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Saaristomeren uusi huoltoalus valmistui viime kesänä ja puolisen vuotta se on ehtinyt 
jo työtään tehdäkin. Kaivattu uusi työkalu on ollut kaikkea sitä, mitä toivoimmekin – 
toimintavarma, tarkoituksenmukainen ja suuren ilon aihe. 

Vielä kerran haluamme kiittää jäseniämme ja tukijoitamme sekä ennen kaikkea  
ympäristö- ja valtiovarainministeriöitä eli Suomen valtiota saamastamme tuesta! 

Valitettavasti työ ei tähän lopu alusten uudistamisen osalta. Kuten olemme koko 
vuonna 2015 käynnistyneen varainkeruukampanjamme aikana ker toneet, niin meillä  
oli alkujaan neljä vaihtoa vailla olevaa huoltoalusta. Kun yksi alus on nyt saatu, jäljelle 
jää vielä kolme.

Seuraavaksi suuntaamme katseemme Järvi-Suomeen. Lanseerasimme Helsingin  
helmikuisilla venemessuilla Saimaan Kalusto kuntoon -keräyksen. Varainkeruun ilme on 
uusittu, jotta kävisi selkeästi ilmi, että kohde on uusi. 

Saimaan huoltoaluksena toimii nyt Saaristomereltä sinne siirretty M/S Roope. Tämä 
ratkaisu on ehdottomasti ja toivottavasti vain lyhytaikainen, mutta siihen päädyttiin 
sen vuoksi, että M/S Roope-Saimaa ei ker ta kaikkiaan enää kestänyt Saimaan laajan 
toiminta-alueen huoltotyön kuormitusta. Nyt vain toivotaan ja tehdään kovasti töitä 
sen eteen, että uusi huoltoalus saataisiin ennen kuin vanha aiheuttaa työssämme  
toimintakatkoja.

Järvialueilla Pidä Saaristo Siistinä ry:n työn painopiste on hieman toinen kuin meren 
rannikolla. Järvillä huollamme ja hoidamme retkisatamia, jotka ovat virkistysalue- 
yhdistysten ja -säätiön omistamia. Retkisatamien palvelutaso on vaatimaton, mutta  
satamat mahdollistavat kestävän luontomatkailun upeissa sisävesissämme. Veikkaan, 
että jokainen sisävesillämme liikkunut on käyttänyt jonkun huoltamamme retki- 
sataman palveluja.

Tarvitsemme jälleen jäsentemme ja yhteistyökumppaneidemme tukea tämänkin 
projektin saattamiseksi onnistuneesti maaliin. Nyt taloudellinen haaste on vieläkin 
suurempi kuin edellinen, sillä varainkeruu aloitetaan lähes nollasta. Uskon kuitenkin 
Saimaan alueen jäsenten ja toimijoiden apuun, sillä PSS ry:n ja M/S Roope-Saimaan 
työ siellä on korvaamatonta ja kaikkien edun mukaista.

Aija Kaski 
Pääsihteeri

YHTEINEN YMPÄRISTÖMME 

PINNALLA KEVÄT-ROOPE 

ROOPEN MESSISSÄ 
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KOONNUT: Veera Säilä  KUVAT: PSS ry

Pinnalla-palsta esittelee PSS ry:n 
tuoreimmat kuulumiset ja kerää yhteen 

jäsenil lemme tarpeellis immat ajankohtaistiedotPinnalla 2018

Vuosi 2018 tuo yhdistykselle taas uusia projekteja ja mielen-
kiitoisia haasteita meille kaikille tärkeiden aiheiden parissa.  
Esimerkiksi Järvi-Suomessa panokset ovat uuden huoltoaluksen 
hankinnassa ja meren rannikolla kehitämme septiverkostoa. 
Toiminta-alueemme myös laajenee ja saamme 8 uutta jäte- 
pistettä huoltaaksemme. Jäsenmaksut ovat toimintamme perus-
ta, ja maksu on jo vuosia ollut 30 euroa. Viime vuosikokouksessa 
se päätettiin nostaa 35 euroon. Korotus on välttämätön toiminta- 
kulujen kattamiseksi ja jäsenpalveluiden kehittämiseksi. Tuotot 
käytetään harkiten ja monipuolisesti suoraan kaikkien toiminta- 
alueidemme vesistöjen hyvinvoinnin eteen tehtävään työhön.

Jotta voisimme kehittää jäsenpalveluita ja -etuja toivo-
maasi suuntaan sekä tarjota palveluita tulevaisuudessa 
vaihtoehtoisesti myös sähköisesti, toivomme sinun  
vastaavan kyselyyn ja päivittävän jäsentietosi 30.6.  
mennessä tässä osoitteessa: www.bit.ly/2FIWPKE

1. Jäsenpalveluita kehitetään

Pidä Saaristo Siistinä ry:n jäsenet ovat tervetulleita  
yhdistyksen sääntömääräiseen kevätvuosikokoukseen 
24.4.2018 klo 17 Lappeenrannassa.
Kokous pidetään Original Sokos Hotel Lappeessa.  
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen mukaiset 
vuosikokousasiat ja esitellään Saimaan Geopark-hanketta  
ja Kalusto kuntoon -kampanjaa. Tarjolla kahvit. 

Lisätiedot ja ilmoittautumiset 18.4. mennessä 
sosoitteeseen: roope@pssry.fi tai p. 02 274 5500.  
Vuosikokouksen esityslista toimitetaan ilmoittautuneille 
osallistujille. 

Tervetuloa päättämään yhteisistä asioista ja osallistu-
maan yhdistyksen toiminnan kehittämiseen!

2. Tervetuloa vuosikokoukseen! 

Järjestämme paikallisten toimijoiden kanssa maksut- 
tomia erilliskeräyksiä, jotka palvelevat vapaa- 
ajanasukkaita, veneilijöitä ja saaristossa vakituisesti 
asuvia.
Saaristomeren erilliskeräys järjestetään Lounais- 
Suomen Jätehuollon toimialueella 2.-5.7. Kier tävä jäte-
keräys ottaa maksutta vastaan kotitalouksien vaarallisia 
jätteitä, sähkölaitteita ja metalliromua. Muut suuri- 
kokoiset jätteet vastaanotetaan LSJH:n maksullisiin 
suursäkkeihin pakattuina. Keräysaikataulu ja lisätietoa 
julkaistaan PSS r y:n ja LSJH:n kotisivuilla www.lsjh.fi. 

LSJH:n kanssa yhteistyössä järjestetty Venekeräys 
oli viime kesänä menestys ja jatkuu taas tänä vuonna.  
Veneiden ilmoittaminen avataan toukokuussa – kannat-
taa seurata sivujamme.

Pohjanlahden erilliskeräys toteutetaan yhteistyös-
sä Stormossenin kanssa 27.–29.7. Keräyksessä vastaan- 
otetaan maksutta metalli-, sähkö- ja elektroniikkaromua 
Vaasan saar istosta. Samana viikonloppuna huoltoalus 
M/S Roope-Botnia kerää romua seuraavissa paikoissa: 
Jannen Saluuna ja Lars Björkasskär. Lisätietoja: www.stor-
mossen.fi.

Tulevana kesänä järjestämme myös Päijänteen saari- 
mökkiläisille erilliskeräyksen yhdessä Jyväskylän  
kaupungin ja Mustakorkea Oy:n kanssa. Tarkemmat  
tiedot löydät sivuiltamme kevään aikana. 

4. Roopet hakevat romusi

5Huoltoalukset ovat yhdistyksen tärkeimpiä työkaluja, 
ja nyt edessä on huoltoalus M/S Roope-Saimaan  
uusiminen.
Uuden aluksen hankintahinta on noin 1,2 miljoonaa, ja se on 
yhdistykselle suuri ponnistus. Tarvitsemme siis apuasi! Kaikki 
Kalusto kuntoon -kampanjan kautta kerätyt lahjoitukset ovat 
tärkeä askel kohti uutta retkisatamien huoltotyöhön tarkoi-
tettua alusta. Lahjoittamalla olet mukana mahdollistamassa 
veneilyn ja retkeilyn kestävän tulevaisuuden ja puhtaamman 
vesiympäristön Saimaalla. Lue lisää kampanjasta sivulta 20–21 
tai osoitteesta www.kalustokuntoon.fi – ja lahjoita!

3. Hankitaan yhdessä uusi alus 
Saimaallekin!

Pidä Saaristo Siistinä ry on mukana uudessa EU- 
rahoitteisessa BATSECO-BOAT-projektissa, joka  
parantaa veneiden käymäläjätteiden vastaanotto- 
verkostoa koko keskisen Itämeren alueella Viron  
rannikolta Suomen, Ruotsin ja Ahvenanmaan saariston 
suosituimmilla veneilyreiteillä. Tavoitteena on löytää 
käyttäjäystävällisimmät sekä kustannustehokkaimmat 
ratkaisut käymäläjätteen keräämiseen.

Projektissa investoidaan kymmeneen uuteen imu- 
tyhjennyslaitteeseen, joista kaksi sijoitetaan Saaristo- 
merelle. Lisäksi peruskorjaamme projektin puitteissa  
nykyisiä imutyhjennysasemiamme ja pyrimme paranta-
maan niiden käytettävyyttä.

Tammisaareen uusi septilaite joukkorahoituksella

Tarvetta uudelle septilaitteelle on myös Tammisaaren 
saaristossa, jossa käymäläjätteiden imutyhjennysasemia 
on hyvin vähän verrattuna veneilijöiden suureen määrään. 
Etsimme alueen uudelle kelluvalle imutyhjennys- 
asemalle rahoitusta Nutribute-joukkorahoitusalustan 
avulla. Nutributessa eri Itämeri-toimijat voivat esitellä 
ravinnepäästöjä mitattavasti vähentäviä toimen- 
piteitään, ja kansalaiset sekä erilaiset organisaatiot  
voivat tukea valitsemiaan keinoja. 
Lue lisää: www.nutribute.org

5. Paremman septiverkoston 
puolesta  
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Kevät-Roope

Intohimona Itämeren  
pelastaminen

Ålandsbankenin Suomen johtaja Anne-Maria Salonius on purjehtija, mutta 
myös nainen, joka on työssään kehittänyt merkittäviä innovaatioita Itämeren  

auttamiseksi ja ilmastonmuutoksen hidastamiseksi.

Tapaan Anne-Maria Saloniuksen Ålandsbankenin toimistolla Helsingissä. Vastassani on  
hyväntullinen ja energinen nainen. Salonius on Ålandsbankenin Suomen toimintojen  
johtaja sekä henkilö, jonka ansiosta Ålandsbankenilla on muun muassa maailman  
ensimmäinen käyttäjänsä ostosten ilmastovaikutuksia mittaava biohajoava maksukor tti,  
Itämerikor tti. Kor tti on osa Ålandsbankenin ympäristövastuustrategiaa, jolla pyritään  
parantamaan oman yrityksen toimintatapoja, mutta myös vaikuttamaan laajemmin  
ympäristön hyvinvointiin ja tarjoamaan työkaluja asiakkaille ympäristön huomioimiseksi.

– Asiakkaan hiilijalanjälkeä mittaavan kor tin kehittäminen lähti siitä tosiasiasta, että  
kuluttajakäyttäytymisellä on suuri vaikutus ilmastonmuutokseen. Ihmiset ovat laiskoja  
tekemään muutoksia, ja Itämerikor tin ideana onkin tehdä kulutuskäyttäytymisen ympäristö- 
vaikutukset näkyväksi helpolla tavalla. Nyt asiakkaamme näkevät esimerkiksi luottokor tti-
laskunsa yhteydessä hiilijalanjälkensä sekä tapoja, joilla voivat hiilijalanjälkensä kompensoida, 
Anne-Maria Salonius ker too.

Kor tissa käytettävä ympäristövaikutuksia mittaava indeksi on nimeltään Åland Index.  
Sen pankki on rakentanut yhteistyössä Mastercardin, KPMG:n, Thomson Reutersin ja  
Sustainalyticsin kanssa. Indeksi yhdistää kor tin tapahtumatiedot taloudelliseen analyysiin ja 
laskee jokaisen ostoksen hiilijalanjäljen. Ålandsbanken ei pidä indeksiä tarkoin varjeltuna 
salaisuutena, vaan on tarjonnut sitä kaikkien pankkien käyttöön.

– Olemme pieni toimija pankkialalla. Meillä on noin 100 000 asiakasta, ja haluaisimme, 
että innovaatio leviäisi laajemmalle. 

ITÄMERIPROJEKTI ETSII TEHOKKAITA KEINOJA MEREN SUOJELEMISEKSI

Palataan kuitenkin vielä ajassa taaksepäin. Nykyään ympäristövastuu on yksi pankin toiminnan 
peruspilareista, mutta ympäristötyötä Ålandsbanken on tehnyt vuodesta 1997 Luonto- 

tiliensä kautta. Pankki on lahjoittanut vuosittain luon-
nonsuojeluun omista varoistaan summan, joka vastaa 0,2  
prosenttia Luontotileillä olevista talletuksista. Vuonna 2014 
Ålandsbanken päätti keskittää varat Itämeren suojeluun, ja 
tässäkin Saloniuksella oli sormensa pelissä.

– Kesällä 2014 oli sinilevää todella paljon. Olin purjeh-
timassa ystävieni kanssa, ja meri muistutti monin paikoin 
leväpöperöä. Näimme muun muassa eräässä satamassa 
lapsen uimassa puhallettavassa, makealla vedellä täytetyssä 
uima-altaassa veneen kannella, kun veteen ei voinut mennä. 
Päätin tuolloin, että meidän on tehtävä asioita enemmän 
Itämeren hyväksi. Toki tämä sopi muutenkin yritykselle, 
onhan Ålandsbanken lähtöisin Ahvenanmaalta, keskeltä 
mer ta ja alun perin se on perustettu palvelemaan merestä 
elantonsa saavia ihmisiä, kuten kalastajia, Salonius ker too.

Salonius alkoi kehitellä uudenlaista tapaa rahoittaa Itä- 
meren suojeluun tähtääviä hankkeita, ja Itämeriprojekti 
käynnistyi vuonna 2015. Samalla Luontotilin nimi muutettiin 
Itämeritiliksi. 

– Itämeriprojektissa etsimme hyviä ja mitattavia ideoita 
Itämeren suojelemiseksi. Perustimme projektille oman  
sivuston ja kokosimme ammattilaisjuryn, jotka valitsevat 
yleisöäänestykseen pääsevät ideat ja hankkeet. Tänä vuonna 
saimme 124 hakemusta, joista rahoitimme yhdeksää. 
Olemme rahoittaneet muun muassa lapsille ja nuorille 
suunnattuja hankkeita, paikalliseen vesiensuojeluun  
tähtääviä projekteja ja tänä vuonna mukana oli ensimmäistä 
ker taa digitaalinen innovaatio -kategoria. Tähän mennessä 

pankki on lahjoittanut erilaisiin Itämerihankkeisiin jo lähes 
2 miljoonaa euroa, Anne-Maria Salonius ker too.

Sen lisäksi, että Itämeriprojekti rahoittaa erilaisia  
hankkeita, on sen tarkoituksena levittää tietoutta ja  
kannustaa kansalaisia Itämeren suojeluun.

– Haluamme korostaa, että kaikki teot Itämeren hyväksi 
ovat tärkeitä, ja jokainen voi toimia jollakin tavalla. Itämeri- 
projektin kautta voi hakea rahoitusta hyvin eri tyyppisiin 
hankkeisiin ja ideoihin. Meren roskaantuminen on nostettu 
viime aikoina vahvasti esiin, ja tänä vuonna äänestyksessä 
voitti moni roskaantumisen ongelmaan pureutuva idea,  
Salonius ker too.

YMPÄRISTÖNSUOJELU YHDISTÄÄ 
TYÖNTEKIJÄT JA ASIAKKAAT

Itämerikor tti ja Itämeriprojekti syntyivät kumpikin  
Anne-Maria Saloniuksen omasta intohimosta Itämeren 
suojeluun ja ne ovat vieneet Saloniuksen sekä Ålands- 
bankenin pitkälle. Itämerikor tti on voittanut useita  
palkintoja, esimerkiksi pääpalkinnon markkinointiviestinnän 
merkittävimmässä kilpailussa, Cannes Lionsissa, jossa 
Itämerikor tti ja RBK Communications palkittiin yritys- 
vastuukategoriassa. Kilpailutöitä oli 42 000 ympäri maailmaa. 
Itämerikor ttia ja Åland Indexiä on käyty esittelemässä esi-
merkiksi YK:n päämajassa sekä ilmastoviikolla esimerkkinä 
innovaatiosta, jonka avulla Pariisin sopimuksen tavoitteisiin 
voidaan päästä. Lisäksi Svenska Dagbladet valitsi sen toiselle 

PSS ry:n Siisti Biitsi 
-rantojensiivouskampanja 
käynnistettiin vuonna 2014 
Ålandsbankenin silloisen 
Luontotilibonuksen turvin. Siisti 
Biitsin puitteissa on siivottu satoja 
rantoja ympäri Suomen.

TEKSTI: Nora Forsman 

”Päätin, että meidän on 

tehtävä asioita enemmän 

Itämeren hyväksi.

Kevät-Roope

 Veera Säilä

PSS ry ja Suomen ympäristökeskus 
julkaisivat viime vuonna 
ensimmäisen suomalaisen tietokirjan 
Itämeren roskaantumisesta. 
Roskapostia – Kansalaisen tietokirja 
meren roskaantumisesta -teos sai 
rahoituksen Itämeriprojektista.

 PSS ry
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sijalle 12 innovaation joukosta, 
jotka voivat pelastaa maail-
man. 

Salonius ker too, että  
kansainvälisen tunnustuksen 
lisäksi pankin ympäristötyöstä 
ollaan ylpeitä koko yrityksen 
tasolla. 

– On hienoa nähdä, että 
omasta ideasta ja innovaatiosta 
on tullut koko yrityksen toiminta- 
tapa sekä yksi erottautumis- 
tekijä, ja ympäristötyö koetaan 
merkitykselliseksi. Henkilökun-
tamme on täysillä mukana, tämä 
tulee esille jokaisessa henki-
löstökeskustelussa, Salonius 
kiittelee. 

Ympäristövastuuseen ollaan 
sitouduttu Ålandsbankenissa 
myös monin muin tavoin. Pää-
konttoriin Maarianhaminan 
pääkonttoriin asennettiin 
aurinkopaneelit, paperin- 
kulutusta pyritään vähentämään ja työntekijöitä kehote-
taan valitsemaan työmatkoilla mahdollisuuksien mukaan 
vähiten ympäristöä kuluttava liikkumistapa. 

– Emme väitä, että olisimme täydellinen yritys ympäristö- 
asioissa, mutta pyrimme jatkuvasti parempaan. Kestävä 
kehitys ei ole yrityksessämme mikään lokero tai oma  
osastonsa, vaan jokaisella työntekijällä on siitä vastuu. Yli-
päätään kaikkien yritysten pitäisi tuntea oma vastuunsa, ja  
ilmastonmuutoksen hillitsemisen pitäisi olla jokaisen  
yrityksen agendalla jo pelkästään taloudellisesta näkö- 
kulmasta katsottuna. Yritysten tulisi tehdä paljon  
enemmän, jotta päästäisiin esimerkiksi Pariisiin ilmasto- 
sopimuksen tavoitteisiin, Anne-Maria Salonius painottaa. 

Salonius ker too, että myös asiakkaat arvostat pankin itä-
merityötä. 

– Olemme saaneet asiakkailta hyvää palautetta, ja 
Itämeritilien talletukset myös kasvoivat viime vuonna  
34 prosenttia. On ollut ilahduttavaa huomata, kuinka asiak-
kaamme ovat esimerkiksi jakaneet ylpeästi kor ttinsa kuvan 
sosiaalisessa mediassa. Halusimme pyhittää kor tin etuosan 
pelkästään Itämerelle, siinä ei ole edes kor ttinumeroa. 
MasterCardkin suostui laittamaan logonsa taakse, vaikkei 
se ole koskaan tehnyt sitä minkään muun kor tin kohdalla.

PIENILLÄ MUUTOKSILLA SAADAAN AIKAAN ISOJA ASIOITA

Anne-Maria Salonius on saanut työssään paljon aikaan, 
mutta ympäristön huomioiminen näkyy nykyään vahvasti 

myös yksityiselämässä. Salonius painottaa, että jokainen voi 
tehdä asioita ympäristön hyväksi omista lähtökohdistaan  
ja muuttaa vähitellen käyttäytymistään. Hän ker too  
itselleenkin käyneen näin, tietoisuus omista valinnoista 
ja käyttäytymistapojen muutos tulivat elämään vähitellen.

– Vanhin poikani ryhtyi ympäristösyistä kasvissyöjäksi  
lukiossa, ja aloin itsekin tuolloin perehtyä tarkemmin muun 
muassa ruoan ympäristövaikutuksiin. Nykyään syön kasvis-
ruokaa tai kestäviä kalalajeja ja riistaa. Vältän kotona ruoka-
hävikkiä ja kaupassa käytän kestokassia. Työmatkat kävelen 
ja olen vaihtanut mikromuoveja vesistöihin päästävät fleece- 
vaatteet villaan. 

Saaristo on Anne-Maria Saloniukselle tärkeä muutenkin 
kuin työn puolesta. Hän on purjehtinut lapsuudestaan 
asti. Rakkaus lajiin syttyi jollapurjehduksen parissa pienenä  
tyttönä Tuusulanjärvellä. Nuorena hän myös purjehti kilpaa. 
Nykyään Saloniuksella on oma purjevene, jolla hän purjehtii 
useimmiten Ahvenanmaan tai Ruotsin saaristoissa sekä 
Saaristomerellä. 

– Veneillessä pyrin tietenkin myös huomioimaan  
ympäristön. Käytän vain ympäristöystävällisiä pesuaineita 
ja tiskaan maissa. Suunnittelen reitit niin, että pystyn  
tyhjentämään septitankin imutyhjennysasemaan. Pidä  
Saaristo Siistinä ry on onneksi tehnyt tämän helpoksi  
hyvin sijoitetuilla septityhjennyslaitteillaan, Salonius kehuu  
ja ker too olevansa luonnollisesti yhdistyksen jäsen. R

 Anne-Maria Salonius

KUKA: Anne-Maria Salonius  TYÖ: Ålandsbankenin Suomen toimintojen  
johtaja, konsernin johtoryhmän jäsen SYNTYNYT: 1964 KOULUTUS:  
Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari ASUU: Etu-Töölössä Helsingissä  
HARRASTUKSET: Purjehdus, musiikki, jooga ja monipuolinen liikunta  
SUOSIKKISATAMA: Rödhamn

ROOPE-VINKKI

Kohti siistiä rantakautta

Siisti Biitsi -tempaus on helppo ja hauska tapa auttaa omia 
lähirantoja. Sen voi toteuttaa yksin tai yhdessä vaikka perheen,  
ystävien tai työkavereiden kanssa. Siisti Biitsi -kampanja käynnistyy 
lumien sulettua, ja siivota voi itselle sopivana ajankohtana.  

Toimi näin:

1. Valitse rantakohde ja kokoa talkooporukka.
2. Merkitse kohteesi Siisti Biitsin sivuilla olevaan talkookar ttaan 
   www.siistibiitsi.fi.
3. Varaa mukaan siivousvälineet ja varustaudu sään mukaan.
4. Tutustu roskarapor tointiin Siisti Biitsin sivuilla ja tulosta 
    mukaasi roskalomakkeita.
5. Rannalle päästyäsi kerää pois kaikki näkyvät roskat ja 
   merkitse ne roskalomakkeeseen.
6. Rapor toi löydöksesi Siisti Biitsille ja kiitä itseäsi 
   tekemästäsi tärkeästä työstä!

Ps. Muista ottaa mukaan eväät ja nauti myös ulkoilupäivästä. 
Siivoaminen ei ole koskaan ollut näin hauskaa!

Kevään korvalla on hyvä kiinnittää huomiota jälleen 
rantoihin. Lumien sulamisvedet ja kevätsateet  
saattavat kuljettaa roskia pitkiäkin matkoja kohti  
rantoja ja vesistöjä, joten on hyvä käydä puolustus-

taisteluun puhtaamman ympäristön puolesta.

TEKSTI: Julia Jännäri

Tiesitkö, että palautetut 
roskaraportit ovat tärkeä 
osa PSS ry:n kokoamaa 
valtakunnallista rantojen 
roskaisuuskartoitusta?
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Yhteistyön voimaa 

 PSS ry
 PSS ry

 Wettex®

Roope mukana Wettex®:n kesässä 

Freudenberg Home and Cleaning  
Solutions Oy käynnisti Wettex®  
Limited Edition -kampanjan yhteis-
työssä Pidä Saaristo Siistinä ry:n kanssa. 
Kampanjan avulla tuetaan PSS ry:n 
työtä 10 000 eurolla. 

– Arvostamme suuresti PSS ry:n 
työtä puhtaampien vesistöjen  
puolesta ja kevään Wettex® Ltd  
Edition -liinalla haluamme tukea  
yhdistyksen toimintaa, ker too  
hankkeen projektipäällikkö Linda 
Håkansson, Freudenberg Home and 
Cleaning Solutions.

Yli 80 prosenttia Suomessa bio- 
kaasulla tuotettavasta sähköstä  
tehdään Sarlinin toimittamilla moot- 
tori- ja turbiinilaitoksilla. Vuodesta 
2007 toimitettujen turbiinien ja 
moottoreiden yhteenlaskettu sähkön- 
tuotanto on ollut 934 GWh ja lämmön- 
tuotanto 960 GWh. Näillä laitoksilla  
on pienennetty metaanipäästöjä  
235 milj. m3. Metaani on noin 25 kertaa 
hiilidioksidia voimakkaampi kasvi- 
huonekaasu. 

Sarlin on toimittanut myös suuren 
osan Suomessa toimivista ympäristö- 
ystävällisten liikennepolttoaineiden eli 
maa- ja biokaasun tankkausasemista 
sekä ensimmäiset nestemäisen 

Sarlin yksi PSS ry:n uusimmista yhteistyökumppaneista  
 
Sarlin on suomalainen yritys, joka  
toimittaa laitteita ja palveluita, joiden 
avulla hyödynnetään ympäristö- 
ystävällistä energiaa sekä säästetään 
energiaa. Yhteistyö PSS ry:n kanssa 
käynnistyi vuonna 2017 ja tulevaisuuden 
suunnitelmissa on taloudellisen tuen 
lisäksi yhteisiä hankkeita. 
– Toimintamme tavoitteena on talou- 
den ja ympäristön kannalta kestävä 
kehitys. Ympäristöarvot ovat yrityksel- 
lemme tärkeitä, siksi Suomen  
vesistöjen hyvinvoinnin tukeminen 
sopii hyvin myös liiketoiminta- 
strategiaamme, kuvailee Sarlin Group 
Oy Ab:n hallituksen puheenjohtaja 
Patrik Wikström. 

Par tioaitan 365 Klubilaisten kaikista ostoksista ker tyy  
prosentti Ympäristöbonusta, joka lahjoitetaan vuosittain  
klubilaisten valitsemiin eri kohteisiin. Kokonaissummaksi kertyi 
vuoden 2017 aikana 94 464 euroa. Pidä Saaristo Siistinä ry 
sai klubilaisilta eniten ääniä (47 %) ja runsaan 44 000 
euron lahjoitussumman. Loput Ympäristöbonuksesta  
lahjoitetaan Suomen Ladun Metsämörritoiminnalle (29 %) 
ja Metsähallituksen ylläpitämän Kilopään reitin kunnos- 
tukseen (24 %).

– Olemme erittäin kiitollisia saamastamme tuesta ja  
haluamme käyttää sen näkyvästi ja tehokkaasti kestävän 
vesistöretkeilyn kehittämiseen. Ympäristöbonuksen avulla 
tulemme lisäämään jokaisen retkeilijän tarvitsemia  
palveluita, eli grilli- ja nuotiopaikkoja, tiskipaikkoja, kuiva-
käymälöitä ja melojien rantautumispaikkoja eri vesistö- 
alueilla. Hyvät peruspalvelut ovat kestävän vesistöretkeilyn 
kannalta ehdoton perusedellytys, jotta retkeily-ympäristöä 
ei tarpeettomasti rasiteta ja jotta luonnon roskaantuminen 
estetään, ker too PSS ry:n pääsihteeri Aija Kaski.

Pidä Saaristo Siistinä ry äänestettiin uudelleen Par tio- 
aitan vuoden 2018 Ympäristöbonus-kohteeksi – mahtavaa! 

Partioaitan Ympäristöbonuksella  
kunnostetaan retkisatamia  

maakaasun eli LNG:n tankkausasemat. 
Teollisuuden käytössä Sarlin tarjoaa 
ratkaisuja LNG:n hyödyntämisessä  
öljyn ja nestekaasun korvaamiseksi. 

Sarlinin kehittämällä paineilman  
ohjaus- ja valvontajärjestelmällä Sarlin 
Balancella saavutetaan 30 prosentin  
säästö teollisuuden paineilma- 
järjestelmien kuluttamasta energiasta.  
Järjestelmän energiansäästöt vuodesta 
1996 ovat yhteensä 441 GWh, mikä 
vastaa 24.500 sähkölämmitteisen oma-
kotitalon sähkönkulutusta vuodessa. 
Lisäksi CO2 päästöjä on vähennetty 
70 Mt.

Suomen Jalometallikierrätys Oy yksi  
PSS ry:n vuoden 2017 suurimmista  
tukijoista 
Suomen Jalometallikierrätys Oy (SJMK) kierrättää asiak-
kaidensa toimittamat tarpeettomat arvometallit takaisin 
käyttöön. PSS ry:n ja SJMK:n vuonna 2016 käynnistämän 
yhteistyön myötä SJMK:n asiakas on voinut valita, haluaako 
kohdentaa kierrätyksen yhteydessä saamansa osto- 
hinnan PSS ry:n työn tukemiseen. Yhdistys kiittää  
kaikkia SJMK:n asiakkaita, jotka ovat tähän mennessä tehneet  
arvokkaan valinnan ja tukeneet puhtaiden vesistöjen eteen 
tehtyä työtä. Vuoden 2017 lahjoituksista ker tyi PSS ry:lle  
32 500 euron tuki. Yhteistyö jatkuu myös vuonna 2018. 

Perinteinen Wettex® on monelle 
tuttu jo lapsuudenkodista, mutta  
silti harva tietää, että liinat ovat olleet 
100 % luonnontuotteita aina siitä asti, 
kun valmistus alkoi Ruotsissa lähes  
70 vuotta sitten. Wettex®-liina ei  
sisällä klooria eikä muita kemikaaleja 
ja värit ovat vesipohjaisia. Käytön  
jälkeen liinan voi heittää biojätteeseen 
tai kompostiin, ja se maatuu 6 viikossa.

TEKSTI: Veera Säilä
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Kenen äänimerkin haluaisit kuulla seuraavassa Roopessa?  
 Muusikko Mikko Pykäri, jonka kanssa teemme yhdessä Mikko & Kasper – Suomen suosituinta podcastia.

*Emme tavoittaneet Katri Helenan haastamaa Jari Sillanpäätä, joten Kasper Strömman aloittaa uuden haastesarjan.

Mitä luonto merkitsee sinulle?
 Olen itseasiassa aina vältellyt luontoa.  

Käyttäytynyt niin kuin se olisi ilmaa. Mutta nyt alan 
pikkuhiljaa lämmetä ja luulen, että alamme vihdoinkin 
ymmärtää toisiamme. Pari viikkoa sitten kuusivuotias 
poikani Kosmo vei minut esimerkiksi samaan lähi- 
metsään, jossa hän käy aina esikoulun kanssa, ja  
katselimme kantoja. Oli aika hyviä.

Lempikohteesi Suomen vesistöissä?
 Lempikohteeni on mummin ja ukin mökki 

Kustavissa, jossa aina lapsena pyydystettiin meduusoita. 
Yllättävän moni, joille olen kertonut tämän, ei tunnu 
edes uskovan, että meduusoita on Suomessa. Se ranta 
onkin nykyään ihan erinäköinen kuin ennen. Jos joku  
tarvitsee kuvituskuvaa lehtijuttuun, joka kertoo rehevöi-
tymisestä, niin voin suositella tätä kohdetta.

Kasper Strömman

Mihin ympäristöön liittyvään epäkohtaan 
haluaisit ihmisten kiinnittävän enemmän 
huomiota?

 Kaukomaiden lomakuviin pitäisi liittyä  
enemmän häpeää. Ei, et ole sankari siksi, että lomailet 
maailman toisella puolella – pikemminkin päinvastoin. 
Nyt kuvia esitellään niin kuin olisit suurikin tutkimus- 
matkailija, kun olet löytänyt tiesi hotellin buffasta  
katumarkkinoille, jossa myydään piraattiversioita  
merkkivaatteista. Toivon, että lomakuvista tulisi tulevai-
suudessa jotain, mitä näytetään nolostellen. 

Lupauksesi luonnolle
 Luonto, kuuntele minua. Tiedän, että olemme 

olleet turhaan etäisiä. Olen ottanut sinut itsestään- 
selvyytenä. Mutta näin ei tarvitsisi olla. Olen muuttunut 
ja haluan aloittaa alusta. Annatko minulle toisen  
mahdollisuuden? R

Tunnettu sosiaalisen median vaikuttaja ja vuoden graafikko 2013 sekä alkuvuodesta  
Yle Fem Teemalla käynnistyneen Design 3000 -ohjelman juontaja.

TEKSTI: Veera Säilä

Äänimerkkejä

 Kasper Strömman
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Suurvertailussa  
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Saarihyppelyä Saimaan 
suvessa 
Saimaa Swimrun saa loppukesällä jatkoa, kun kilpailuun 
star tataan elokuun viimeisenä viikonloppuna Puumalan  
satamasta.

Ruotsista lähtöisin oleva Swimrun on jokaisen vesistöjä 
arvostavan laji, sillä sen ajatus perustuu luonnonvesissä 
liikkumiseen. Kestävyyslajissa kilpailijat matkaavat merkittyä 
rataa pitkin uinti- ja juoksuosuuksien välillä vaihdellen. Laji 
sopiikin kauniiseen Saimaan saaristoon kuin nakutettu.

Viime vuonna ensimmäistä ker taa järjestetyn Saimaa 
Swimrunin suosio yllätti järjestäjät, ja osallistujilta saadun 
hyvän palautteen pohjalta lähdettiin rakentamaan uutta 
tapahtumaa. Suuria muutoksia viime vuotiseen ei ole  
tiedossa pieniä reittiviilauksia lukuun ottamatta, ja kilpailu 
on edelleen hyvin yleisön seurattavissa.
Saimaa Swimrun 25.8. www.saimaaswimrun.fi

Kurssi kohti kesätapahtumia

Roope-satamanakin tunnettu Ulenin ranta toimii yhtenä Easy Living in 
Kemi -tapahtumien näyttämönä.

Saimaa Swimrun kisataan lauantaina 25.8. Puumalassa. 

Päijännepurjehdusta vuosi-
kymmenten kokemuksella 
Vuonna 1973 ensimmäisen kerran järjestetty Päijänne- 
purjehdus palaa tänä vuonna 46. kerran. Vuosien varrella 
Päijännepurjehdus on kasvanut yhdeksi Euroopan  
suurimmista sisävesipurjehdustapahtumista.

Perinteikäs purjehdustapahtuma lähettää alukset  
kyntämään Päijänteen lähes päästä päähän. Kisaan  
star tataan vuorovuosina Jyväskylästä tai Padasjoelta, ja 
tänä vuonna lähtö tapahtuu 20.7. Jyväskylän Säynätsalon  
saaristokaupunginosasta.

Päijännepurjehdukseen osallistuu vuosittain niin perhe- 
purjehtijoita kuin kokeneita kilpavenekuntiakin. Moni- 
puolisen reitin ja vaihtelevien maisemien lisäksi tapahtuman 
mielenkiintoa lisää kesän arvaamattomat kelit. Luvassa voi 
olla ukkosmyrskyä tai toisaalta tuntikausien tuulettomia 
vaiheita.

Sivulliset pääsevät osallistumaan kilpatunnelmaan  
lähdössä sekä maaliviivalla, ja kisaajia voi kannustaa myös 
Päijänteen rannoilta.
Päijännepurjehdus 20.–22.7. www.paijannepurjehdus.fi

Turvaa kilpailijoille tuo muiden muassa Pidä Saaristo Siistinä ry:n 
Päijänteen huoltoalus M/S Roopetar. 

Helppoa elämää Kemissä

Perämeren pohjukassa sijaitseva Kemi on kesätapahtumien 
aarreaitta. Yksi vilkkaimmista tapahtumakokonaisuuksista, 
Easy Living in Kemi, kokoaa monipuolisesti tekemistä  
kaikenikäisille.

Easy Living in Kemin aikana tapahtumia järjestetään  
pitkin kaupunkia ja osa tapahtumista sijoittuu myös Kemin 
sisäsatamaan, josta löytyy kahdesti vuoden vierassatamana 
palkittu Roope-satama Ulenin ranta. 

Neljännen kerran järjestettävän tapahtumaviikon kantava 
ajatus on pääsymaksuttomuus ja tapahtumaviikon  
halutaankin kuuluvan kaikille. Monipuolisen tapahtuma-
kattauksen lisäksi kävijöille tarjotaan erilaista toimintaa 
ja ihmisiä kannustetaan tutustumaan uusiin harrastuksiin  
golfista geokätköilyyn.

Järjestäjät haluavat korostaa, että Easy Living in Kemi 
-viikko kutsuu osallistumaan.
Easy Living in Kemi 10.–22.7. www.kemitiimi.fi

TEKSTI: Julia Jännäri

PSS ry PSS ry

Sarjassa esitellään mielenkiintoisia 
vierailu- ja harrastuskohteita 

PSS ry:n toiminta-alueilta

Roopen kompassissa

Juha Markkanen

Musiikin virtaa  
koskilta merelle
Itäisen Suomenlahden kesä polkaistaan kunnolla käyntiin 
kesäkuun alussa Kymijoen Lohisoitolla.

Viisipäiväinen musiikkifestivaali vie kuuntelijat paikkoi-
hin, joissa ei välttämättä olla totuttu kuulemaan musiikkia,  
ainakaan huippuammattilaisten esittämänä.

Konser tteihin voi törmätä niin koskien äärillä kuin  
Kotkan saaristossakin. Etäisin konser ttipaikka sijaitsee yli 
20 kilometrin päässä merellä, Haapasaaren kirkossa.

Lohisoittoa on järjestetty vuodesta 1996, jolloin muusikot 
koostuivat paikallisista osaajista.

Tänä päivänä esiintyjäkaar ti koostuu kotimaisista ja  
kansainvälisistä mestareista, eivätkä musiikkityylit rajoitu 
vain klassisen musiikin raamien sisälle, vaan ohjelmistossa 
liikutaan laajalla skaalalla aina jazzista rockiin.
Kymijoen Lohisoitto 6.–10.6. www.lohisoitto.fi

Kymijoen Lohisoitto tarjoaa jälleen monipuolisen kattauksen musiikin 
ystäville.

Kotkan kaupunki
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Saimaan sydämessä, Savonlinnan Haukilinnan kylässä, 
ikänsä elänyt Juha Taskinen hankki ensimmäisen  
kameransa 16-vuotiaana. Etsimestä näkyi ympäröivä 
luonto. Kamera sekä uteliaisuus veivät mennessään ja 
mies sai lempinimen ”Norppa”. 

– Se oli kello 16.05 kesäkuun 17. päivänä vuonna 
1979, kun näin ensimmäisen kerran saimaannorpan.  
Annoin sille nimeksi Saima . Olihan se hämmästyttävä 
tunne. Siitä se vimma sitten alkoi ja se on kuljettanut 
minut tähän päivään ja ammattiin, ker too Taskinen.

Taskinen asuu Linnasaaren kansallispuiston lähellä.  
Aamulla hän tarkistaa tuulen suunnan ja tietää heti,  
missä kukin yksilö majailee . Norppa on aisteiltaan er ittäin 
valpas eläin ja ihmisen tulee liikkua luonnossa hiipien 
hajuttomana ja näkymättömänä. 

– Kun on kyse villieläimistä, kuvia ei oteta, vaan ne  
annetaan. Kerran vuodessa Saimaa tarjoaa kaikki lahjansa 
ja norpat ovat liikkeellä. Silloin pitää olla läsnä ja nöyrä. 

Taskinen uskoo perineensä hurmioitumisen lahjan, jota 
kutsumus ja elämäntapa norppien parissa on vaatinut. 
Mitä enemmän luonnossa liikkuu, sitä paremmin jär vet 
ja norpat tulevat tutuiksi ja pääsee hyvinkin lähelle niitä. 
Luonto on kasvattanut Taskisen levotonta luonnetta. 

– Luonnossa rauhoitun. Siellä on pakko odottaa  
pitkiäkin aikoja ja tulee nukuttua univelat pois. Herään 
kuitenkin heti, kun kuulen norpan puhalluksen. 

Parhaiksi muistoikseen Taskinen mainitsee kohtaamiset 
norpan kanssa Saimaan pinnan alla sekä tutustumisen 
kuuttikaksosiin.
– Seurasin Araksi ja Paraksi nimeämiäni kuuttikaksosia 
18 päivän ajan. Kuusi vuotta kohtaamisen jälkeen tapasin 

Arka-tytön uudelleen oman kuuttinsa kanssa Pihlaja- 
veden jäällä. Se oli todellinen sukupolvien tar ina.

LUONNONSUOJELUSTA HENKI JA AATE

40 vuotta norpan salaisuuksiin perehtyneenä monet 
asiat ovat kirkastuneet Taskiselle . Tällä hetkellä miestä 
huolettaa muovi ja miten paljon sitä ajautuu vesistöi-
hin. Pidä Saar isto Siistinä r y:n jäsen Taskinen on ollut jo  
vuosikymmeniä ja hän tuntee hyvin M/S Roope- 
Saimaan työn merkityksen alueella. Taskinen kier tää  
myös kouluissa ja tilaisuuksissa ker tomassa työstään ja  
vie tur isteja ohjatusti tutustumaan kesäiseen jär vi- 
luontoon ja uhanalaisen saimaannorpan elämään.

Vaikka norppa ei enää tällä hetkellä ole Taskiselle  
ammatillisesti tärkein, säilyy se henkisesti tärkeimpänä aina. 
Nykyään Taskinen tekee tv-dokumentteja ja on mukana 
monessa projektissa. Vuonna 2017 Taskinen, näyttelijä 
Kari Hietalahti ja kuvaaja Markku Tissarinen 
käynnistivät Hyvä katiska -kampanjan. He haluavat  
opastaa Saimaan mökkiläiset ja kalastajat kalastamaan verk-
kojen sijaan katiskoilla. Ohjeita edullisen ja helpon norppa- 
ystävällisen katiskan rakentamiseen löytyy kampanjan 
Facebook-sivuilta sekä Taskisen vetämiltä kursseilta. 

– Nyt olen toiminut vuoden verran kaupallisena kalasta-
jana – eli se onnistuu hyvin tälläkin katiskalla. Norpan lisäksi 
katiska säästää monen uhanalaisen vaelluskalan hengen.

KUVIA VEDEN   ÄÄRELTÄ TEKSTI: Veera Säilä

Juha 
Taskinen  

 
Luontokuvaaja

Susanna
Majuri 

 
Valokuvataiteilija

Kahdet kasvot

”Kun on kyse villieläimistä, kuvia  
ei oteta, vaan ne annetaan.

”Maisema ja kysymykset 
olemassaolostamme ovat 
kiehtoneet ihmistä aina.

 Ari Kirjavainen

 Susanna Majuri

Susanna Majuri oli noin seitsemänvuotias, kun hän sai 
käsiinsä enonsa Canonin. Kameran etsimestä näkyivät 
hänen vanhempansa veden äärellä. Nämä kolme  
elementtiä, kamera, perhe ja vesi, ovat kantaneet  
Majurin menestykseen. Nyt hänen valokuvateoksiaan 
voi ihailla ympäri maailman. 

Nokialta kotoisin olevan Susanna Majurin kiinnostus  
veteen on periytynyt hänen luontoa rakastavalta isältään, 
joka on vuosia tutkinut vesistöjä työtehtävissään ympäristö- 
keskuksessa.

– Olin usein mukaan isän tutkimusmatkoilla etsimässä vettä 
ja tekemässä mittauksia. Ensimmäisen laajemman näyttelyni 
nimesinkin Vedentutkijan tyttäreksi, kertoo Majuri. 

Myös kuvaaminen on ollut perheessä aina läsnä, ja suvun 
valokuvakansiot kulkevat hänen mukanaan tiukasti. Majuri 
puhuu isänsä lisäksi paljon siskostaan ja miehestään, jotka 
ovat toimineet Majurin malleina taiteilijauran alkuajoista 
lähtien sekä enonsa luontokuvien merkityksestä. 

– Lukiossa vietin kaiken ajan pimiössä ja kuvasin luontoa. 
Oriveden opistoon jatkoin toteuttamaan unelmiani  
kirjoittamisen ja kuvaamisen parissa. 

Vuonna 2007 Majuri valmistui taiteen maisteriksi  
Helsingin taideteollisesta korkeakoulusta. Nykyään kansain- 
välisestikin laajaa tunnustusta saanut Susanna Majuri 
tunnetaan dramaattisista ja sadunomaisista valokuva- 
teoksistaan, joissa vesi puhuu omaa kieltään. Hänen käsi-

alaansa voi törmätä myös elokuva- ja musiikkiteollisuudessa 
kuten esimerkiksi PMMP:n Veden varaan -levyn kansissa.

Majurin teokset ovat vahvasti omaelämänkerrallisia.  
Taiteilijan vivahteikasta elämää ovat varjostaneet myös 
haastavat ihmissuhteet ja sairaudet. Majurin omien  
sanojensa mukaan vesi symboloi vaaraa, aarretta ja kulku-
reittejä. Vesi viettelee ja sininen sävy kuvastaa kar tastojen 
jokia, jotka vievät katsojan maailman ääriin. 

ISLANTI ON MAJURILLE KUIN TOINEN KOTI 

Islannin puhdas luonto ja islantilainen kirjallisuus veivät  
naisen sydämen jo 16-vuotiaana. Hän käy saarella  
säännöllisesti ottamassa happea. Maan puhuttelevissa  
maisemissa ovat syntyneet myös hänen monet teoksensa. 

– Uusiin teoksiini haluan tuoda enemmän suomalaista 
vesistömaisemaa. Esimerkiksi Kangasalan maisemaan  
kuuluvat järvet ja joet ovat minulle rakkaita jo lapsuudesta. 
Tykkään liikkua kanootilla ja nukkua saarissa. Haluan, että 
Suomi tunnetaan tulevaisuudessakin puhtaista järvistään ja 
siksi olen mukana pelastamassa Suomen vesistöjä ja tuen 
myös Pidä Saaristo Siistinä ry:n toimintaa. 

Majurille on tärkeää viettää aikaa rakkaittensa parissa. 
Uudet teokset syntyvätkin yhdessä puolisonsa Arto  
Järven kanssa, ja mukaan pääsee myös Majurin kolme- 
vuotias poika Elvar, jolle taiteilija haluaa välittää tärkeät 
ympäristöarvonsa.

– Jokainen sanoo välittävänsä ympäristöstä, ja sen  
arvostus näkyy maalaus- ja valokuvataiteen historiassa  
selkeästi. Maisema ja kysymykset olemassaolostamme 
ovat kiehtoneet ihmistä aina. Kuitenkin tuntuu, että 
ihminen ei juuri mieti valintojaan ja arvot ovat hakusessa. 
Välillä pelkään, että pystymmekö vielä pelastamaan sen, 
mitä meille on aikanaan annettu, pohtii Majur i. R
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VINKKI: Rieskaa voi valmistaa myös 
muista juuressoseista kuten porkkanasta, 
bataatista tai vaikka kurpitsasta. Rieska-
taikinan kanssa voi leikitellä vaihtamalla 
osan jauhoista leseisiin tai puurohiutaleihin. 
Lisäksi taikinaan uppoaa vaikka jogurtin  
tai piimän jämät!

 

HYÖDYNNÄ TÄHTEET!

KUVA: Taina Lahti

Ruokahävikin vähentäminen on nyt kaikkien 
huulilla. Herkulliset perunarieskat syntyvät 
nopeasti ylijäämäperunamuusista. Tämä 
vaivaton resepti sopii toteutettavaksi  
leppoisasti lomailun lomassa ja vaikka  
vesillä. Rieskojen leipominen ei vaadi aikaa, 
suurta tilaa, kohotusta eikä vaivaamista. 

Perunarieskaan tarvitset:
3 dl perunamuusia (Eilinenkin käy erittäin hyvin) 
+ 3 dl jauhoja (esim. vehnä- tai sämpyläjauhoja) 
+ 1 muna + halutessasi ripaus suolaa (Muista, 
että muusissa on jo suolaa!)

Sekoita ainekset nopeasti yhteen. Taputtele  
pellille haluamasi kokoisia rieskoja jauhotetuin 
käsin. Pistele taikinan pintaa haarukalla. Paista 
250 asteessa noin 15 minuuttia. Nauti lämpimänä 
voin kera!
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Vesi kielellä

Reseptin vinkkasi Riina Ojanen ja Taina Lahti Original  
Sokos Hotel Vaakunasta Porista
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Jaakkoo-Taara Oy
Ruissalontie 4, FI-20200 TURKU

puh. 020 791 7600      www.jt.fi

Vastuullista ja ympäristöystävällistä 
yritystoimintaa
Meillä on vastuullinen ja ympäristöystävällinen tapa 
toimia. Kaikki Jaakkoo-Taaran koteloissa käytettävä 
raaka-aine on kierrätettävissä olevaa materiaalia. 
Hyvin toimiva ympäristöjärjestelmä auttaa 
tehokkaasti vähentämään ympäristöhaittoja.

Pidä Saaristo Siistinä ry
JT tekee yhteistyötä saaristoluonnon suojelemiseksi 
toimivan Pidä Saaristo Siistinä ry:n kanssa. Pidä 
Saaristo Siistinä ry huolehtii veneilijöiden jätteistä 
ylläpitämällä jätepisteitä ja käymälöitä ympäri 
saaristoa, sekä järjestää erilaisia projekteja, joissa 
tutkitaan esimerkiksi meren roskaantumista.

ISO 14001
Ympäristöjärjestelmässä kiinnitetään huomiota 
muun muassa jätehuoltoon, lajitteluun, jätteen 
määrän vähentämiseen ja energiankulutukseen. 
Kirjapainotoimintaa ohjaavat monet lait ja 
asetukset esimerkiksi painopeltien, painovärien 
ja kemikaalien käytöstä sekä kierrätyksestä että 
hävittämisestä.

PEFC
PEFC-merkki takaa, että painotuotteen 
kuituraaka-aine täyttää ekologisen, sosiaalisen 
ja taloudellisesti vastuullisen tuotannon 
vaatimukset.

Ympäristöystävällisiä pakkauksia

∞ Kesämökit eivät pysy viihtyisinä ilman kevätsiivousta.
∞ Veneet eivät laskeudu vesille automaattisesti.
∞ Grillit eivät kuumene itsestään.
∞ Saaristo ja vesistöt eivät pysy siistinä ilman meidän 
   kaikkien aktiivista työpanosta.

Verkkosivutkaan eivät palvele hyvin ilman säännöllistä parannustyötä - siksi 
Poutapilvi teki kevätuudistuksen PSS ry:n sivuille

www.pidasaaristosiistina.fi

Sivusto lasketaan vesille sopivasti veneilykaudeksi 2018. Tule ja tutustu!

Elämän hyvien asioiden eteen 
täytyy nähdä vaivaa.



Roopen messissä – kuulumisia kentältä

Jo perinteeksi muodostunut käytet- 
tyjen vene- ja retkeilyvarusteiden 
sekä -tar vikkeiden kirpputori järjes- 
tetään tänä vuonna lauantaina 21.4. 
klo 9-12 Savonlinnassa.  Myynti ta- 
pahtuu peräkonteista ja -kärr yistä 
sekä omilta myyntipöydiltä Yritys-
talo Schaumanin rannanpuoleisella 
piha-alueella, Schaumanintie 5,  
Savonlinna (opastus). Myyntipaikat 
ovat ilmaisia! 

Tapahtumassa on mahdollisuus  
tukea myös Kalusto kuntoon- 
kampanjaa lahjoittamalla keräyk-
seen tai ostamalla kampanjan tuki-
tuotteita. 

Paikkavaraukset ke 18.4. klo 16.00 
mennessä Pidä Saaristo Siistinä 
ry:lle p. 015 514 648 tai 
roope.jarvisuomi@pssry.fi .

Ter vetuloa ostamaan ja myymään!

Saimaan rikkauden ja millainen voimavara se on erilaisille 
retkeilijöille, turisteille ja mökkiläisille unohtamatta 
kalastajia ja muita alueen yrittäjiä. Kulmalan lempi-
satamiin kuuluu Ruuhonsaari, jota veneilijät kutsuvat 
Ruhaksi. 

– Vaikka se on kaukana kaikesta, on siellä veneitä 
kesällä riittämiin. Saari on todella viehättävä ja siellä 
on myös hirmu kiva sauna, kuvailee Kulmala.

Jotta Saimaan ainutlaatuinen retkisatamaverkosto ja 
puhdas luonto palvelisivat veneilijöitä ja retkeilijöitä 
tulevaisuudessakin, tulee huoltokaluston olla kunnos-
sa. Nykyinen M/S Roope-Saimaa on tehnyt raskasta 
työtä jo lähes 40 vuoden ajan ja se on tullut tiensä 
päähän. 

– Sen lisäksi, että nykyisen aluksen ikä on työveneelle 
tavattoman korkea, on kansitila auttamattoman pieni. 
Tällä hetkellä emme saa kerralla tarpeeksi isoa 
polttopuukuormaa kyytiin. Toinen suuri puute on  
kunnolliset varastotilat. Meillä on kyydissä paljon työ-
kaluja sekä tavaraa, kuten vessapaperia ja kuoriketta, 
jotka pitäisi saada suojaan kosteudelta, kertoo Kulmala.

Kalusto kuntoon -kampanjassa on voimaa!

Vuonna 2015 PSS ry käynnisti Kalusto kuntoon -varain- 
keruukampanjan yhdistyksen huoltoalusten uusimiseksi. 
Se on tuottanut jo tulosta, ja kampanjan avulla  
Saaristomeren toiminta-alue sai uuden huoltoaluksen, 
M/S Roopen, kesäkuussa 2017. 

Nyt kampanjan uutena tavoitteena on kerätä rahaa 
tiloiltaan ja toimintavarmuudeltaan juuri Saimaan  
retkisatamien huoltoon ja järviluonnon puhtaanapitoon 
soveltuvaan uuteen alukseen. 

– Uuden aluksen hankintahinta on noin 1,2 miljoonaa 
euroa ja se on yhdistykselle suuri ponnistus. Keräys  
alkaa nollasta, ja nyt tarvitsemme kaikkien apua. Emme 
tee tätä työtä itsellemme, vaan tuotamme palveluja  
vesilläliikkujille. Haastankin mukaan kaikki vesillä- 
liikkujat ja puhtaiden järvien ystävät, kannustaa  
PSS ry:n Järvi-Suomen aluepäällikkö Eeva Taimisto.

Kippari Kulmala haluaa muistuttaa, että luonnossa 
tulisi aina liikkua ja toimia luonnon ehdoilla. Lahjoit- 
tamalla jokainen voi olla mukana mahdollistamassa  
veneilyn ja retkeilyn kestävän tulevaisuuden.

– Näkisin, että lahjoittamalla ei itseasiassa menetä 
mitään, vaan sillä voidaan saavuttaa paljonkin, tiivistää 
Kulmala.

Veneily- ja retkeily-
aiheinen piha- 
kirpputori 21.4.  
Savonlinnassa

TEKSTI: Veera Säilä  |  KUVAT: PSS ry

Uusi huoltoalus on  
välttämättömyys  
Saimaan  
retkisatamaverkoston  
tulevaisuudelle

Pidä Saaristo Siistinä ry:n toiminta  
käynnistyi Saimaalla 80-luvun puoli- 
välissä, ja Saimaa on yhdistyksen  
toiminta-alueista maantieteellisesti laajin. 
Kaunis ja herkkä järviluonto kätkee  
sisäänsä ainutlaatuisen retkisatama- 
verkoston, jollaista ei muualta  
maailmasta löydy. Näitä virkistysalue- 
yhdistyksen, säätiön, kaupunkien ja 
kuntien omistamia retkisatamia voi kuka 
vain käyttää virkistystarkoituksiin.  
PSS ry toimii näistä yli 70 sataman niin 
sanottuna talonmiehenä eli ylläpitää ja 
huoltaa satamia. 

PSS ry:n huoltamissa ja tutulla 
Roope-logolla varustetuissa 

satamissa retkeilijän on aina 
mahdollista rantautua 

turvallisesti, jättää roskat 
niille varattuihin paikkoi-
hin sekä käyttää kuiva- 
käymälöitä ja nuotio- 
paikkoja. Lisäksi osasta 
kohteista löytyy myös  

astianpesupaikka ja sauna. 

Avovesikauden ajan PSS ry:n huoltoalus 
M/S Roope-Saimaa miehistöineen tekee 
saarissa pitkää päivää. Huoltoalus onkin 
miehistön tärkein työkalu. Sillä päästään 
esimerkiksi kunnostamaan jäiden rikkomia 
laitureita, siivoamaan kuivakäymälöitä 
ja saunoja, tuomaan vessapaperia ja 
polttopuita sekä tietysti tyhjentämään 
jätepisteitä.

Kurkistus kulissien taakse

M/S Roope-Saimaan kippari Jaakko 
Kulmala on ollut yhdistyksen hommissa 
vuodesta 2010. Hän näkee päivittäin, 
mitä Saimaa suomalaisille merkitsee.

– Tämä työ on minulle todella merki-
tyksellistä. Olen suoraan tekemisissä 
vesilläliikkujien kanssa ja näen helposti 
työni tulokset tyytyväisissä ihmisissä. On 
ilo seurata, miten lukemattomat ihmiset 
nauttivat Saimaalla olostaan, kertoo 
Kulmala.

Kulmala uskoo järviluonnon arvos- 
tuksen nousseen. Hän näkee työssään 

Saimaa on Suomen suurin ja Euroopan neljänneksi suurin järvi. Sen  
vesistöissä liikkuu tuhansia veneilijöitä, melojia, retkeilijöitä ja turisteja 
vuosittain. Saimaan rannoilla ja saarissa sijaitsevat retkisatamat  
tarjoavat levähdyspaikan vesilläliikkujalle, ja satamien kuliseissa toimii 

Pidä Saaristo Siistinä ry:n M/S Roope-Saimaa miehistöineen.
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Lahjoittaminen on helppoa kampanja- 
sivujen kautta www.kalustokuntoon.fi 
tai tekstiviestillä: 
Lähetä tekstiviesti numeroon 16588. Kirjoita 
viestiin haluamasi summa muodossa ”SUMMA E 
ALUS”, esimerkiksi ”10E ALUS”. Viestin hinta on 
sama kuin valitsemasi summa.

(Rahankeräyslupa 1.1.2018 alkaen RA/2017/1180)



Roopen messissä – kuulumisia kentältä

Maalaamattoman veneenpohjan 
pesu sujuu helposti vedellä ja 

harjalla, eikä ole vaaraa,  
että maalinkappaleita joutuisi 

veteen tai maaperään.

Roope-jätepisteiden kautta  
keräsimme kaudella 2017: 

1940 m³ talousjätettä

76 m³ pienmetallia

50 m³ lasia 

30 m³ paperia

Näin pidämme vesistöjä puhtaina

Konkreettinen ympäristönhuoltotyö on olennainen osa PSS ry:n toimintaa. Huolehdimme 
muun muassa vesilläliikkujien jätteistä, ylläpidämme kuivakäymälöitä ja kelluvia käymälä- 
jätteiden imutyhjennysasemia. Kuljetamme polttopuita tulipaikoille, järjestämme erillisiä 
romunkeräyksiä ja siivoamme talkoilla rantoja. Kokosimme yhteen viime kauden  
vaikuttavia lukuja.

Veimme Järvi-Suomessa kuiva-
käymälöihin:

17 m³ kuoriketta

260 jumborullaa wc-paperia

Vaasan saariston erilliskeräyksen  
kokonaismäärä oli 60 tonnia  
metalli- ja sähköromua sekä  
vaarallista jätettä saaristosta. 

Kiitos kaikille jäsenillemme, ilman teitä työmme ei olisi mahdollista!

Pohjan puhtaanapito  
ilman myrkkyjä on  
täysin mahdollista
TEKSTI: Nora Forsman

Moni veneilijä maalaa joka kevät veneensä 
pohjan eliönestomaaleilla eli kansan- 
omaisemmin myrkkymaaleilla. Myrkkymaalit 
pitävät pohjakasvuston poissa, mutta samalla 
vahingoittavat Itämeren herkkää eliöstöä 
sekä pilaavat maaperää. Onneksi maaleille 
on olemassa toimivia vaihtoehtoja, jotka 
säästävät luontoa eivätkä ole terveydelle 
haitallisia.

Myrkyttömiä menetelmiä ovat muun muassa:
• veneen pesu käsin, painepesurilla 
  tai venepesurissa
• varrellisten lastojen ja raappojen käyttö
• pohjaa suojaavien ja pohjaa harjaavien 
   mattojen käyttö (esim. Seaboost)
• veneen nosto. Venettä voi säilyttää maalla 
  trailer in päällä tai sitä var ten er ikseen 
  suunnitellulla pienvenetelakalla silloin, kun 
  vene ei ole käytössä. 
• Markkinoilla on olemassa myös 
  ultraäänilaitteistoja, jotka pitävät pohjan 
 puhtaana lähettämänsä äänen ja sen 
  aiheuttaman resonoinnin avulla.

Huomaathan, että että Perämerellä ja 
Jär vi-Suomessa ei maaleja tar vita lainkaan.

Lue lisää verkkosivujemme  
Ympäristötietoa-osiosta. 

Tekstarilla tieto merirokon kiinnittymisestä

Merirokon toukat on helppo irrottaa veneen 
pohjasta juuri niiden kiinnittymisen jälkeen  
heinä-elokuun vaihteessa. Toukkien kiinnittymistä 
voi itsekin havainnoida, mutta Pidä Saar isto  
Siistinä r y:llä on myös tarkoitusta var ten  
suunniteltu Rocco-tekstiviestipalvelu Saar isto-
merellä veneileville jäsenilleen. Palvelun käyttäjät 
saavat puhelimeensa tekstiviestillä tiedon meri-
rokon toukan kiinnittymisajankohdasta. 

Merirokon toukan tunnistaa pohjassa pienenä 
epätasaisuutena. Kun pohjaa tunnustelee  
säännöllisesti käsin, huomaa merirokon toukan 
kiinnittymisen helposti.

Ilmoittaudu palveluun:
www.pidasaaristosiistina.fi

Kuljetimme polttopuita Järvi-Suomen 
ja Pohjanlahden retkisatamien tuli-
paikoille yhteensä 200 m³.

Saaristomeren kelluvista imutyh-
jennysasemista tyhjensimme yli 50³ 
veneilijöiden käymäläjätettä. Tämä 
määrä käymäläjätettä sisältää 50,5 
kiloa fosforia ja 125 kiloa typpeä. Tällä 
ravinnemäärällä kasvattaisi 27 500 kiloa 
levää Saaristomereen!

Siisti Biitsi -kampanjassa siivottiin 104  
rantaa. Osallistujia pyydettiin ilmoit- 
tamaan kerätyt roskat, ja raportoituja 
roskia oli yli 50 000. Tämäkin luku on 
vain jäävuoren huippu, sillä suuri osa  
talkoolaisista ei laskenut roskia kappa-
leittain.

TEKSTI: Nora Forsman

200 m3 50 m3

50 000 60 t
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Vastaukset löydät sivulta 30.

TUNNISTATKO?

Vesilinnut

Ensi vuonna juhlitaan yhdistyksemme 50-vuotistaivalta 
puhtaampien vesistöjen puolesta – tule mukaan!
Tiesitkö, että Pidä Saaristo Siistinä ry sai alkunsa kolmen 
yksityisen ihmisen aloitteesta, jotka Saaristomerellä aikaa 
viettäessään huolestuivat rantojen roskaantumisesta? He 
olivat yhdistyksen perustajaksikin nimetty Rabbe Laurén 
puolisonsa Renén kanssa sekä kirjailija Gunnar Mattsson. 
He perustivat yhdistyksen vuonna 1969, ja yhteistyössä  
saaristolaisten kanssa ensimmäiset roskatynnyrit ilmestyivät 
saaristoon. Roskisten suosio ja tarve kasvoi nopeasti, niinpä  
toiminnalle piti löytää kestävä rahoitus. Yhdeksän vuotta 
myöhemmin syntyi ensimmäinen Roope-tarra, jonka  
hankkimalla pystyi tukemaan yhdistyksen tekemää työtä. Nyt 
50 vuotta myöhemmin värikkäät Roope-tarrat koristavat 
edelleen jäseniemme veneitä, ja yhdistyksen toiminta on  
laajentunut ja monipuolistunut valtavasti. R

Pian juhlitaan! 

Ylhällä vasemmalla: Puhtaiden 
vesistöjen ystävät ovat pitäneet 
rantoja puhtaana jo vuosikymmenien 
ajan.

Ylhäällä oikealla: Ensimmäisten 
PSS ry:n roskatynnyrien tyhjennystä 
Saaristomerellä.

Keskellä oikealla: Arja Saijonmaa 
kastoi M/S Roope-Saimaan 
Puumalassa vuonna 1995.

Alhaalla oikealla: Yhdistyksen 
perustaja Rabbe Laurén liimaa 
ensimmäisen Roope-tarran 
veneeseensä Aurajokirannassa 
Turussa vuonna 1979.
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Onko sinulla muistoja, tarinoita, kuvia tai ko-
kemuksia, joita haluaisit tuoda esiin juhla- 
vuotemme kunniaksi? Tai oletko kenties kiinnos- 
tunut kehittämään yhteistyötä kanssamme 
vuodelle 2019? Tekstejä, kuvia ja yhteistyö- 
ideoita voi lähettää osoitteeseen roope@pssry.fi. 
Nimeäthän viestisi otsikolla ”JUHLAVUOSI”. 

TEKSTI: Veera Säilä
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RUOKAHÄVIKIN  
VÄLTTÄMINEN AUTTAA 

MYÖS VESISTÖJÄ 
Suomessa heitetään vuosittain roskiin 400 miljoonaa kiloa syömäkelpoista ruokaa, 
noin 24 kiloa jokaista suomalaista kohti. Suurin osa ruokahävikistä syntyy koti- 
talouksissa. Kun ruuaksi tarkoitettu tuote ei päädykään ravinnoksi, kaikki sen  
tuottamiseen – viljelyyn, kasvattamiseen, kuljetuksiin, varastointeihin ja pakkauksiin – 

käytetty energia menee hukkaan. 

Ruuan tuotantoketjut ovat elintarvikkeesta riippuen hyvinkin pitkiä. Lähiruokaa kannattaa 
aina suosia, mutta lähelläkin tuotetun lopputuotteen tuotantoketju voi ulottua ensinäkemää 
pidemmälle, jos lannoitteet tai lihakarjan rehu on tuotu kaukaa maailmalta. 

Tuottamiseen käytettyjen resurssien kannalta erityisen ongelmallisen osan ruokahävikistä 
muodostavat pilaantuneet liha- ja maitotuotteet, sillä niiden tuottamiseen kuluu suhteessa 
eniten energiaa ja ravinteita. Samalla näiden tuotteiden säilyvyys on huonompi kuin monien 
muiden elintarvikkeiden, joten hävikkiä syntyy helposti. Sillä mitä jokainen meistä syö –  
tai jättää syömättä – on väliä.

Rehevöityminen on edelleenkin Itämeren suurimpia ympäristöhaasteita, ja vaikka  
kehitystä ravinnepäästöjen vähentämiseksi on tapahtunut paljon, on maatalous edelleen  
merkittävä tekijä vesistöjemme rehevöitymisessä. Ruuantuotanto aiheuttaa noin  
30 prosenttia vesistöjä rehevöittävistä päästöistä. Tarvitsemme kuitenkin ruokaa, eikä ole 
ympäristönkään etu, jos ruuantuotanto siir tyisi kotikentältämme pidempien matkojen  
taakse. Ruuantuottajat tekevät osaltaan töitä tilanteen parantamiseksi, mutta kuluttajakin 
voi tehdä osansa kiinnittämällä huomiota siihen, mitä itse syö ja vähentämällä ruokahävikkiä.

RUOKAHÄVIKKIÄ JA BIOJÄTETTÄ SYNTYY VENEESSÄKIN 

Veneillessä moni käytännön syy ohjaa suunnittelemaan ruokailuja etukäteen. Matkaan  
lähdettäessä kaikki tarvittava on itse kannettava veneeseen, nostettava laitojen yli ja saatava 
mahtumaan lokeroihin piiloon. Tilaa veneessä on usein kovin rajallisesti kotioloihin verrat-
tuna, ja jäljelle jäänyt ruoka pitää tuoda veneestä takaisin maihin. Ruuanlaittomahdollisuudet 
vaihtelevat suuresti veneen koosta ja varustelutasosta riippuen, mutta kokkailun tulee sujua 
yksinker taisimmin välinein kuin kotioloissa. Matkan suunnasta ja pituudesta sekä omista 
kohdevalinnoista riippuen voi helposti kulua useita päiviä ennen seuraavaa satamaa, jossa 
ruokavarastoja päästään täydentämään. 

Ruokailujen suunnittelu etukäteen kannattaa jo oman lomailun helpottamiseksi. Hyvällä 
suunnittelulla sekä impulssiostoja välttämällä pienennetään myös ruokahävikkiä ja jäte- 
määriä sekä tietenkin kauppalaskua. Hyvin suunnitellun kauppalistan lisäksi ruokahävikkiä 
ja syntyvän biojätteen määrää voi vähentää säilyttämällä ruoat oikein, asettamalla ensin  

 
pilaantuvat kaapissa näkyville, sekä loihtimalla eilisen  
tähteistä uusia ruokia. Vihannesten ja hedelmien kohdalla 
on syytä miettiä, tarvitseeko niitä kuoria. 

Kun biojätettä kuitenkin väistämättä syntyy enemmän tai 
vähemmän, on sille oikea paikka komposti tai biojäteastia. 
Biojäte sisältää runsaasti vettä, joka tekee siitä painavaa. 
Biojätteen erillislajittelu siis paitsi pienentää sekajätteen 
määrää, myös parantaa sen laatua ja keventää käsittely-
kustannuksia.

Samoin biojätteen kerääminen erilliseen pussiin tai  
astiaan vähentää sekajätteen määrää merkittävästi myös 
veneessä, ja tekee siitä kevyempää ja kuivempaa – siis 
helpompaa käsitellä. Useissa kohteissa, joissa biojätettä 
kerätään, pyritään se kompostoimaan paikan päällä. Näin 
voidaan hyödyntää ravinteet takaisin mullaksi. Jos jätettä 
kuitenkin syntyy sellaisia määriä, että sitä ei paikallisesti 
pystytä hyödyntämään, päätyy se jätehuollon kautta hyöty- 
käyttöön maanparannusaineeksi. 

BIOJÄTTEEN KERÄYSTÄ KEHITETÄÄN SAARISTOMERELLÄ

Helmikuun Vene 18 Båt -messuilla Pidä Saar isto Siistinä 
r y julkaisi kyselyn, jossa kysyttiin biojätteen lajittelusta 
veneillessä, sekä asenteista ja käytännöistä aiheeseen 

Ruuantähteet eivät kuulu veteen vesistöjä rehevöittämään. Paras paikka 
biojätteelle on komposti tai biojäteastia, ja niiden puuttuessa sekajäteastia

Yhteinen ympäristömme

TEKSTI: Anna von Zweygbergk

 Shutterstock

Tiesitkö tämän? 
• Ruuantuotanto aiheuttaa noin 30 prosenttia 
   vesistöjä rehevöittävistä päästöistä.
• Suomessa heitetään vuosittain roskiin 
   400 miljoonaa kiloa syömäkelpoista ruokaa, 
   noin 24 kiloa jokaista suomalaista kohti.
• Taloudellista ar voa tällä ruokamäärällä on 
  450 miljoonaa euroa. 
• Ruokahävikistä kolmasosa syntyy kotitalouksissa, 
   joissa ruokaa menee hukkaan noin puolet 
   enemmän kuin esimerkiksi kaupoissa.

li ittyen. Kyselyn taustalla on Pidä Saar isto Siistinä r y:n ja 
Turun Yliopiston yhteisprojekti SaaRa – Ravinnekier toa 
Saariston Matkailukohteissa. Projektissa pyr itään  
vähentämään ruokahävikin syntyä sekä edistämään  
biojätteen lajittelua saar iston matkailukohteissa, ja se on 
osa hallituksen kärkiohjelmaa.

Noin 90 prosenttia kyselyyn vastanneista koki olevansa 
huolissaan ympäristömme, ilmastomme ja vesistöjemme 
tilasta, eikä tämä ole mikään ihme – ympäristömme 
monella tasolla ylikuormittunut tila ei liene tämänkään 
lehden lukijalle uutinen. Miltei 80 prosenttia kyselyyn 
vastanneista myös koki, että omilla ruokailuvalinnoillaan 
voi vaikuttaa Suomen vesistöjen tilaan – ja niin voikin. 
Puolet vastanneista ker toi jo lajittelevansa biojätteet 
veneessä. 

Biojätteen erill iskeräys venesatamissa on vielä  
puutteellista, ja näin ravinteita ei saada hyödynnettyä 
takaisin kier toon. Resurssien tuhlauksen välttämiseksi 
tar vitaan kestäviä ratkaisuja, joiden avulla ravin-
teet pystytään hyödyntämään siellä, missä niitä tar vi-
taan. SaaRa-projektin myötä biojätteen keräys tullaan  
järjestämään Saaristomerellä Örössa, Seilissä, Nauvossa 
ja Jurmossa. R
Kirjoittaja on PSS r y:n projektipäällikkö.

Mitä voin tehdä?
• Pyri suunnittelemaan ruokailut ja 
   vältä impulssiostoksia.
• Suosi kasvispohjaista ruokaa.
• Suosi lähiruokaa sekä satokausituotteita.
• Pyr i hyödyntämään elintar vikkeet kokonaan.
• Särkikalat ruokapöytään.
• Lajittele biojätteet myös veneillessä.

Tutustu SaaRa-projektin kotisivuihin: 
http://annospuhtaampaa.fi/
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Pidä Saaristo Siistinä ry:n Roope-tuotteilla teet hyvää 
vesistöille. Roope-tuotteet sopivat kotiin, mökille,  
veneeseen ja tietenkin tuliaiseksi.

Roope-tuotteiden valmistuskaaressa on huomioitu 
kestävä kehitys ja ympäristöystävällisyys. Roope-tuot-
teiden valmistuksessa käytetään mahdollisimman paljon 
kotimaisia yrityksiä. Merkittävä osuus myyntituotosta 
ohjautuu suoraan saaristo- ja järviluonnon suojeluun.

Pidä Saaristo Siistinä ry:n 

ROOPE-TUOTTEET

3  Roope-käsitiskiaine 500 ml
Roope-käsitiskiaine on kotimainen avainlippumerkkituote. Sen 
teho perustuu kotimaiseen patentoituun Fain-erikoistensidiin, 
jonka tuotannossa kaikki sivutuotteet kierrätetään tai käytetään 
hyödyksi. Roope-käsitiskiaineessa ei ole saippuapohjaisia tensi- 
deitä eikä pinta-aktiivisia aineita, joten se liukenee ja hajoaa 
ongelmattomasti myös kylmissä olosuhteissa eikä se kerr ytä  
vesistöön, maaperään tai pohjasedimentteihin suola- tai  
kalkkisaippuakerroksia. Roope-käsitiskiaine on hellävarainen ja  
turvallinen ja sitä voivat myös saippua-allergiset käyttää.

Valmistaja: Fainted Oy, Salo

1  Vedenpitävä ensiapulaukku
Roope-ensiapulaukusta löytyy kattavasti vesilläliikkujan ja  
mökkei l i jän tar vitsemat ensiaputar vikkeet elvytysohjeineen.  
Ea-välineet on pakattu vedenpitävään pussiin, joka on oikein  
pakattuna myös kelluva. Laukun halkaisija on 19 cm ja kokonais-
korkeus on 29 cm. Laukussa on kantohihna. Kätevän kokoinen 
laukku sopii pieneenkin tilaan.     

49,90€

5,00€

”Pidä Saaristo Siistinä ry:n toiminta on tärkeää 
ja haluan tukea sitä. Lahjoitin Kalusto kuntoon 
-kampanjaan, koska tiedän miten tärkeä uusi 
huoltoalus on, jotta retkisatamapalveluiden yllä-
pito onnistuu saarissa. Haastankin kaikki Saimaan 
ystävät mukaan!”

– PSS ry:n jäsen ja suuri Saimaan ystävä, 
näyttelijä Kari Hietalahti

Kalusto kuntoon -tukituotteet ovat erityisesti järvillä retkeilevän 
valinta. Kun ostat retkisatamien tunnelmaa huokuvavalla logolla  
varustetun t-paidan tai kangaskassin, olet mukana mahdollistamassa 
veneilyn ja retkeilyn kestävän tulevaisuuden Saimaalla! Kalusto 
kuntoon -tuotteiden tuotto käytetään lyhentämättömänä Saimaan 
uuden huoltoaluksen hankintaan. 

T-paidan ja kangaskassin on tehnyt kotimainen Pure Waste Textile. 
Niiden materiaali on 100 % kierrätettyä puuvillaa. Esimerkiksi yksi 
Pure Waste Textilen t-paidan valmistus säästää 2700 litraa puhdasta 
vettä.

Kalusto kuntoon -tukituotteita voit ostaa PSS ry:n tapahtumista, 
Turun ja Savonlinnan toimistoilta sekä verkkokaupasta: 
www.roope-tuotteet.fi

Tue Saimaan puhtaita vesistöjä

Ocean Spirit Oy, Turku ja verkkokauppa;  
PSS ry:n toimistot Turussa ja Savonlinnassa, 
Kotka Maretarium Oy, Seapoint Pohjoisran-
ta, Helsinki; Utö Handel, Puumalan vierassata-
ma, Nauvon vierassatama, Örö, Porkala Marin,  
Kirkkonummi; Korpoströmin vierassatama,  
Iniön satama, Jurmo, Tavaratalo Wahlsten, Taalin- 
tehdas; Kahvila- Ravintola Satamakapteeni,  
Korpilahti; Varuste.net, Helsingin Moottorivene-
kerho, Kivenlahden Venekerho, Espoo; Funtoy 
Marine, Vaasa; Design Hill, Salo.

JÄLLEENMYYJÄT: 

Koko Roope-tuotteiden valikoima löytyy 
verkkokaupasta www.roope-tuotteet.fi

TILAUKSET

Kangaskassi 
41 cm x 45 cm 11,00€

T-paita
Koot XS-XXL
valkoinen

22,00€

2  Roope-käsipyyhe ja -kylpypyyhe
Tyylikäs harmaa pyyhe on ajaton valinta. Reilun kaupan luomu-
puuvillasta valmistetut pyyhkeet ovat Ristomatti Ratian suunnit-
telemat. Mitat: 50 x 70 cm ja 70 x 140 cm

Ostaessasi kolme kylpypyyhettä 
saat neljännen kaupan päälle

Ostaessasi viisi käsipyyhettä 
saat kuudennen kaupan päälle

Tarjous!

66,00€
norm. 22 €/kpl

42,50€
norm. 8,50 €/kpl
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Päätukijamme

Arifin Oy
Arkkitehtitoimisto 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
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
Metsähallitus
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
Turun Seudun Osuuspankki
Uudenmaan virkistysalueyhdistys
Venemaailma Turku
Wikro Marin

Kannatusyritys

Tukijamme

HALL INTO /  ETELÄ-SUOMI
Puolalankatu 1, 20100 Turku
toimisto p. 02 274 5500 | roope@pssry.fi

pääsihteeri Aija Kaski
p. 040 528 7145 | aija.kaski@pssry.fi

aluevastaava Katriina Murto 
p. 050 598 5181 | katriina.murto@pssry.fi

projektipäällikkö Anna von Zweygbergk 
p. 040 458 9156 | anna.zweygbergk@pssry.fi 

projektikoordinaattori Atte Lindqvist
p. 040 458 9495 | atte.lindqvist@pssry.fi

tiedottaja Nora Forsman
p. 040 455 7252 | nora.forsman@pssry.fi

tiedottaja Veera Säilä
p. 040 455 2798 | veera.saila@pssry.fi

projektiassistentti Julia Jännäri
p. 040 455 7251 | julia.jannari@pssry.fi

huoltoalus M/S Roope
aluksen päällikkö Okko Salo
p. 0400 372 379  | okko.salo@pssry.fi

POHJANLAHT I
huoltoalus M/S Roope-Botnia
aluksen päällikkö Göran Ahlstrand
p. 050 557 5022 | goran.ahlstrand@pssry.fi

JÄRVI -SUOMI
Schaumanintie 5, 57230 Savonlinna 
p. 015 514 648 | roope.jarvisuomi@pssry.fi
 
aluepäällikkö Eeva Taimisto
p. 0400 555 098 | eeva.taimisto@pssry.fi

aluesihteeri Veli-Matti Hartikainen
p. 045 773 47989 | veli-matti.hartikainen@pssry.fi

SA IMAA
huoltoalus M/S Roope-Saimaa
p. 0400 165 635 | roopesaimaa@pssry.fi
 
PÄI JÄNNE
huoltoalus M/S Roopetar
aluksen päällikkö Jouni Liukkonen
p. 040 755 3413 | roopetar@pssry.fi

P IRKANMAA
aluevastaava Yrjö Silvennoinen
p. 0400 700 405 | pirkanmaa@pssry.fi

I TÄ INEN SUOMENLAHT I
hallinnoidaan Turusta
p. 02 274 5500

ROOPE-TUOTTEET
myymälä ja tuotetiedustelut 
Ocean Spirit Oy Ab | Linnankatu 37 b, Turku
p. 040 761 8484 | info@oceanspirit.fi
www.oceanspirit.fi
www.roope-tuotteet.fi

 

www.pidasaaristosiistina.fi

Oikeat vastaukset s. 25 1. Kuikka, 2. Haahka (koiras), 3. Telkkä (koiras), 4. Selkälokki, 5. Isokoskelo (naaras), 6. Sääksi, 7. Kalatiira

Auta meitä pitämään saaristo ja järviluonto siistinä!

Pidä Saaristo Siistinä ry:n rahoitus muodostuu jäsenmaksuista, ympäristöministeriön valtionavustuksesta 
sekä yrityksiltä, yhteisöiltä, kunnilta ja yksityishenkilöiltä saatavasta tuesta ja lahjoituksista. Tuet ja lahjoi-
tukset mahdollistavat sen, että voimme pitää arvokasta saaristo- ja järviluontoamme puhtaana huomennakin 
ja löytää uusia ratkaisuja ympäristöystävälliseen vesilläliikkumiseen. 

Mikäli haluatte tukea toimintaamme, ottakaa yhteyttä pääsihteeri Aija Kaskeen, p. 040 528 7145 tai aija.kaski@pssry.fi. 
Tuen voi toiveiden mukaan ohjata tietylle vesistöalueelle tai tiettyyn kohteeseen. Lisätietoa lahjoittamisesta ja  
tukemisesta löydätte myös nettisivuiltamme osoitteesta www.pidasaaristosiistina.fi.
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