zweygbergk 
tfn 040 458 9156 | anna.zweygbergk@pssry.fi 

projektkoordinator Atte Lindqvist
tfn 040 458 9495 | atte.lindqvist@pssry.fi

informatör Nora Forsman 
tfn 040 455 7252 | nora.forsman@pssry.fi

informatör Veera Säilä
tfn 040 455 27 98 | veera.saila@pssry.fi

servicefartyg M/S Roope
fartygets befälhavare Okko Salo
tfn 0400 372 379 | okko.salo@pssry.fi

BOTTN ISKA V IKEN
servicefartyg M/S Roope-Botnia
fartygets befälhavare Göran Ahlstrand
tfn 050 557 5022 | goran.ahlstrand@pssry.fi

INS JÖ-F INLAND
Schaumanintie 5, 57230  Nyslott
tfn 015 514 648 | roope.jarvisuomi@pssry.fi

distriktschef Eeva Taimisto
tfn 0400 555 098 | eeva.taimisto@pssry.fi

distriktssekreterare Veli-Matti Hartikainen
tfn 045 773 47989 | veli-matti.hartikainen@pssry.fi

SA IMEN
servicefartyg M/S Roope-Saimaa
fartygets befälhavare Jukka Innanen
tfn 0400 165 635 | roopesaimaa@pssry.fi

PÄI JÄNNE
servicefartyg Roopetar 
fartygets befälhavare Jouni Liukkonen
tfn 040 755 3413 | roopetar@pssry.fi

B IRKALAND
distriktsansvarig Yrjö Silvennoinen
tfn 0400 700 405 | pirkanmaa@pssry.fi

ÖSTRA F INSKA V IKEN
Administreras från Åbo tfn 02 274 5500
 
SÄLLE-PRODUKTER
försäljning och produktinformation 
Ocean Spirit Oy Ab | Slottsgatan 37 b, Åbo 
tfn 040 761 8484 | info@oceanspirit.fi
www.oceanspirit.fi
www.roope-tuotteet.fi

www.hallskargardenren.fi

Rätta svar till Känner du igen-uppgiften på s. 23: 1. Optimistjolle 2. Snipa/Fiskare/Färdbåt 3. Kanot 4. Trimaran 5. Luftkuddefarkost/Svävare  
6. Pulpetbåt 7. Skötbåt/Allmogebåt 

Hjälp oss att hålla skärgårds- och insjönaturen ren!

Håll Skärgården Ren rf:s verksamhet finansieras genom medlemsavgifter, statsunderstöd från miljöministeriet samt me-
delanskaffning från företag, samfund och privatpersoner. Understöden och donationerna innebär att vi kan behålla vår 
värdefulla skärgårds- och insjömiljö ren även i morgon och hjälper oss att hitta nya sätt att röra oss miljövänligt till sjöss.

Ni som vill stödja oss, vänligen kontakta generalsekreterare Aija Kaski, tel 040 528 7145 eller aija.kaski@pssry.fi. 
Donationerna kan, om så önskas, användas för ett särskilt vattenområde eller ett särskilt objekt. Mer information om att 
donera och att stöda finns på vår nätsida: www.hallskargardenren.fi/stodvartarbete

Ett varmt tack till alla som  
understött vårt arbete under 

det gångna året!

Tack till Dig som med ett vänligt ord förgyllt vår dag eller 

som räckt ut en hjälpande hand till vår ser vicepersonal  

i sommarens underhållsarbete – tillsammans går allt  

lättare och det tack vi får hjälper oss att orka vidare.

Tack till Dig som har betalat din medlemsavgift.  

Utan Dig skulle vi inte finnas.

Tack alla företag, sammanslutningar, båtklubbar och 

andra samarbetspartner, ni som har blivit en del av vårt 

nätverk – tillsammans är vi så mycket mer.

Tack till Dig som har kommit ihåg oss i dina egna  

nätverk och berättat om vårt arbete även för andra.

Tack till all vår ser vicepersonal, våra anställda och vår 

förenings styrelse och aktiva – ni är guld värda.

Hälsningar 

generalsekreterare Aija Kaski
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Huvudsponsorer

Arkitektbyrå Kasper Järnefelt Oy
Astrum Vene Oy
Audico Systems Oy
Aurakorro Oy
Baltic Yachts Oy Ab Ltd
Blue Ocean Oy
Bore Ltd
Botnia Marin Oy Ab
Botniarosk Oy Ab
Christian Berner Oy
DataTaito Turku
Eke-Finance Oy
Esleyhtiö Oy
Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy
Etelä-Karjalan Virkistysaluesäätiö
Ferraria Oy Ab
Finn-Marin Oy Ltd
Finnlines plc
Folksam Skadeförsäkring

Forststyrelsen
Föreningen Nylands friluftsområden
Garmin Nordic Finland Oy
Herrankukkaro Oy
Huiskulan Puutarha Oy
Idäntie Ky - Österled Kb
Inhan Tehtaat Oy Ab
ITpoint Oy
Karl Forsström Ab
Kone-Yijälä Oy
Lahnakoski Oy Ab
Leevene Oy
Lyyti Oy
Marinetek Finland Oy
Mercury
Mobimar Ltd.
Nordkalk Oy Ab
Oberthur Technologies Finland Segenmark Oy
Oili Jalonen Oy

Pernod Ricard Finland Oy
Profiweld  Oy Ab
Raision Valmisasennus
Rausanne Oy
Ruisrock
Saimaa Terminals Oy Ab
Savorak Oy
Scandi Yachts Ab Oy
Seaboost Oy
Stormossen Oy Ab
Strandcamping Larsmo Ab Oy
Sulkavan Suursoudut
Suomen Akkukeräys Oy
Tallink Silja Oy
TerhiTec Oy
 Venemaailma Turku
Wikro Marin
Åbonejdens Andelsbank

Understödsmedlemmar

Sponsorer
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