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När jag på 1960-talet hittade t.ex. en blodigel i strandvattnet ute på holmen i Kymmene älv var 
dagen räddad. Min barndom på landet var anspråkslös men ändå så rik. För 19-år sedan tillbringade 
vi dagen i en öppen båt på Saimen och kom i land så lämpligt att vi precis hann till förlossnings- 
avdelningen. Dotterns dop hölls i september ombord på ett litet fartyg ute på sjön.

Hur uppkommer bandet till naturen och hur utvecklas det på ett unikt sätt för var och 
en av oss? 
Mitt eget förhållande till naturen utvecklades säkerligen på ett ganska typiskt sätt för någon som är 
uppvuxen på landet och som tillbringat alla sina somrar ute i naturen. Var och en kan säkert gissa 
hurdant förhållande till naturen min dotter, som så gott som föddes vid vattnet, har.

Håll Skärgården Ren rf är en riksomfattande miljöorganisation för folk som rör sig till sjöss. 
Föreningen uppstod till följd av att enskilda personer noterade att stränderna var nedskräpade. 
I HSR rf:s värden finns inskriven en strävan efter att beakta och sammanjämka både miljöns 
och människans välmående. Vi vill göra vad vi kan för att vi alla ska kunna trivas till sjöss på  
ett sätt som belastar naturen så lite som möjligt. 

I Insjöfinland, på Päijänne och i Vuoksen fungerar HSR rf som en slags ”gårdskarl” för drygt 
150 utfärdshamnar. Vi sköter om utedass, avfallshantering och i vissa fall även vedförsörjningen 
i hamnar som ägs av kommuner, städer och föreningar eller stiftelser för rekreationsområden. 
Vi har två far tyg som vi opererar med. Utöver besättningen ombord på dessa har vi också sex 
servicemän och tre föreningar som vi bedriver samarbete med; alla dessa utför ett oersättligt 
och värdefullt arbete. Resurserna är begränsade och den ekonomiska situationen kärv, men 
alla medlemsavgifter vi får in från regionen och mer därtill används för att täcka underhålls- 
kostnaderna. Vi gör allt vi kan för att inte en enda utfärdshamn ska försvinna från kartan.  
Här kommer vi också att behöva hjälp från kommunerna och städerna.

Varför är då utfärdshamnarna så viktiga? Med hjälp av dem kan man njuta av insjönaturen 
utan att själv äga någon strand. För att nå dem krävs ingen dyr båt, man kan rentav ro dit.  
En annan viktig faktor är att utfärdshamnarna håller en kultur av skärgårdsutflykter vid liv. Jag är 
övertygad om att varje stund vi tillbringar vid vatten skapar och stärker vårt band till naturen. 

Genom att tänka på vår favoritplats eller favorithändelse kan vi återvända till naturupplevelser 
och minnen från förra sommaren – och genast bli på gott humör!

Eeva Taimisto  
distriktschef

SÄLLES JULERBJUDANDEN

HÖSTENS SÄLLE SÄLLE-HAMN

SIGNALER 
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Slutet på båtsäsongen innebär inte att arbetet med 
att skydda vattendragen avstannar.
Att den bråda båtsäsongen avslutas betyder att ock-
så de redskap och tjänster som betjänar båtfararna 
får en andningspaus. I synnerhet sugtömningsan-
läggningarna är i intensivt bruk från våren och långt 
in på hösten, och det här märks emellanåt i deras 
funktion. Med stöd från vår samarbetspar tner Aspo 
kan vi nu till vintern bogsera in två av Skärgårds-
havets flytande sugtömningsanläggningar i land för 
konditionsgranskning och ser vice . 

1. Slut på säsongen men 
arbetet fortsätter  

2
När årsskiftet närmar sig är det bra att plocka 
fram kalendern.
Norra Europas största båtevenemang Vene 17 Båt -mässan 
fyller än en gång Helsingfors Mässcentrum 10–19.2.2017. 
Tillsammans med många andra intressanta utställare deltar 
också Håll Skärgården Ren rf precis som vanligt. 

På våren anordnas också det traditionella Hamnseminariet.
HSR rf:s populära evenemang för utbildning och nätverkande
styr kosan mot Stockholm och mässan Allt för Sjön 
9–11.3.2017.  På avresedagen får vi först lyssna till seminarie-
presentationer i Helsingfors hamn och under resorna till 
Stockholm och tillbaka finns det tid för att vårda gamla och 
nya bekantskaper på Viking Lines tr ivsamma far tyg. Närmare
information och program kommer upp på föreningens 
webbsidor i början av det nya året.

3. Save the Date: 
kommande evenemang 

Projektet BLASTIC sprider mångsidig information om 
den marina nedskräpningen, dess orsaker och följder.
Håll Skärgården Ren rf deltar i fyra Östersjöländers 
gemensamma BLASTIC-projekt, som undersöker och 
samlar in information om plastskräp i vattendragen och 
deras effekt på vattenmiljöns ekosystem. På projektets 
webbsidor har öppnats en databank, som innehåller mång-
sidig information om plastens produktion och resa tills 
den blir skräp. Databanken kompletteras under projektets 
gång på adressen www.blastic.eu/knowledge-bank

2. Medborgarinformation om 
plastnedskräpningen

TEXT: Julia Jännäri
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1. Slut på säsongen men 
arbetet fortsätter  

Den utsträckta hand som man så intensivt hoppats på 
från statens sida ser nu äntligen ut att ha blivit verklig-
het när ett understöd till Håll Skärgården Ren rf:s 
fartygsanskaffning skrevs in i statsbudgeten.
I budgeten anvisas HSR rf 500 000 euro för ett nytt service-
far tyg. Detta innebär att ett nytt far tyg stävar fram över Skär-
gårdshavet säsongen 2017. Förhandlingar gällande far tygets 
byggande är igång och mera information ges, då avtalet är 
undertecknat. Far tygsinsamlingen har i dagens läge redan 
inbringat en femtedel av den målsatta summan, över 110 000 
euro. Detta belopp är dock inte i sig tillräckligt. Kampanjen Fixa 
Flottan tuffar vidare för full maskin för att vi ska få far tygs-
beståndet förnyat inom alla våra verksamhetsområden:
www.hallskargardenren.fi/fixaflottan.

4. Mot ett nytt servicefartyg: 
nyheter om Fixa Flottan

Intäkterna från Håll Skärgården Ren rf:s traditionella 
julkort går än en gång oavkortat till att stödja fören-
ingens verksamhet.
Kati Immonen, bildkonstnär, seglare och skärgårds-
vän från Åbo, har skapat årets julkor t Hem till julen, 
ett motiv som utstrålar fr id. Det finns även elektro-
niska julkor t som har fotograferats av naturfotograf 
Daniel Strömborg från Pargas. Anvisningar för hur du 
beställer julkor t och Sälle-produkternas julerbjudanden
hittar du på sidorna 24–25.

5. Julkort till hjälp för 
skärgårds- och insjömiljön 

Håll Skärgården Ren rf:s distriktskansli för Insjöfi nland 
hyr ut Saimens Rekreationsområdesföreningens upprätt-
hållda stugor på Rokansaari i Puumalas Lietvesi. 
Rokansaari är en populär utfärdshamn med sju trivsamma
uthyrningsstugor från 1950- och 1970-talet. Stugorna 
är försedda med basutrustning. Den natursköna sandön 
erbjuder också två bastur, olika eldplatser, en grillplats med 
tak, en avfallsstation, en brunn och ett sommarcafé. Boka 
redan nu din stuga hos distriktkansliet för Insjöfinland för 
att försäkra dig om en avkopplande semester nästa sommar : 
tfn 015 514 648 (mån–fre kl. 8–16) eller 
roope.jarvisuomi@pssry.fi.

6. Nästa sommars bokningar 
av stugorna på Rokansaari 
har inletts  

Spalten På ytan innehåller de färskaste nyheterna 
från HSR rf och sammanfattar den viktigaste 
aktuella informationen för våra medlemmar
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Saana Sipilä och Olli Sallinen är krafterna bakom det Åbobaserade textildesign-
företaget Saana ja Olli. Vilken relation till naturen har detta par, som bytte ut 
bomullen mot hampa och som restaurerar en gammal skola vid Aura ås strand och 

gör den till sitt hem? 

År 2008 var Sipilä och Sallinen andra årets studerande på linjen för textildesign. Under 
höstlovet flyttade de ut till en stuga vid Padasjoki som ägs av Sipiläs släkt. Mitt ute i skogen 
vid Päijännes strand fick dagarna sin rytm av soluppgången och solnedgången. Medan det 
var ljust tecknade det unga paret och när det blev mörkt badade de bastu. Inspirerat av 
naturen tillkom det första gemensamma mönster trycket och samtidigt föddes idén om ett 
gemensamt företag. 

– Vi hade en klar uppfattning om hur saker borde göras. Ett eget företag gav oss möjlig-
heten att börja producera våra produkter på ett så miljövänligt och intressant sätt som vi 
själva ville, förklarar Sallinen. 

Nu åtta år senare driver paret ett framgångsrikt småföretag som producerar hem- 

TEKSTI: Veera Säilä

Höstens Sälle

Under kaffekopparna briljerar 
Maailman synty-tyget som paret 
designat. Utformningen har fått sin 
inspiration från gamla myter och 
finska ryor.

Unto Rautio

Livet vid ån 
TEXT: Veera Säilä
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textilier av hundraprocentig hampa och som tillverkas  
lokalt i Sydvästra Finland. Saana och Olli har fått erkänsla 
även internationellt och deras produkter säljs i 12 länder. 
Temana för deras kollektioner får sin inspiration ur den 
finska naturen. I mönstren har den folkliga estetik som 
är känd från vår folkkultur moderniserats med hjälp av  
skandinaviska grepp. I utbudet ingår bland annat kuddar, 
borddukar och kökshanddukar, förkläden och tygkassar. 

I NÄRHET TILL VATTEN 

Designduon säger båda att deras band till naturen har vuxit 
fram i närhet till vattnet. Sipilä är hemma från Träskän-
da och tillbringade sina barndomssomrar med att ro vid 
sommarstugan vid Päijänne. 
Sallinen kommer från 
Nystad och hans barndoms-
hem låg alldeles vid havs-
stranden. Familjen Sallinen 
har en stuga på en holme 
utanför staden och därifrån 
har man besökt många  
olika naturhamnar med bå-
ten Scylla. För Sallinen ger 
Sälle-märket barndoms- 
associationer och påminner 
om båtarna som låg för töjda 
i Stadsviken i Nystad.

– Det var nog i tonåren 
senast som jag vaknade inför 
dessa frågor och blev enga-
gerad i miljö- och djurrätts-
rörelser, funderar Sallinen.

Paret kopplar for tfa-
rande av med stugliv och  
naturutfärder. Principerna  
om hållbar utveckling åter- 
speglas tydligt i deras var-
dag. Bägge är veganer 
och genom sina konsum-
tions- och materialval vill 
de bevara en välmående 
miljö även för kommande 
generationer. Saana ja Olli- 
produkterna är t.ex. till- 
verkade av hundraprocentig 
hampa, en uppstickare som 
utmanar den kända vatten- 
slukaren bomull.

– Hampan är en anspråkslös växt som ger en stor skörd 
även under svåra förhållanden och med små mängder  
vatten. När hampa odlas förbättrar den dessutom kvaliteten 
på jordmånen och som textilfiber är den mycket slitstark. 
Det är roligt att återintroducera denna gamla finska gröda 
i människornas vardag, beskriver Sipilä.   

Sipilä och Sallinen som i sitt arbete ofta diskuterat  
naturen med utlänningar och i synnerhet med japaner ser 
värdet av en ren natur i ännu vidare bemärkelse. De tycker 
det är förvånande hur svag respekten för naturen ännu är 
i Finland. 
– Lyckligtvis håller folks attityder långsamt på att förändras. 

Sipilä och Sallinen träffades vid en 
musikfestival i Oripää år 2004.

Suvi Kesäläinen

De tycker det är förvånande 
hur svag respekten för 
naturen ännu är i Finland.

Höstens Sälle

Veera Säilä
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Bara denna attitydförändring i en mer hållbar riktning  
också skulle nå ända upp till de politiska beslutsfattarna, 
funderar Sallinen.  

VÄGGAR SOM ANDAS

Hållbara materialval syns även i det byggprojekt som 
Sipilä och Sallinen för ett år sedan inlett i Toukolaakso.  
Tillsammans med ett annat par i vänskapskretsen köpte de 
en gammal skola från år 1914 som ligger vid Aura ås övre 
lopp mitt emot Kurala bybacke.

– Vi delade huset rakt av. Det är trevligt att bo till- 
sammans med bra typer, dock utan att det handlar 
om något kollektivboende. Att ha egna bostäder men  
en gemensam gård är en bra kombo av gemensamt  
boende och privatliv, beskriver Sallinen.

Renoveringen har gett dem en trevlig motvikt till  
textildesignen. Det har varit en omfattande inlärnings-
process, för ingen av dem har egentligen  
renoverat tidigare. Men tack vare gemensamma 
mål och goda råd från släktingar har projektet ändå 
dock gått i rätt riktning. Elmotstånden som hade 
satts in i de öppna spisarna fick stryka med och 
eldstäderna har återställts i sitt ursprungliga skick. 
Som isoleringsmaterial i väggarna har man valt 
naturmaterial som andas.  

– Här känner man att man är en del av histo- 
rien. Därför satsar vi också på att värna om  
det traditionella byggandet och välja sådana  
material som gör att huset kommer att stå i  
ytterligare hundra år, berättar Sallinen och Sipilä 
så gott som i munnen på varandra.

Paret är oroade över att all industriproduk-
tion flyttar bor t från Finland. De uppmanar alla 
att påverka genom sina val, att återvinna och 

toukolaakso.fi

 

Hundraprocentig 
hampa utmanar den 
kända vattenslukaren 
bomull.

att utnyttja lokala tjänster, såsom möbeltapetserare och 
snickare. Själva har de lyckats få tag på lämpliga ström-
brytare och dörrar via sociala medier och ur sopconta-
inrar.

– När vi fraktade bor t gamla bor trivna plastmattor till 
avstjälpningsplatsen slogs vi av häpnad när vi såg mängden 
spånskivor som låg där – det var en chockerande syn,  
konstaterar Sallinen.  

HISTORISKA SKIKT 

För både Sipilä och Sallinen är närheten till vatten for tsätt-
ningsvis en viktig aspekt av boendemiljön. Om vädret bara 
tillåter, dricker de ofta sitt morgonkaffe ute på gården med 
utsikt över Aura å.

– Det är roligt att följa hur ån lever. Ibland kommer kajaker 
förbi och ibland långfärdssimmare, berättar Sipilä med  
ett leende på läpparna.

Toukolaakso är av stor betydelse också för andra åbobor. 
Många ur den äldre generationen har skolminnen förknip-
pade med just dessa landskap och klassrum, som nu ska bli 
kök, sovrum och andra delar av hemmet. Skolbyggnaden 
var också den plats där bildkonstnären Touko Laaksonen 
föddes år 1920. Konstnären är känd under namnet Tom 
of Finland och hans verk har varit av stor betydelse i den 
internationella kampen för en mer jämlik ställning för  
homosexuella. Hittills har man dock inte stött på några 
teckningar i samband med renoveringen.

– Till råga på allt har skolan byggts på ett skyddat vikinga- 
tida gravfält, så det finns historiska skikt så att det räcker 
och blir över, säger Sipilä.

Till nästa sommar har paret planer på att renovera 
den nedre våningen av huset och öppna ett café och en  
utställningslokal för att folk ska få möjlighet att besöka  
detta hus som bär på så många historier. S 

FÖDD: Saana -86 och Olli -83 ARBETE: Formgivare &  
Företagare HEM: 102-åriga timmerhuset Toukolaakso  
HOBBYN: Saana renovering, matlagning och televisionens 
mordserier, Olli renovering, joggning och subkulturhistoria  
VILKEN VÄXT SKULLE DU VARA? Saana skulle vara  
ormbunke, Olli bondböna

 

Här känner man att man 
är en del av historien.

toukolaakso.fi
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SÄLLE-TIPS

Checklista för  
ansvarsfulla båtfarare

Kontrollera båtens utrustning, åtminstone:

• flytvästarnas skick och antal
• motorns skick och nödvändig service
• att registreringsnumret är synligt och 
  registreringsbevis finns
• kompass, sjökor t (uppdaterat) och telefon
• brandsläckare (granskad)
• septiksystemets skick
• ankare med tillräckligt lång tross
• åror eller paddel
• pump eller öskar
• bränslemängd inför säsongstar ten
• Håll Skärgården Ren rf:s senaste dekal.

Vinter tid är det också bra att uppdatera sina navi- 
gationsfärdigheter till exempel på en arbiskurs, för- 
djupa sina kunskaper i nyttig meteorologi och läsa på 
om alternativa metoder för rengöring av båtbotten 
på föreningens hemsida www.hallskargardenren.fi.

Kom ihåg att respektera miljön 
och andra båtfarare året om!

Mer nyttig information om båtliv: 
www.trafi.fi/sv/batliv

Under vintern är det bra att gå igenom  
checklistan för ansvarsfulla båtfarare och  

åtgärda det som behöver åtgärdas.  
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En stor men mysig 
Åbohamn

110-åriga Turun Pursiseura i Åbo är ett av Finlands 
största båtsällskap. Den ståtliga hamnen på Runsala 
erbjuder besökarna mångsidiga aktiviteter med 
respekt för miljön. 

Turun Pursiseura är en livlig gästhamn och där till hemma-
hamn för 200 båtar. Sällskapet har över 1600 medlemmar 
och under Turun Pursiseuras flagga seglar 650 båtar.  

Hamnen har inga egentliga gästbryggor, utan besökarna 
placeras där det råkar vara ledigt.

– Vi har fått mycket beröm av besökarna för vår t 
arrangemang. De flesta tycker att det känns som att komma 
till hemmahamnen när man inte behöver vara separerad 
från hamnens båtplatsägare, berättar verksamhetsledare 
Katja Rytkönen.
Systemet har fungerat så bra att en del av de nöjda 
besökarna blivit nya medlemmar i sällskapet.

MITT I NATURSKYDDSOMRÅDET OCH STADEN

Hamnen flyttade till sin nuvarande plats när den tidigare 
basen förstördes i bombräderna under vinterkrigets sista 
dagar. Som ny plats valdes det första finländska civila flyg-
fältsområdet på Runsala i Åbo.

På TPS:s bryggor 
inspireras och stöds 

hobbyn inom båtfarande 
och tävlingssegling.

Runsala är en grönskande ö alldeles utanför Åbo, vid 
mynningen till Erstan. Inom Runsala naturskyddsområde 
betjänas besökare av en golfplan, botanisk trädgård, badin-
rättning, badstränder och ett fler tal caféer. Från hållplatsen 
vid hamnen kan man ta bussen direkt till Åbo centrum.

– Utöver heltäckande hamnservice satsar vi på tillgänglig-
het och vår t nya seglingscenter har också en handikappan-
passad bastu, berättar Rytkönen.

STATUS SOM SÄLLE-HAMN GARANTI FÖR KVALITETEN

Turun Pursiseura har utvecklat sitt område med respekt 
för naturen, och miljövärdena återspeglas i all verksamhet.
Sälle-flaggan har vajat i topp nästan ända sedan Sälle-hamn-
programmet lanserades.

– Vi var bland de första Blåflagghamnarna, och när 
det programmet avslutats var det naturligt för oss att 
ansöka om att få bli Sälle-hamn. När allt är i sin ordning i 
hamnen är det lätt att upprätthålla statusen. Och för oss 
som även annars funderar mycket på miljö- och säkerhets-
frågor är Sälle-flaggan ett bra sätt att visa det utåt, beskriver 
Rytkönen. S

TEXT: Julia Jännäri

 

”De flesta tycker att det 
känns som att komma till 

hemmahamnen. 

 

Presentation av en Sälle-hamn

Katja Rytkönen
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Presentation av en Sälle-hamn

 Elena Vekkeli
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Lootholm 

Lootholm ligger i Skärgårdshavet i Gustavs och förbindelserna 
dit är goda. Lootholm är känd som en Sälle-hamn med full ser-
vice som inte stänger ner till vintern, utan verksamheten antar  
istället en ny skepnad och nu står semesterbyn Uutukainen 
i fokus. Semesterlägenheterna, som ligger mitt i det natur-
sköna skärgårdslandskapet, är välutrustade och ekologiskt 
byggda med respekt för miljön. Sommartid har man också 
möjlighet att övernatta i en unik, handbyggd jur ta tillverkad 
av björk.

En annan närbelägen sevärdhet, förutom själva skär-
gårdslandskapet, är de närbelägna Jeremias grottor med 
sina mångskiftande omgivningar. Skärgårdsbyns service är  
huvudsakligen tillgänglig under sommarmånaderna, men  
affärerna och restaurangerna i Gustavs betjänar även vintertid.

Mer om Gustavs www.visitkustavi.fi och 
Lootholm www.lootholma.fi

Året om

Ett dopp i en vak piggar upp den grå vintern.På Lootholm finns mycket att se och upptäcka året om.

Vinterbadandets magi 

När sommarsäsongen är över är det igen dags att hitta 
nya intressen för att fylla det tomrum som båtlivet lämnat 
efter sig. En bra fritidsaktivitet under vintersäsongen är 
vinterbadande.

Vinterbadandet lämpar sig för de flesta och är en billig 
hobby vars fördelar är allmänt erkända. Vinterbadande 
sägs bland annat öka endorfin- och kor tisolutsöndringen, 
vara uppiggande, öka toleransen för kyla och vara bra för 
sömnen. Regelbundet vinterbadande kan rentav sägas vara 
en slags källa till hälsa och ungdom.

Suomen Latu utsåg år 2016 föreningen Åbo vinterbadares 
egen hemmavak vid Ispoisstranden i Åbo till årets vak. Men 
om det är för långt till Åbo så finns det mångsidiga och 
uppfriskande vakar och möjligheter till vinterbad runt om 
i Finland.

Besök kommunernas webbsidor eller t.ex. 
www.avantouinti.fi för information om platser 
där man kan vinterbada.

TEXT: Sammanställd av Sälle-redaktionen

 Julia Jännäri

På Sälles kompass

 Lootholma.fi
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Saimens Geopark

Saimen har unika geologiska, arkeologiska och  
kulturhistoriska sevärdheter som bara väntar på  
besökare. Därför planerar UNESCO nu ett geoparks- 
projekt för södra Saimen. Med hjälp av projektet vill 
man lyfta fram historien om Saimenbäckenets geo-
logi och natur och om de människor som bott där. 

En geopark är ett avgränsat område som innehåller 
geologiska objekt av vetenskapligt, historiskt eller 
landskapsmässigt intresse. Till exempel Satamosaaris 
skyddade bukt är en dödisgrop som uppstod i  
samband med att inlandsisen drog sig tillbaka och  
en bit glaciär omgiven av sediment smälte .

Många av de utfärdshamnar som HSR rf sköter ligger 
inom den planerade geoparken och de förväntas få nya 
grupper av besökare bland geoturisterna. 

Mer om hur projektet framskrider på 
www.saimaageoparkproject.fi

Satamosaari är en åsö som är typisk för södra Saimen. 

 Arto Hämäläinen

Serien presenterar och ger tips om 
intressanta besöksmål inom 

HSR rf:s verksamhetsområden
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Påverka, 
svara 

och vinn!

Vi kommer att förnya våra hemsidor, och dina 
åsikter är värdefulla för oss. Hurdan nytta har du 

haft av våra hemsidor? Vad önskar du skulle  
förbättras? Du kan svara elektroniskt på förfrågan 

på adressen www.hallskargardenren.fi

Bland dem som svarat lottar vi ut 
fem stycken populära Sälle-mössor.

TACK PÅ FÖRHAND!



Sjöräddningens ankarlogo är bekant för många båt- 
farare. Alla känner dock inte till att räddningsverk-
samheten bygger på cirka 2 000 frivilligarbetares 
insatser. En av dem är sjökapten Pihla Lehto, som 
började med denna hobby för 14 år sedan. 
Sjöräddningsverksamheten möjliggörs av medlemsavgifter, 
donationer, understöd från Penningautomatföreningen 
och ersättningar för räddningsuppdrag. När en olycka 
inträffar förs alltid folk i säkerhet utan ersättning, men 
icke-brådskande förflyttningar av båtar kan bli mycket 
dyra utan medlemskap. Största delen av uppdragen styrs 
via sjöräddningscentralerna och på insjöarna via nödcen-
tralerna. Oftast behöver man hjälp för att motorn gått  
sönder, bränslet tagit slut eller för att man har kört på grund.

Sjöräddning är en hobby som kräver engagemang eftersom 
utbildningen av varje nykomling innebär en stor satsning för 
föreningen. Kurser för nya sjöräddare anordnas i de lokala 
föreningarnas regi och det sker i allmänhet på våren.

– Man behöver inte ha någon tidigare erfarenhet för att 
komma med. Beroende på eget intresse kan man sedan  
avancera från praktikant hela vägen till befäl, förklarar 
Lehto som också verkar som instruktör. 

Havet i sig är inte farligt, enligt Lehto. Grunden för  
säkerhet är att vara förberedd, hålla båten och utrustningen 
i gott skick samt att ha en bra förmåga att kunna läsa av 

situationer. När åska hotar och man för första gången tänker 
tanken att är det månne dags att skota hem seglen så då är 
det i allmänhet dags att göra det. Detta är Lehtos eget motto.

– Att man kör på grund är ofta en fråga om oaktsamhet 
och händer ofta på bekanta hemmavatten. Vi stöter också 
på fall när positionen är oklar för att man avläst elektroniska 
navigeringshjälpmedel i fel skala, påpekar Lehto.

Man får inte invagga sig i en falsk tilltro till den egna  
förmågan och exempelvis man överbord-situationer  
borde hela båtklubben öva rent praktiskt. 

– Det är en givande aspekt av sjöräddningshobbyn: att 
man alltid kan utvecklas vidare. Det råder ingen brist på 
mångsidiga uppgifter. Hobbyn ger goda möjligheter att få 
röra sig till sjöss utan egen båt och allt det tunga arbetet 
uppvägs av glädjen i att hjälpa andra.

Lehto, som redan som barn seglade mycket tillsammans 
med sin pappa, värnar om att havet ska vara rent. Förutom 
handelssjöfar t och frivilligarbete driver Lehto också  
företaget Venepesu tillsammans med sin man. Där kan 
man låta tvätta sin båtbotten med en borsttvätt. På så sätt  
behövs inga giftfärger.

– Låt oss komma ihåg både andra människor och miljön 
när vi rör oss till sjöss. En enda plastpåse kan sinka  
räddningen av ett människoliv om den hamnar i vatten- 
intaget till vår båts hydrojetaggregat. 

Pihla 
Lehto  

 
Med frivillig  

sjöräddning som hobby

Två ansikten

 
” Att man kör på grund är ofta en 
fråga om oaktsamhet och händer 
ofta på bekanta hemmavatten.

 Veera Säilä

I VÅG  SVALLET

TEXT: Veera Säilä
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Det har inte blåst på snart tre veckor. Det vet arki-
tekt Jouni Lehtonen bestämt, han har gått via segling 
och simning till att ägna sig åt draksurfing året om.
Grenen utgår från vanlig surfing, som är bekant för många. 
Istället för att paddla sig till far t som vid vanlig surfing,  
låter draksurfaren en stor drake stiga till väders. Precis 
som med ett segel får draksurfaren den lätta brädan att 
åka på vågorna. Det är en utmanande och mångsidig gren, 
vilket ger den en extra krydda. Vågtricken kan utföras i 
oändligt många variationer, beroende hur skicklig man är.

– Allt bygger på att man kan tolka väderleksprognosen. 
Man måste befinna sig på rätt plats vid rätt tidpunkt. 
Sedan måste man också välja rätt utrustning med tanke 
på förhållandena, sammanfattar Lehtonen. 

Lehtonen började med sin hobby på vintern eftersom 
det är lätt att öva drakflygning på skidor eller snowboard 
när under laget är jämt och bär en. I Finland erbjuds 
flera olika kurser som på många sätt är till nytta för en 
nybörjare . Det är viktigt att lära sig hantera olika nöd- 
situationer i en tr ygg miljö. Kurserna är också ett bra 
sätt att hitta andra med samma intresse som man sedan 
kan utöva spor ten tillsammans med.

– Jag och mina vänner har kommit överens om att vi 
inte surfar ensamma. Om man har en kompis med finns 
det alltid någon som kan hjälpa en ifall det händer något, 

berättar Lehtonen som beskr iver sig själv som förnuftig.
Han är inte rädd för havet, men medveten om  

de faror som lurar där. Han kan vid behov göra om draken 
till ett nödsegel för att ta sig i land. 

– Också i Finland förekommer havsströmmar som kan 
göra det svår t att komma i land och stenar som döljer 
sig under vattenytan kan överraska en surfare .

En av Lehtonens favoritplatser är Hangö och dess  
fantastiska närbelägna holmar. Där finns mångsidig terräng 
för både nybörjare och mer erfarna draksurfare . 

– Med drakbräda rör man sig i allmänhet i en hastighet på 
omkring 20 knop. Situationer uppkommer snabbt och den 
stora draken kan för en utomstående te sig oberäknelig. Vi 
draksurfare försöker beakta andra som rör sig till sjöss och 
vi iakttar de normala väjningsplikter som gäller för båtförare.  
Vi tar också hänsyn till fåglarnas häckningstider.

Naturen är mycket konkret när varande i denna spor t, 
när man rör sig alldeles ovanpå vattenytan – av naturens 
kraft och på naturens villkor. Surfare träffar beklagligt 
ofta på blågröna alger och man kan känna av det efteråt, 
i form av kliande hud eller ögoninflammationer.

– Denna för oss så viktiga gren skulle inte kunna  
utövas i Finland om vi inte br ydde oss om att hålla  
Östersjön ren, betonar Lehtonen. S

Jouni 
Lehtonen  

 
Med draksurfing  

som hobby

Två ansikten

”När man har en kompis med finns 
det alltid någon som kan hjälpa 
en ifall det händer något.

 Veera Säilä

I VÅG  SVALLET

TEXT: Veera Säilä
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TEXT: Sammanställt av Sälle-redaktionen  |  BILD: HSR rf

I Sälles sällskap

Insjöfinland  
på tapeten  
Under den gångna sommaren inträffade en på alla sätt exceptionell 
dag i Insjöfinland. Republikens president Sauli Niinistö besökte  
ser vicefar tyget Roope-Saimaa och bekantade sig med såväl HSR rf:s 
som WWF Finlands verksamhet. Även Jethro Rostedt förmedlade 
budskapet om hur viktigt vår t arbete är, när den nya säsongen av 
Myyntimies Jethro filmades i Puumala hamn. I programmet säljer 
han medlemskap i HSR rf. Vi förberedde oss inför säsongen av  
underhåll av utfärdshamnar genom att ser va M/S Roopetar som fick  
en noggrann genomgång. På Päijänne föll Vähä-Ur tti bor t som  
utfärdshamn och Naukula kom med som ett nytt objekt i nätverket 
av utfärdshamnar. På Saimen förnyades sågbockarna och i depån  
väntar fem diskbord; var de kommer att placeras meddelas under  
våren. Dessutom var M/S Roope-Saimaa med och genomförde  
Finlands första mikroplasttrålning. Mer om detta på sidan 20. S

Roope-Saimaas skeppare/däcksman Jaakko  
Kulmala, HSR rf:s distriktschef  Eeva Taimisto, 

 republikens president Sauli Niinistö, WWFs 
generalsekreterare i Finland Liisa Rohweder samt 

Roope-Saimaas skeppare Jukka Innanen.

Hur står det till i  
Östra Finska viken?
HSR rf renoverade sin torr toalett på Santio.  
Ön Santio är en gränsövergång i Östra  
Finska viken, där båtfarare förutom torr- 
toalett också har tillgång till HSR rf:s 
sugtömningsanläggning. Vi hoppas att ön 
även i framtiden kommer att vara ett trevligt 
ställe att stanna till på. Under den gångna 
sommaren tog HSR rf även över underhålls-
ansvaret för de tre sugtömningsanläggningar 
som ägs av Kotka stad. Nätverket utvecklas 
ytter ligare och inför nästa säsong ska en 
ny fast sugtömningsanläggning skaffas till  
verksamhetsområdet. S
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Hälsningar från Skärgårdshavet!
Istället för en traditionell redogörelse över säsongen tänker 
jag denna gång fokusera på något som är väldigt viktigt,
men som lätt glöms bort när det är brått – att tacka. 
M/S Roopes säsong har i alla avseenden förlöpt smidigare än 
under de föregående somrarna. En gammal fi nsk visdom lyder 
”tuurilla ne laivatkin seilaa”, men när det gäller Roope och 
avfallshanteringen i Skärgården så kan man inte enbart förlita
sig på tur. Ekvationen bygger på många olika variabler. Det 
krävs yrkeskunniga anställda med goda nerver, både bland 
besättningen och på kontoren, smidigt och fl exibelt sam-
arbete mellan maskinmekaniker, de som sköter den fortsatta
avfallsbehandlingen, varuleverantörer samt nätverket av 
lokala servicemänniskor som sköter sopstationerna och 
utedassen. Dessutom behövs god administration samt natur-
ligtvis en bred medlemsbas, där var och en genom sin egen 
insats direkt bidrar till våra känsliga vattenområdens väl-
mående. Ännu en gång har vi med små resurser men stor 
beslutsamhet lyckats utföra vårt arbete så bra som möjligt. 
Detta är riktat till er alla: Tack! S

Hälsningar,
Okko Salo, skeppare på M/S Roope

Affecto hjälper oss att 
samla in och åskådliggöra 
information
Affecto erbjuder HSR rf sitt eget specialkunnande, det 
vill säga analytik och relevant presentation av informa-
tion. Målet är att åskådliggöra och klarare föra fram 
genomslagskraften hos föreningens verksamhet och 
det r iksomfattande miljövårdsarbetet. I enlighet med det 
samarbetsavtal som under tecknades i våras har HSR rf 
och Affecto utvecklat en kar ttjänst där man snabbt kan 
se var det finns Sälle-ser vice , Sälle-hamnar och HSR:s 
flytande sugtömningsanläggningar. I for tsättningen hoppas
vi att man med hjälp av enkla färgkoder direkt ska kunna 
se på kar tan vilka av HSR rf:s septikanläggningar som 
är i funktion. På septikanläggningarna vid Pähkinäis och 
Kirjais i Skärgårdshavet har man i juli installerat besöks-
räknare. Dessutom pågår där ett pilotförsök med 
ett system via vilket användarna kan göra en felanmälan. 
Kar torna utkommer våren 2017. S

Rekordstora mängder metall-
skrot i Bottniska viken! 
I Bottniska viken fick sommaren en tråkig star t när sop-
stationen, torr toaletten och en del av terrängen på 
Kopparfuruskär förstördes i en anlagd brand. Efter att 
röjningsarbetet slutför ts på det område där det brunnit
fick ön en ansiktslyftning genom att man renoverade 
gr illplatsen på stranden. En motsvarande renovering av 
gr illplatsen gjordes också på Larsbjörkaskär, där man 
installerade en ny eldstad och vindskyddsväggar. Finan-
sier ingen för iståndsättningen av båda dessa objekt kom 
från HSR rf:s samarbetspar tner Wärtsilä Abp . Förutom 
det normala underhållsarbetet anordnades i Vasa skär-
gård i slutet av juli den traditionella skrotinsamlingen 
i samarbete med Stormossen . Under tre dagars tid 
körde vi bor t 71 500 kg metallskrot och 20 000 kg annat 
skrot och far ligt avfall. S

Wärtsilä möjliggjorde förnyandet av 
två nya grillplatser utanför Vasa.

Tack vare samarbete 
städades 75 stränder 
Under de Snygg Beach-kampanjer som anordnades i maj 
och september städade privatpersoner, HSR rf:s personal 
och samarbetspar tner sammanlagt 75 stränder. Enligt de 
rappor ter som talkodeltagarna lämnat in plockade man upp 
nästan 50 000 skräp från stränderna, varav största delen var 
cigarettfimpar och plast. Samarbete bedrevs med RuisRock, 
Åbo yrkeshögskola och Meyer Turku. På RuisRock plock-
ade HSR rf:s personal och ett ivrigt talkogäng upp plastflaskor 
och burkar från festivalfolkets fötter och fyllde 74 av Palpas 
jättesäckar. Plastflaskor utan pant levererades till innovativa 
studerande vid Åbo yrkeshögskola, som kommer att förädla
plasten för vidare användning. Tillsammans med Meyer Turku 
och scoutkåren Raision KilliNallit från Reso städade man 
stränderna mitt emot varvet i Perno. S

Meyer Turkus personal och Raision KilliNallit 
städar stranden mittemot Pernovarvet.
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Vems signaler skulle du vilja höra i nästa nummer av Sälle?   
Tv-kocken och fiskeguiden Henrik Rehbinder. S

Vad betyder naturen för dig?
 Naturen har varit min passion ända sedan 

spädbarnsåldern. Ända sedan jag var barn har jag 
trivts i naturen och tack vare min fiskehobby har jag 
varit väldigt intresserad av just vattennatur. I vuxen 
ålder har naturen och att röra sig ute i den utgjor t  
en total motvikt till vardagen och arbetslivet.
Ren natur ger också möjligheter. I Finland inser man 
sällan den stora potential som idag finns för natur-
turism.

Favoritplats bland Finlands vattendrag
 Ända sedan jag var barn har jag fiskat  

i Kuhmos forsar och det är där som jag dragit upp 
mina första öringar och harrar, och jag har därför ett 
speciellt känslomässigt band till Kuhmos fantastiska 
vattenrutter. På grund av forsarna och de klena fisk-
bestånden har jag knappt alls fiskat i Kuhmo under 
detta millennium, men jag har med glädje följt den 
pågående förändringen. Just i denna stund genomför 
man en restaurering av fiskekonomin i Kuhmos  
huvudfors och skapar lekområden för vandringsfiskar.

Jasper Pääkkönen

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

 Jag brukar ofta fundera över varför man 
i Finland inte inser vilka möjligheter som finns till  
natur- och exempelvis fisketurism? Finland är  
välsignat med osedvanligt mycket natur. Kanske är vi 
själva så hemmablinda att vi inte förstår hur många 
utländska turister som skulle vara villiga att betala 
för att få komma ut i genuint ren natur? I synnerhet 
möjligheterna till fisketurism har helt försummats av 
beslutsfattarna.

Ditt löfte till naturen
 Jag kommer även framöver att bedriva 

kampanjer för mer livskraftiga fiskbestånd och en mer 
hållbar fiskpolitik, samt i synnerhet för att minimera de 
ofantliga miljöolägenheter som vattenkraften medför. 
I finska älvar finns ett par tusen dammar, varav bara 
cirka 220 producerar el. De dammar som är över- 
flödiga och olönsamma eller där miljöolägenheterna 
är större än nyttan bör rivas så snar t som möjligt, för 
att vår fiskstam ska få en chans att återhämta sig.

En 36-årig skådespelare, företagare och flugfiskare från Helsingfors.

TEXT: Veera Säilä

Signaler

 Jouko Eronen
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Jasper Pääkkönen

Signaler

Svaren finner du på sidan 26.

4

1

6

3

5

2

KÄNNER DU IGEN?

Knopar
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VAD ÄR 
KALAKUKKO 
GJORT AV?

På torget i Kuopio doftar det av nygräddad kalakukko. Det saftiga skalet gömmer 
delikata siklöjor direkt från sjön Kallavesi. Men vem vet vad som hamnar 

i siklöjans mage nu och i framtiden?

Globalt sett har man undersökt nedskräpningen av haven i ungefär 20 år, men man vet 
relativt lite om nedskräpningsläget i insjöarna. Man tror att största delen av skräpet i havet 
har färdats längs åar från fastlandet. Dessa forskningsresultat har lett oss fram till själva 
källorna till skräpet och väckt nya frågor. Nu är det åarna, sjöarna och mikroplaster – dvs. plast 
som sönderfallit till mikroskopiskt små, under 5 mm:s bitar – som är under forskarnas lupp.

PLASTEN FÖRSVINNER INTE, DEN SÖNDERDELAS

Samuel Hartikainen, som är forskare vid institutionen för miljö och biovetenskaper vid 
Östra Finlands universitet, har redan i år tal uppmärksammat hur plast sönderdelas i naturen.

– Efter att under en lång tid ha forskat i plaståtervinningsprocessen blev jag intresserad 
av mikroplaster. Plast har bara funnits i världen i 60 år. Under dessa år har vi utvecklat en 
slit och släng-produkt, som inte hör hemma i miljön, funderar Har tikainen. 
Sjöar är gynnsamma miljöer för studier av mikroskräpets väsen. Skräpet kommer från fast-
landet, eventuellt med dagvatten, avloppsvatten och slam, från trafik, hamnar och genom 
reningsverk vid stränderna. Vattnets kemi fungerar annorlunda i salt havsvatten än i sött 
insjövatten. Därför bör plasternas kemiska reaktioner studeras i olika typer av vattendrag. 
– Ännu kan man inte med säkerhet säga vilka miljö- och hälsorisker som plasterna medför 
för naturen och människorna. Dock är detta viktigt att klar lägga eftersom t.ex. Kuopioborna 
får sitt dricksvatten från Kallavesi, konstaterar Har tikainen.
Har tikainen beskriver hur Kallavesi i all sin mångsidighet är som världen i miniatyr och 
därför ett perfekt forskningsobjekt. I slutet av augusti anordnades där ett samarbete kring 

Vår gemensamma miljö 

TEXT: Veera Säilä 
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Finlands första mantatrålning, dvs. trålning efter mikro-
plaster, i insjövatten. Håll Skärgården Ren rf:s servicefar tyg 
M/S Roope-Saimaa gjorde långa dagar på Kallavesi 
tillsammans med mantatrålen. Finlands miljöcentral ställde 
trålen till förfogande och proverna analyseras vid Östra 
Finlands universitet.

HSR RF LIGGER ETT STEG FÖRE

I juni återvände HSR rf:s projektkoordinator Jenny 
Gustafsson från Berlin med intressanta nyheter. Delta-
gandet i ett internationellt seminarium som behandlade 
nedskräpningen av sötvattendrag (European Conference 
on Plastics in Freshwater Environments) visade att det 
uppföljningsarbete i fråga om makroskräpet på stränderna 
som vi inom HSR rf redan rätt länge ägnat oss åt väckte 
stor t intresse. Makroskräp är större än mikroskräp och 
sönderdelas i allmänhet i mikroskräp. 

– I och med projekten MARLIN och Snygg Beach är vi 
föregångare på det europeiska planet. Det var en glädje att 
få dela med oss av den information vi samlat in och sådana 
uppföljningsprinciper som visat sig fungera bra i fråga om 
marint makroskräp. Nu är det lätt att for tsätta samarbetet 
även i fråga om sötvattendragen. Man var särskilt intres-
serad av hur vi har lyckats engagera även medborgarna 
i uppföljningsarbetet, just i fråga om våra Snygg Beach-
kampanjer, berättar Gustafsson. 

I det färskaste EU-projektet där HSR rf deltar 
ligger man också rätt i tiden. Projektet BLASTIC klar-
lägger källorna till plastskräpet samt samlar in och 
sprider information om nedskräpningsläget i Östersjön.
Till exempel under våren färdigställs ett miljöfostrande 
häfte riktat till barn i åldern 10–12 år.

– Människan är del av miljön och därför är miljöns 
problem också människans problem. Var och en av oss kan 
med våra egna konsumtionsval göra vår t för att påverka 
mängden makro- och mikroskräp, påminner Gustafsson. S

Mikroplast som hittats i avfallsvatten.

Vad kan jag själv göra?
Problemet kan ses ur flera olika perspektiv så 
var och hittar säkert något som motiverar 
en att agera. En minskning av mängden skräp 
har ekonomiska konsekvenser, eftersom man 
inte slösar med och slänger bort råvaror. Det är 
bra för hälsan eftersom vi inte får i oss partiklar 
som inte hör hemma i naturen genom att 
konsumera vattenlevande djur. I synnerhet för 
dem som rör sig till sjöss utgör skräpet även 
en säkerhetsrisk. 

Vår gemensamma miljö 

TEXT: Veera Säilä 

 IStock Images

• Minska på privatbilismen för att mängden gummi som 
   lossnar från däcken ska minska.
• Använd mekaniska alternativ istället för att måla båt-
  bottnarna med plastbaserade och giftiga färger.
• Håll inte glasfi berbåtar förtöjda i steniga vatten.
• Täck marken med en presenning när du utför 
  underhållsarbete på båten.
• Vid tvätt av kläder i konstfi bermaterial, såsom fl eece,       
  lossnar mikroplaster och sköljs bort med avloppsvattnet.   
  Minska antalet tvättar, det kan ibland räcka att vädra plagget.
• Glöm de små fruktpåsarna i plast och välj återanvändbara  
   påsar när du handlar frukt och grönt. Många frukter har redan 
  i sig ett skyddande skal.
• Välj kosmetikprodukter som inte innehåller plastkorn med     
   peelingeffekt.
• Kasta inte tops i avloppet.
• Anordna årligen Snygg Beach-talko.
• Dela med dig av dessa tips till dina vänner. 
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 Julia Talvitie

1 mm

Mängden mikroplast i en 250 ml:s tub peelingtvätt.

HSR rf
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SERVERINGSTIPS: Ät citrongäddan på en skiva mörkt bröd. Garnera med färska örter. 
Gäddan är också god tillsammans med varm potatis. 

 

ENKEL CITRONGÄDDA 
Tillredningstid: 2 dygn

Denna ceviche typ av fisk tillreder du på 
ett par dygn som av sig självt. Du behöver 
bara följande ingredienser:

1–3 kg färsk gädda + 2–3 citroner + vitlök +
salt + peppar + olivolja

Filea gäddan. Småben kan lämnas kvar eftersom 
de löses upp i citronsaften. Skär filéerna i tunna 
skivor och lägg dem i en skål. Pressa saften ur 
citronerna och häll över fiskskivorna.  
Låt fiskbitarna bli helt täckta av citronsaften. 

Lägg till tre till fyra skivade vitlöksklyftor i 
blandningen och salta och peppra efter smak.
Låt gäddbitarna ligga och dra i citronspadet i 
ungefär ett dygn i kylskåp och tillsätt därefter 
ca en halv deciliter olivolja. Ställ tillbaka skålen 
och låt den stå och dra i kylskåpet i ytterligare 
ett dygn.

Så enkelt men så gott!

Det vattnas i munnen

 

Stora gäddor är det bäst 
att släppa tillbaka i vattnet 
där de får bidra till ett friskt 
gäddbestånd.

Det rekommenderas  
att man fryser ner sötvattenfisk 
före användning.
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Att komma ihåg någon med en liten gåva 
under den mörka tiden är ett traditionellt 
sätt att visa omtanke. Om gåvan är en Sälle- 
produkt visar du också att du bryr dig om 
vår känsliga skärgårds- och insjömiljö. Sälle- 
produkterna är snygga och håller hög kva-
litet. I tillverkningen har principerna om  
hållbar utveckling beaktats och vår strävan 
är att produkterna i så hög grad som  
möjligt ska vara av inhemsk tillverkning.
En betydande del av intäkterna från 
försäljningen går till att understöda 
Håll Skärgården Ren rf:s arbete. 

Genom att ge en Sälle-gåva till 
en närstående skänker du även 
en gåva till våra vattendrag.

Håll Skärgården Ren rf:s 

JULERBJUDANDEN

1 14,50€

2 25,00€

3 15,00€

Beställ Sälle-produkterna via vår webbshop: 
www.roope-tuotteet.fi. Presenterna kan 
också fås inpaketerade utan extra kostnad! 
Por toavgift tillkommer.

För försäljningen av Sälle-produkterna står 
Design Hill Oy 
www.designhill.fi
tfn 02 736 2266.
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ÅTERFÖRSÄLJARE

Ett urval av Sälle-produkter finns också hos 
följande återförsäljare. En uppdaterad lista på 
återförsäljarna finns på HSR rf:s webbsidor.

www.roope-tuotteet.fi
Design Hill Oy, Halikko
Kotka Maretarium Oy, Kotka
Ocean Spirit, Åbo
SEAPOINT Norra kajen, Helsingfors
Utö Handel, Utö
HSR rf:s kansli, Åbo
HSR rf:s kansli, Nyslott

2  Två take away-muggar 
+ Sälles kaffestund 
Take away-muggarna är maskindiskbara och 
har dubbla väggar. Under mörka vinter-
morgnar får de nu sällskap av det mörk- 
rostade och organiska kaffet Sälles kaffe-
stund. Detta rättvisemärkta etiopiska special- 
kaffe är nyrostat av Mokkamestarit Oy. 

25,00€

TILLSAMMANS

(norm. 31,50 €)

3  Sälles butikskasse 

Sälles butikskasse är ett hållbar t val för 
den upplysta konsumenten. Kassen är 
rymlig och lättskött och gjord av  
ett nätmaterial som andas. Kassen är  
tillverkad av Kassimatti Oy i Vittis.

TILL PRISET

(norm. 19,50 €)15,00€

14,50€

1  Sälle-mössa 
 
Sälle-mössan är en inhemsk klassiker som 
tillverkas för HSR rf av Blue Shop Oy  
i Lahtis. Mössan har bevarat sin popularitet 
från år till år. Den är tillverkad i ett behagligt 
material och lämpar sig för året runt-bruk. 
Denna stiliga accessoar kan ses såväl  
i hamnar som ute på stan.  
Material: 50 % ylle, 50 % akryl.

SVART ELLER RÖD

BESTÄLLNING OCH BETALNING Beställ kor ten via HSR rf:s 
webbplats: www.hallskargardenren.fi/julkort. Beställningar kan ock-
så göras per e-post salle@pssry.fi. En faktura skickas för kor ten. Por to 
enligt Postens economy-klass läggs till kor tens pris, t.ex. 5,00€/20 st. och 
7,00€/40 st. Hem till julen-kor ten kan du även beställa via vår webbshop: 
www.roope-tuotteet.fi.

Köp julkort för att skydda våra vatten! 
Intäkterna från HSR rf:s julkort går oavkortat  

till att stödja föreningens verksamhet. 

För fotografierna på årets elektro-
niska julkor t står Pargasbon Daniel 
Strömborg. Genom att sända HSR rf:s 
elektroniska julkor t till dina intressent-
grupper förmedlar du samtidigt att 
du värdesätter rena vatten och står 
bakom HSR rf:s verksamhet.
Du får tillgång till det elektroniska julkort 
du valt genom att göra en donation på 
minst 250 euro till HSR rf. Intäkterna 
från kor ten går oavkor tat till att stödja 
vår verksamhet. Det elektroniska 
julkor tet kan kompletteras med texter 
och företagslogo enligt ditt önskemål. 

 
Det stämningsfulla kor tet Hem 
till julen har gjor ts av bild- 
konstnär Kati Immonen från 
Åbo. Kortets format är 15 x 15 cm 
och det säljs i förpackningar om 
20 st. Pris: 30 euro/20 st. (inkl. 
kuver t). På kor tens insida finns 
tryckta jul- och nyårshälsningar 
på finska, svenska och engelska. 
På kor ten nämns också att  
intäkterna styrs till HSR rf:s  
verksamhet. 

1
HEM TILL JULEN 

2
ELEKTRONISKT KORT 
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Håll Skärgården Ren rf:s verksamhet finansieras genom medlemsavgifter, statsunderstöd från miljöministeriet samt 
medelanskaffning från företag, samfund och privatpersoner. Med hjälp av stöd och donationer behåller vi vår värdefulla
skärgårds- och insjömiljö ren och snygg samt främjar möjligheten till att miljövänligt röra sig till sjöss.
Donationerna kan, om så önskas, användas för ett särskilt vattenområde eller ett särskilt objekt. 
Ni som vill stöda oss, vänligen kontakta generalsekreterare Aija Kaski, tel 040 528 7145 eller aija.kaski@pssry.fi. 
Mer information om att donera och att stöda finns på vår nätsida: www.hallskargardenren.fi/sv/stod_vart_arbete
.

Huvudsponsorer

Aktia Bank Abp
Arkitektbyrå Kasper Järnefelt Ab 
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
Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy
Etelä-Karjalan Virkistysaluesäätiö
Ferraria Oy Ab
Finn-Marin Oy Ltd
Finnlines plc
Folksam Skadeförsäkring
Garmin Nordic Finland Oy

Herrankukkaro Oy
Huiskulan Puutarha Oy
Idäntie Ky - Österled Kb
Igence Oy Ab
Inhan Tehtaat Oy Ab
ITpoint Oy
Jahasoft Oy
Karl Forsström Ab
Kone-Yijälä Oy
Lahnakoski Oy Ab
Leevene Oy
Lloyd’s Register Emea
Lyyti Oy
Marinetek Finland Oy
Mercury 
Metsähallitus 
Mobimar Ltd
Nordkalk Oy Ab
Oberthur Technologies Finland Segenmark Oy
Oili Jalonen Oy

Pernod Ricard Finland 
Profi weld Oy Ab
Raision Valmisasennus
Rausanne Oy
Saimaa Terminals Oy Ab
Savorak Oy
Scandi Yachts Ab Oy
Seaboost Oy
SITA Suomi Oy
Stormossen Oy Ab
Strandcamping Larsmo Ab Oy
Sulkavan Suursoudut
Suomen Akkukeräys Oy
Tallink Silja Oy 
TerhiTec Oy
Turun Seudun Osuuspankki
Uudenmaan virkistysalueyhdistys
Venemaailma Turku
Wikro Marin 

Understödsmedlemmar

Sponsorer

Vi tackar!

Vi tackar alla medlemmar, företag, föreningar och båtklubbar som stött HSR rf:s verksamhet. 

www.hallskargardenren.fi 

Korrekta svar till uppgiften Känner du igen? s. 19: 1. Pålstek, 2. Dubbelt halvslag om egen part, 3. Dubbelt halvslag, 4. Råbandsknop, 5. Fiskarknop, 
6. Skotstek
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Huvudsponsorer

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

kanslisekreterare Merelle Ahlman
tfn 02 274 5500 | merelle.ahlman@pssry.fi

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

projektledare Hanna Haaksi
tfn 050 302 2661 | hanna.haaksi@pssry.fi

projektkoordinator Jenny Gustafsson
tfn 050 556 9271 | jenny.gustafsson@pssry.fi

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

informatör Nora Forsman (moderskapsledig)

servicefartyg Roope
skeppare Okko Salo
tfn 0400 372 379 | okko.salo@pssry.fi

BOTTN ISKA V IKEN
servicefartyg Roope-Botnia
skeppare 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 Roope-Saimaa
tfn 0400 165 635 | roopesaimaa@pssry.fi

PÄI JÄNNE
servicefartyg Roopetar
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 
Design Hill Oy | Vaskiovägen 418, Halikko
tfn 02 736 2266 | info@designhill.fi
www.designhill.fi
www.roope-tuotteet.fi

Sponsorer

www.hallskargardenren.fi
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”Genom våra konsumtions- och materialval vill  
vi bevara en välmående miljö även för kommande generationer.”  

– Saana och Olli




