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V
uosi 2014 tulee jäämään 
mieleen monella tapaa 
erikoisena. Veneilykansa 
tulee muistamaan sen 
ennätyksellisen hirve-

änä leväkesänä etenkin läntisellä 
Suomenlahdella ja eteläisellä Saaris-
tomerellä. Ongelmia veden laadun 
kanssa oli myös monin paikoin sisä-
vesillä harvinaisen pitkän hellekauden 
varjopuolena. 

Meille yhdistyksenä vuosi 2014 oli 
käännekohta. Lämpimän kesän 
mukanaan tuoma työmäärä oli niin 
valtava, että meidän oli pakko 
todeta, että näillä työvälineillä, eli 
näillä huoltoaluksilla, emme enää 
kauan voi toimia. On pakko välit-
tömästi ryhtyä toimeen huoltoalus- 
kaluston uusimiseksi. Se on valtava 
haaste yhdistyksellemme, jonka 
vuosittainen liikevaihto on 1,3 mil-
joonan euron luokkaa. Vallitseva 
taloudellinen tilanne ei tee pon-
nistuksesta yhtään helpompaa. 
Silti siihen on ryhdyttävä. Ilman 
huolto-aluksia ei ole Roope-palve-
luja. Vuoden 2015 punainen lanka 
työssämme tulee olemaan aluskan-

nan uusimisen suunnittelu, varo- 
jen keruu siihen ja ainakin osittain  
myös toteutuksen aloittaminen.

Yhdistyksen taloudellinen tilanne 
on onneksi vakaa. Olemme onnis-
tuneet laittamaan säästöön rahaa 
jonkin verran nimenomaan alus-
ten uusimiseen. Luotamme myös 
jäsentemme ja sidosryhmiemme 
haluun tukea meitä työssämme. 
Osaava ja työhönsä sitoutunut 
henkilökuntamme tulee tekemään 
parhaansa, jotta tämä iso projekti ei 
häiritsisi perustoimintaamme.
 
Vuoteen 2014 mahtuu paljon 
myös ilonaiheita, tässä muutama 
kohokohta: Ålandsbankenin rahoituk-
sella toteutettu Siisti Biitsi -rantojen-
siivouskampanja oli menestys ja  
se saa jatkoa vuonna 2015. Viking 
Linen kanssa alkoi hyvä yhteistyö, 
joka toivottavasti herättelee myös 
laivamatkustajia meren suojeluun. 
Suomen Purjelaivasäätiön kanssa to-
teutettiin Gangut-regatan yhteydessä 
ympäristökilpailu, josta toivottavasti 
saadaan kehitettyä pysyvä toiminto, 
tähtäimenä Tall Ships Races 2017.

PÄÄSIHTEERIN 
KATSAUS VUOTEEN 

2014
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P
idä Saaristo Siistinä 
ry on valtakunnalli-
nen vuonna 1969 
perustettu veneilijöi-
den ja vesilläliikkujien 

ympäristöjärjestö. Yhdistys toimii 
saaristo- ja rannikkoalueilla sekä 
Järvi-Suomessa. Yhdistyksen teh-
tävänä ja päämääränä on edistää 
Suomen merialueiden, sisävesien, 
rantojen ja saariston puhtautta, 
viihtyisyyttä ja turvallisuutta sekä 
veneily- ja retkeilymahdollisuuksia.

PSS ry on luotettava, jäsenperus-
teinen veneilyn ympäristökysymys- 
ten asiantuntijaorganisaatio. Yhdis-
tys osallistuu vesistöjen suojelu-
työhön monipuolisesti ja yhdessä 
muiden vastaavaa työtä tekevien 
organisaatioiden kanssa. PSS ry 
tekee myös kansainvälistä yhteis-
työtä eri organisaatioiden kanssa ja 
on muun muassa Keep Baltic Tidy 
-verkoston perustajajäsen. Kansal-
liset ja kansainväliset projektit ovat 
tärkeä osa PSS ry:n toimintaa, sillä 
niiden kautta tuotetaan ympäristö-
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tietoa ja -ratkaisuja veneilijöille sekä 
rannoilla asuville ja vesistöissämme 
eri tavoin liikkuville kansalaisille.

Pidä Saaristo Siistinä ry:n veneilijöi-
den jätehuoltopalveluihin kuuluu 
noin 200 Roska-Roope-pistettä. 
Jätepisteissä kerätään sekajäte sekä 
useimmiten lajiteltu paperi-, lasi- ja 
pienmetallijäte. Jätepisteiden yhtey-
dessä on yleensä myös yhdistyksen 
ylläpitämä kuivakäymälä tai use- 
ampia. Lisäksi yhdistyksellä on 
30 kelluvaa veneiden käymäläjät-
teiden imutyhjennysasemaa eri 
vesistöalueilla. 

PSS ry:n ympäristökasvatustyön 
kohderyhmää ovat kaikki vesillä- 
liikkujat: veneilijät, melojat, mök- 
keilijät, rannikoiden asukkaat, ret- 
keilijät ja satamien pitäjät. Tavoit-
teena on neuvoa, miten liikkua 
vesillä ympäristöä huomioivalla 
ja kunnioittavalla tavalla. Kaikilla 
toiminta-alueillamme nouda-
tamme yhteistä ja tasapuolista 
toimintatapaa. 
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JÄSENMÄÄRÄ
Vuoden 2014 lopussa yhdistyksellä oli 12 512 jäsentä. Edel-
lisen vuoden lopussa jäseniä oli 12 525, joten jäsenmäärä 
laski 13 henkilöllä. Jäsenmaksu oli 30 euroa. Jäsenet saavat 
vuosittain veneeseen  kiinnitettävän Roope-tarran merkiksi 
jäsenyydestään. Yritysten, yhteisöjen ja veneseurojen on 
mahdollista liittyä kannatusjäseneksi 400 euron vuosimak-
sulla. Vuonna 2014 yhdistyksellä oli 62 kannatusjäsentä.

HALLINTO
Pidä Saaristo Siistinä ry:n pääkonttori sijaitsee Turussa  
osoitteessa Puolalankatu 1, 20100 Turku. Järvi-Suomen 
toimisto Savonlinnassa sijaitsi osoitteessa Satamakatu 11 
vuoden lopulle asti. Joulukuun lopulla Savonlinnan 
toimisto muutti osoitteeseen Schaumanintie 5. 
 
Ylintä päätäntävaltaa yhdistyksessä käyttää vuosikokous. 
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään 
vuosittain ennen toukokuun loppua. Vuonna 2014 
vuosikokous pidettiin Mikkelissä 7. toukokuuta. Yhdis-
tyksen asioita hoitaa hallitus, jonka toimintaa säätelevät 
yhdistyksen säännöt ja yhdistyslaki. Hallituksen jäsenet  
valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan. 

Yhdistyksen hallituksessa istuivat vuoden 2014 vuosi-
kokouksen jälkeen seuraavat henkilöt: puheenjohtaja 
Bengt Westerholm, varapuheenjohtajat Veli-Pekka 
Manninen ja Bo Lindholm ja muina jäseninä Olli 
Naukkarinen, Christjan Brander ja uutena jäsenenä Katja 
Rytkönen. Erovuorossa ollut Susanna Lindeman ei jatka-
nut hallituksessa. Hallituksen kokouksia pidettiin vuoden 
2014 aikana kuusi, joista yksi kokous pidettiin sähkö-
postitse. 

HENKILÖSTÖ VUONNA 2014

Turku, Etelä-Suomi (pääkonttori) 
Aija Kaski, pääsihteeri
Katriina Murto, järjestösihteeri
Hanna Haaksi, projektipäällikkö
Merelle Ahlman, toimistosihteeri 
Nora Forsman, tiedottaja
Kari Lahtinen, M/S Roope 
huoltoaluksen päällikkö/kansimies
Okko Salo, M/S Roope, huoltoaluksen 
päällikköharjoittelija/kansimies

Turussa työskentelivät myös osa-aikaisesti tai määrä-
aikaisessa työsuhteessa projektikoordinaattorit Heini 
Kaasalainen ja Jenny Gustafsson sekä harjoittelija Lydia 
Siikasmaa. Huoltoaluksen päällikön ja kansimiehen sijais-
tehtävissä toimi Janne Gävert.

Savonlinna, Järvi-Suomen toiminta-alue
Eeva Taimisto, aluepäällikkö
Veli-Matti Hartikainen, aluesihteeri (osa-aikainen) 
Jukka Innanen, M/S Roope-Saimaa, huoltoaluksen 
päällikkö/kansimies
Jaakko Kulmala, M/S Roope-Saimaa, huoltoaluksen 
päällikkö/kansimies
Risto Ylönen, M/S Roope-Saimaa, huoltoaluksen 
kansimies
Jouni Liukkonen, M/S Roopetar, huoltoaluksen 
päällikkö/kansimies
Juha Saari, M/S Roopetar, huoltoaluksen kansimies

Pohjanlahti
Göran Ahlstrand, M/S Roope-Botnia, päällikkö, 
aluevastaava
Mikael Thodén, M/S Roope-Botnia, kansimies 
Johan Asplund, projektivastaava (INVA-saariprojekti) 

Pirkanmaan ja Itäinen Suomenlahti
Aluevastaavana Pirkanmaalla toimi Yrjö Silvennoinen. 
Itäisellä Suomenlahdella huoltomiehinä toimivat Joonas ja 
Jouni Kelkka.

Yhdistyksen palveluksessa oli vuonna 2014 ympärivuotisesti 
yhdeksän henkilöä. Kausiluonteisesti kesäajaksi palkattuina 
oli huoltoaluksilla, jätehuollossa ja toimistotehtävissä vakitui-
sen henkilökunnan lisäksi 41 henkilöä. Alushenkilökunnan 
kanssa järjestettiin vuosittainen työpalaveri Helsingissä 14.4. 
Koko henkilökunnan yhteinen syystapaaminen pidettiin 
Sipoon saaristossa Norrkullalandetilla 13.–14.11. Tapaami-
seen osallistuivat myös yhdistyksen hallituksen jäsenet.

TALOUS
Yhdistyksen taloudessa ei tapahtunut suuria muutoksia 
tilikaudella 2014. Suurin tuloerä oli ympäristöministeriön 
myöntämä toiminta-avustus, 492 000 euroa. Jäsenmaksuja 
kertyi 391 202,28 euroa. Kolmanneksi suurimman tulon-
lähteen muodostivat yhteistyökumppaneiden tuki ja muut 
lahjoitukset, joiden arvo yhteensä oli 198 667,89 euroa.  

Yhdistyksen päätukijoita olivat Viking Line, Aspo, Beweship, 
Helvar, LähiTapiola, Turku Energia, Meriaura ja Wärtsilä. Suurin 
yksittäinen tuki oli Ålandsbankenilta saatu Luontobonus 60 000 
euroa, joka käytettiin Siisti Biitsi -kampanjan järjestämiseen.

Menoeristä suurin oli jätehuoltotyö alus- ja miehistökuluineen 
muodostaen noin 55 % kokonaiskuluista. Hallinnon osuus 
kuluista oli noin 26 % ja tiedotuksen noin 19 % kokonaisku-
luista. Tilikauden ylijäämä oli 106 540,02 euroa. Hallitus tu-
lee esittämään vuosikokoukselle, että tilikauden ylijäämästä 
100 000 euroa siirretään oman pääoman rahastoon, jota on 
vuosittain kasvatettu uuden huoltoaluksen hankintaa varten.
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TOIMINTA-ALUEET
PSS ry:n toiminta-alueet ovat Saaristomeri, Pohjanlahti, 
Itäinen Suomenlahti, Päijänne, Saimaa ja Pirkanmaa.

Saaristomeren toiminta-alue
Saaristomeren huoltoalus on M/S Roope ja sen kotisatama 
on Turun Hirvensalossa. Alkutalvesta M/S Roopelle rekry-
toitiin uusi kansimies/päällikköharjoittelija. 

PSS ry:llä on Saaristomerellä 26 pistettä. Näistä osa on 
yhteisiä Turun Seudun Jätehuolto Oy:n (myöh. TSJ Oy) 
kanssa ja muutama Rouskis Oy:n kanssa. Uudet kuiva-
käymälät valmistuivat Aspöön, Helsingholmiin ja Stenskäriin. 
Ne rakennettiin osana vuoden 2013 lopussa päättynyttä 
Rane-ravinnevirta-projektia.

Kausi 2014 oli jätehuoltotyön osalta haastava. Huoltoalus 
Roope kärsi koko kauden kone- ja muista vioista. Samalla 
roskamäärät olivat helteiden aikaan niin valtavia, että 
Roope jouduttiin päivittäin purkamaan lastistaan, kun 
normaalisti kiireisimpäänkin aikaan riittää 2–3 purkua 
viikossa. Alusta päästiin huoltamaan vasta myöhään 
syksyllä veneilykauden hiljennettyä. Huoltokausi Saaris-
tomerellä päättyi marraskuun lopussa.

Saaristomeren toiminta-alueen jätemäärät 2014:
Talousjätettä 1155,7 m³, pienmetallia 36,94 m³,  
lasia 19,78 m³, paperia 17,48 m³

Erilliskeräykset
TSJ Oy järjesti PSS ry:n ja Kuusakoski Oy:n kanssa 
Paraisten ja Naantalin saaristossa erilliskeräyksen viikolla 
31. Keräyksessä otettiin maksutta vastaan kotitalouksien 
vaarallisia jätteitä, sähkölaitteita ja metalliromua sekä 
uutuutena romuveneitä. Rakennus- ja siivousjätettä vas-
taanotettiin TSJ:n suursäkkeihin pakattuna. Suursäkit tuli 
ostaa 89 euron hintaan ennen keräystä. 

PSS ry keräsi myös syksyllä 4.–5.9. TSJ Oy:n ja Terhi-ve-
neiden kanssa yhteistyössä vanhoja soutuveneitä alueelta 
Houtskär–Stenskär–Kasnäs–Rymättylä. Veneitä kertyi 
yhteensä 17. Uuden Terhi-soutuveneen ostajalle nouto oli 
maksuton, muilta vanhasta veneestään eroon haluavilta 
veloitettiin 89 euroa.

Trunsö
PSS ry:llä on ollut Trunsön saarella toimintaa vuodesta 
1998. Yhdistyksellä on saarella muun muassa jäsensauna, 
grillikatos, kuivakäymälä, jätepiste ja kaksi vuokrattavaa 

mökkiä. Uutena palveluna saarelle rakennettiin pesuvedet 
suodattava astianpesupaikka. Saarella oli saari-isäntä 
veneilijöitä palvelemassa ja ympäristöä hoitamassa juhan-
nuksesta elokuuhun.

Järvi-Suomen toiminta-alue:  
Saimaa (Vuoksen vesistö) ja Päijänne
Järvi-Suomessa PSS ry tekee tiivistä yhteistyötä muun 
muassa kuntien, Saimaan ja Päijänteen virkistysalueyh-
distysten ja Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön kanssa. PSS 
ry huoltaa toiminta-alueella pääasiassa kuntien tai virkis-
tysalueyhdistysten ja säätiöiden omistamia retkisatamia.

Huollettavia retkisatamia on 140. Työhön kuuluu jätepisteistä, 
kuivakäymälöistä, saunoista, yleisvalvonnasta ja osassa 
satamia myös polttopuuhuollosta vastaaminen. PSS ry:n 
oman henkilökunnan lisäksi Savonlinnan ja Kuopion välillä 
sijaitsevia retkisatamia huolsi vuonna 2014 yhdeksän 
henkilöä tai yhteistyöyhdistystä, joiden kanssa PSS ry:llä oli 
huoltosopimukset.

Järvi-Suomen huoltoalukset ovat M/S Roope-Saimaa ja 
M/S Roopetar. Roope-Saimaan kotisatama on Savonlinnas-
sa ja Roopettaren Korpilahdella. Roope-Saimaalle tehtiin 
syksyllä 2013 kuntokartoitus, jonka perusteella sille tehtiin 
talvitelakoinnin 2013–2014 aikana mittavia korjaustöitä. 

Kausi järvillä
Roope-Saimaa laskettiin vesille huhtikuun lopulla ja 
Roopetar toukokuun alussa. Uusia retkisatamia ei vuonna 
2014 rakennettu, mutta huoltoalusten miehistöt tekivät 
olemassa olevien rakenteiden kunnostustöitä sekä 
täydennysrakentamista Päijänteellä ja Saimaalla. Syksyllä 
huoltoalus Roope-Saimaa purki neljä Savonlinnan alue-
jätekeräyspistettä yhdessä Savonlinnan ympäristötoimen 
kanssa.
 
Molemmat alukset vierailivat huoltotöiden ohessa myös 
kesätapahtumissa. Roope-Saimaa toimi Sulkavan Suur-
soutujen valvonta- ja turva-aluksena, ja Roopetar oli Päi-
jänne Purjehduksessa samoissa tehtävissä. Roopettareen 
oli mahdollisuus myös tutustua Päijänteen höyrypursiko-
koontumisessa ja Kuhmoisten Sahanrannan satamata-
pahtumassa. Savonlinnan Normaalikoulun vesi-, luonto- ja 
retkeilykurssilaiset pääsivät syksyllä vierailemaan Piispan-
huvilan retkisatamassa Roope-Saimaalla.

Yhdistys osallistui myös Kuopion Kallavesj’-näyttelyyn 
ja Varistaipaleen kanavan 100-vuotisjuhlaan. PSS ry:n 
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talkooporukka ja Roope-Saimaa osallistuivat Punkaharjun 
luontoliikuntatapahtumaan ja siivosivat rantoja Siisti Biitsiin 
liittyen. Roopettaren miehistö järjesti Kalasaaren retkisata-
man puutalkoot Jyväskylässä. Savonlinnassa Jori Hokkasen 
nimikkoretkisatamassa pidettiin PSS ry:n toimesta huolto- ja 
kunnostustalkoot.

Järvi-Suomen aluetoimisto vastaa myös Saimaan Virkis- 
tysalueyhdistyksen omistamien Rokansaaren mökkien 
vuokrauksesta. Mökit ja niiden ympäristö siivotaan perin-
teisesti keväisin yhteisillä talkoilla. Talkoisiin osallistui 
keväällä yksityishenkilöitä, jotka ovat tehneet innokkaasti 
monenlaista talkootyötä yhdistykselle jo vuosien ajan. 
Huoltokausi loppui kummakin aluksen osalta 21.10., 
jolloin ne talvitelakoitiin. 

Retkisatamien jätepisteistä kertyi kauden aikana jätettä 
seuraavasti: talousjätettä 314,8 m³, pienmetallia 12 m³ ja 
lasia 1,9 m³. 

Pohjanlahden toiminta-alue
Pohjanlahdella PSS ry hoitaa 30 jätehuoltopistettä. 
Alueen huoltoalus on M/S Roope-Botnia, jonka toiminta-
alue ulottuu Kokkolasta Vaasan saariston eteläpuolelle. 
M/S Roope-Botnian kotisatama oli Luodossa. 

M/S Roope-Botnialle tehtiin kuntotarkastus keväällä 
ennen vesillelaskua. M/S  Roope-Botnian rinnalla jätehuol-
totyötä tehdään Vaasan saaristossa Matador-veneellä. 
Roope-Botnia laskettiin vesille 20.5. ja Matador 12.5.

Kova talvi rikkoi sekä Kuparisaaren että Lars Björkasskärin 
laiturit. Uudet betoniponttonilaiturit saatiin paikalleen 
juhannukseksi. Hankinnassa avustivat Wärtsilä ja Vaasan 
kaupunki.

Pohjanlahdella toimii kaksi suurta jätehuoltoyhtiötä, Eko-
rosk ja Stormossen, ja molempien kanssa tehdään kiinteää 
yhteistyötä saariston siistimiseksi niin veneilijöiden kuin 
kesäasukkaidenkin jätteistä. Miehistö hoiti jätepisteiden, 
imutyhjennysasemien ja kuivakäymälöiden tyhjennykset 
sekä vei osaan pisteitä myös polttopuita. Lisäksi miehistö teki 
huoltopisteissä korjaus- ja rakennustöitä. Toiminta-alueella 
järjestettiin vuotuinen romun erilliskeräys Vaasan saaris-
tossa yhteistyössä Stormossenin kanssa elokuun alussa. 

Keräyksen aikana Vaasan saaristosta tuotiin pois 64 tonnia 
romua ja sekalaista tavaraa, kuten parisen kymmentä tv:tä, 
2 venettä, 2 m³ maalia, noin 30 kylmälaitetta, yksi ilmaläm-
pöpumppu, polttoainetta ja akkuja. 

Pohjanlahden toiminta-alueella haettiin ja saatiin vuonna 
2013 Leader-ohjelmasta rahoitusta Lars Björkasskärin ja 
Kuparisaaren rakenteisiin. Rakennustyöt saatiin päätökseen 
vuoden 2014 aikana. Lars Björkasskäriin rakennettiin polut 
liikuntaesteisten liikkumista varten sekä laavu ja grillipaikka. 
Kuparisaareen rakennettiin uusi kotakeittiö ja uusittiin vanho-
ja rakenteita. Huoltokausi Pohjanlahdella päättyi lokakuussa. 

Jätettä tuotiin Roope-pisteistä mantereelle kauden 
aikana seuraavasti: 183 m³ talousjätettä, 6,3 m³ pien-
metallia ja 2,35 m³ lasia. 

Pirkanmaan toiminta-alue
Pirkanmaalla toimitaan roskattoman retkeilyn periaatteella, 
jonka mukaan veneilijät tuovat roskansa itse maanteiden 
päissä oleviin veneseurojen ja kuntien jätepisteisiin. Yh-
distys ylläpitää toiminta-alueella saarissa kuivakäymälöitä 
sekä kahta imutyhjennyslaitetta. Yhdistyksen omistama 
kiinteä imutyhjennyslaite on sijoitettu Pohjaslahden 
satamaan ja aiemmin Muroleen kanavalla palvellut kelluva 
imutyhjennyslaite siirrettiin alkukesästä Jäminkipohjaan 
Telakanrantaan. 

Toiminta-alueella työskentelee osa-aikainen aluevastaava 
omalla veneellään. Yhdistyksellä on alueella runsaasti pieni- 
muotoista palvelu- ja huoltotoimintaa veneilijöille.

PSS ry on Pirkanmaalla aktiivisesti mukana paikallisten ve-
neseurojen toiminnassa ja osallistuu muun muassa romun-
keräysiin, vuosittaisiin kommodorikokouksiin ja muihin 
tapahtumiin. Toukokuussa yhdistys vei Näsijärven Purjeh-
dusseuralta 100 kg metalliromua kierrätykseen. Näsijärven 
Purjehdusseura järjesti toukokuussa myös veneilypäivän, 
jossa PSS ry kävi esittelemässä toimintaansa. Ruovedellä 
sijaitsevaan Telakanrantaan vietiin myös heinäkuussa metal- 
linkeräyslava, johon sai tuoda jätettä syyskuuhun asti. 

Toukokuussa PSS ry oli mukana luontopäivässä Nutturassa, 
jossa yhdistys piti luentoja Siivikkalan koulun oppilaille. 
Kesäkuussa PSS ry järjesti ympäristöaiheista ohjelmaa 
Tampereen Pursiseuran juniorileirillä.

Alueella järjestettiin myös monia siivoustalkoita  
yhdistyksen toimesta. 19.7. järjestettiin laajat siivoustal-
koot Näsijärveen rajoittuvalla kahden hehtaarin alueella 
Ruovedellä. Tempauksesta uutisoitiin Ruoveden Sanomissa 
näyttävästi. Muita talkookohteita olivat muun muassa 
Jäminkisaari, Kirvessaari, Palosaari ja Ykspetäjä. 

Itäisen Suomenlahden toiminta-alue
PSS ry huoltaa sopimusperusteisesti Itäisen Suomenlah-
den toiminta-alueella neljää retkisatamaa, joita Kymenlaak-
son Virkistysalueyhdistys on vuodesta 2013 hallinnoinut: 
Majasaarta, Ulko- ja Sisä-Nuokkoja sekä Lehmäsaarta. 
Santion rajanylityspaikan septilaite ja käymälä ovat myös 
yhdistyksen hoitamia. 

Alueen palveluihin kuuluu jätepisteitä, kuivakäymälöitä, 
tiskipaikkoja, grillikatoksia ja nuotiopaikkoja sekä kaksi 
kelluvaa veneiden käymäläjätteiden imutyhjennysasemaa, 
toinen Nuokoissa ja toinen Lehmässä. 

Kymen Navigaattorit järjesti 15.1. alueen veneilyyn keskit-
tyvän keskustelutilaisuuden Kotkan kirjastossa. Paikalla 
oli lähes 200 veneilijää ja veneilyvaikuttajaa, myös PSS 
ry. Toukokuussa yhdistys osallistui Ulko-Tammion siivous-
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talkoisiin. Lisäksi Lehmäsaaren rannat siivotaan osana yh-
distyksen roskaantumistutkimusta kolme kertaa vuodessa.

Yhdistyksellä on alueella osa-aikainen kesätyöntekijä, joka 
huoltaa kohteet yhdistyksen Buster XXL -veneellä. 

Kauden 2014 aikana tuotiin alueen retkisatamista  
yhteensä 54,4 m³ talousjätettä.

PROJEKTITOIMINTA
Erillistä rahoitusta saavat projektit ovat tärkeä osa PSS ry:n 
toimintaa. Projektien avulla yhdistys on pystynyt kehittä- 
mään, tutkimaan ja tekemään tutuksi uusia menetelmiä 
ja toimintatapoja veneilyn ympäristövaikutusten 
vähentämiseksi. Projektien kautta yhdistys on lisännyt kan-
sainvälistä ja kansallista yhteistyötään useiden uusien 
ja vanhojen sidosryhmien kanssa.

MARLIN - Baltic Marine Litter
Pidä Saaristo Siistinä ry oli vuosina 2011–2013 mukana 
Itämeren rantojen roskaantumista tutkineessa MARLIN-pro-
jektissa. MARLINin tavoitteina oli roskaantumisen seuran-
tamenetelmän testaamisen ja kehittämisen lisäksi paikan-
taa roskien lähteitä, laatua ja määrää sekä lisätä tietoutta 
Itämeren roskaantumisongelmasta. Projekti rahoitettiin 
pääosin EU:n Interreg IVA Central Baltic -ohjelmasta.

MARLIN-projekti oli ainutlaatuinen, sillä rantojen roskaan-
tumisongelmaa tutkittiin ensimmäisen kerran Suomessa, 
Ruotsissa, Virossa ja Latviassa yhtenäisen UNEPin kehit-
tämän metodin avulla, jolloin tulokset olivat myös verrannolli-
sia keskenään. Jokainen maa valitsi tutkittavakseen vähintään 
kolme keskenään erityyppistä rantaa, joiden roskaantumista 
seurattiin kolme kertaa vuodessa eri vuodenaikoina. Ran-
nalla olevat roskat laskettiin ja luokiteltiin tarkasti. Suomessa 
tutkimusrantoja oli yhdeksän: Paraisilta Utö, Björkö ja Must-
finn, Turusta Ruissalon Kansanpuisto, Kaarinasta Hovirinta, 
Helsingistä Pihlajasaari, Kotkasta Lehmäsaaren kaksi 
rantaa sekä vuonna 2013 projektiin uutena rantana mukaan 
tullut Raaseporissa sijaitseva Jussarön Sköthamn.

Tulokset
Suomen osalta MARLINin tulokset julkaistiin 7.2. Vene 
14 Båt -messuilla järjestetyssä lehdistötilaisuudessa. 
Loppuraportin mukaan Suomen rannat osoittautuivat 
kokonaisroskamäärältään muiden maiden tutkimusran-
toja roskaisemmiksi. Roskaisimpia rantoja olivat suurten 
kaupunkien läheisyydessä sijaitsevat urbaanit rannat. 
Lisäksi Suomen rannoilta löydetyistä roskista 75 prosent-
tia oli muovia, kun vastaava koko projektin keskimääräinen 
muovin prosenttiosuus oli 62. 

Projektin jatko
Pidä Saaristo Siistinä ry päätti jatkaa rantojen roskaantu-
misen tutkimusta EU-rahoituksen päättymisen jälkeenkin 
omalla kustannuksellaan, sillä jatkotutkimukselle oli 
selkeästi tarvetta. Näin ollen projektissa mukana olleilla 
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yhdeksällä rannalla jatkettiin roskaantumisen selvitystä 
edelleen kolmesti vuodessa vuonna 2014.

Veneiden pesupaikan ympäristöhyötyjen selvitys
Veneiden pohjissa käytettävien antifouling-maalien 
sisältämät kasvuston tarttumista estävät aineet, erityi-
sesti sinkki-, kupari- ja myös aiemmin paljon käytetyt 
tinayhdisteet, vaikuttavat haitallisesti kaikkiin vesieliöihin. 
Maalia irtoaa veneiden pohjapesun yhteydessä, ja pesu-
vedet päätyvät useissa tapauksissa suoraan telakoiden tai 
kotisatamien rantavesiin tai maaperään. Veneiden pohjan-
pesupaikka, jossa vedet johdetaan asianmukaisesti saos-
tuskaivoon ja puhdistusjärjestelmään, on yksi tapa veneilyn 
aiheuttaman ympäristökuormituksen pienentämiseksi.
 
PSS ry:n pesupaikkahankkeessa rakennettiin Turun Hir-
vensalossa sijaitsevan Venetelakka Ramstedtin rantaan 
kaikille avoin veneiden pohjapesupaikka. Pesupaikalla 
pesuvedet puhdistetaan useassa eri vaiheessa. Tärkeä osa-
alue projektissa on pesuvesien analysointi, jotta voidaan 
selvittä veneiden pohjien pesun yhteydessä irtoavan 
haitta-ainekuorman suuruus sekä puhdistusjärjestelmän 
läpikäyneen pesuveden laatu. Tieto on oleellista mahdolli-
simman ympäristöystävälliseen telakkatoimintaan pyrit-
täessä, mutta myös erilaisten ympäristöinvestointien kus-
tannushyötyjä tarkasteltaessa. Ensimmäiset veneet pestiin 
pohjapesua varten suunnitellulla paikalla syksyllä 2014, ja 
samalla Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy 
otti pesuvesistä vedenlaatunäytteet. 

Näytteitä otettiin syksyn 2014 aikana kaksi kertaa. Tärkeä 
havainto oli, että pohjapesun yhteydessä tulisi kiinnittää 
erityistä huomiota kiintoaineen talteenottoon, sillä siihen 

lienee sitoutunut suuri osa haitallisista aineista. Koko järjes-
telmän läpikäynyt vedenlaatu vastasi lähes talousveden 
laatua. Näytteiden ottoa jatketaan vuonna 2015, jotta 
voidaan tarkemmin todeta, mitkä puhdistusvaiheet ovat 
riittävät tarpeeksi puhtaan vedenlaadun saavuttamiseksi. 

Projektia ovat rahoittivat Saaristomeren Suojelurahasto, 
Turku Energia, Christian Berner Oy, Sweco Ympäristö Oy ja 
Wavin-Labko Oy.

RANE-ravinnevirtaprojekti
RANE-ravinnevirtaprojekti käynnistyi toukokuussa 2013. 
Tavoitteena on Itämeren kuormituksen vähentäminen 
tehostamalla ravinteiden kiertoa ja vähentämällä harmaa-
vesipäästöjä ja orgaanisten jätteiden merikuljetuksia 
paikallisesti Saaristomeren alueella. Käytännössä tämä 
tarkoitti uusia kuivakäymäläratkaisuja ja astianpesupaikko-
jen rakentamista. 
 
Projektin puitteissa tehtiin rakenteellisia uudistuksia kol-
meen Saaristomerellä sijaitsevaan kohteeseen: Aspöön, 
Stenskäriin ja Helsingholmiin. Kaikissa on PSS ry:n jäte-
huoltopalveluita eli jätepiste ja kuivakäymälöitä. Tarkoituk-
sena oli uudistaa yhdistyksen jo olemassa olevaa kuiva-
käymäläverkostoa vastaamaan nykypäivän käyttöastetta. 
 
Kaikkien kolmen kohteen käymälät valmistuivat vuonna 
2014. Lisäksi Trunsöön ja Stenskäriin rakennettiin kesällä 
2014 astianpesupaikat.
 
RANE-ravinnevirtaprojekti loppui 30.4.2014. Projekti oli 
osittain Euroopan aluekehitysrahaston rahoittama. Tuen 
myönsi Varsinais-Suomen liitto. Muita rahoittajia olivat 
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Paraisten kaupunki, Kemiönsaaren kunta ja Pidä Saaristo 
Siistinä ry.

Marin nedskräpning och dess källor i Nordiska vatten
Pidä Saaristo Siistinä ry oli mukana Nordiska Minister-
rådetin rahoittamassa yhteispohjoismaisessa hankkeessa 
Marin nedskräpning och dess källor i Nordiska vatten eli 
Merten roskaantuminen ja roskan lähteet Pohjolan vesissä. 
Projektissa olivat PSS ry:n lisäksi mukana Håll Sverige 
Rent (Ruotsi), Keep Denmark Tidy (Tanska), Keep Norway 
Beautiful (Norja), Oslofjordens Friluftsråd (Norja). 

Projektin tarkoituksena oli tarkemmin selvitellä roskien 
lähteitä. PSS ry teki tarkemman analyysin kahden monito-
rointisiivouksen (MARLIN) roskista, luokittelemalla roskat 
niiden kestävyyden (durability) ja käyttötarkoituksen (pur-
pose of use) mukaisesti. Tuloksena havaittiin, että suurin 
osa roskista oli kertakäyttöistä pakkausmuovia.

CHANGE (Changing antifouling practices for leisure 
boats in the Baltic Sea)
CHANGE on moni- ja poikkitieteellinen projekti, joka 
tähtää eliönestomaalien käytön vähentämiseen veneissä 
Itämerellä uusien käytäntöjen avulla. Haitallisten ainei-
den korvaajiksi halutaan tuoda ympäristöystävällisiä 
menetelmiä.

Projektissa vaihtoehtoja haitallisille eliönestomaaleille tutkii 
laaja ryhmä eri tieteenalojen ammattilaisia. Edustettuina 
ovat muun muassa luonnon-, kauppa- ja oikeustieteet. 
Projekti on rahoitettu BONUS-tutkimusohjelmasta. Koko 
projektia vetää SP Technical Research Institute of Sweden 
Göteborgista Ruotsista.

Pidä Saaristo Siistinä ry valittiin vuoden 2014 lopussa 
projektin alihankkijaksi. Yhdistys kokoaa joukon testive-
neilijöitä jotka kokeilevat veneidensä pohjissa eri eliönesto-
menetelmiä. PSS ry kerää veneilijöiden käyttökokemuksia 
ja tiedottaa niistä projektin kuluessa. PSS ry tulee toteut-
tamaan myös muita projektiin liittyviä tehtäviä.

Seikkailu Saaristossa –leiri
Pidä Saaristo Siistinä ry järjesti 4.–8.8.2014 ympäristö-
aiheisen purjehdusleirin Saaristomerellä 10–12-vuotiaille 
nuorille. Leiri oli suunnattu sellaisille nuorille, joilla ei ollut 
muuten mahdollisuutta päästä merelle ja purjehtimaan. 
Leirimaksu pidettiin niin alhaisena, että myös vähävaraisilla 
lapsilla ja nuorilla oli mahdollisuus osallistua. Leiriä tukivat 
Turku Energia, Meri-Naantalin ja Raisio-Jokilaakson rota-
ryklubit sekä Inner Wheel Turku-Linna. Joidenkin osallis-
tujien kotikunta tai -kaupunki maksoi osan leirimaksusta.
PSS ry on vuokrasi leiriä varten Suomen Purjelaivasäätiön 
kuunari Helenan, joka tarjosi ainutlaatuiset puitteet leirille. 
Viisipäiväisen leirin aikana opeteltiin merielämää helteisellä 
Saaristomerellä ja käsiteltiin ympäristöteemoja leikkien ja 
tehtävien avulla. Mukana oli yhteensä 15 lasta ja nuorta. 
Heitä ohjasivat ammattitaitoiset ohjaajat. Mukana oli myös 
kaksi PSS ry:n henkilökunnan jäsentä. Aluksen merenku-
lusta vastasi Suomen Purjelaivasäätiön päällystö.

Siisti Biitsi 
Rantojen siivouskampanja Siisti Biitsi oli PSS ry:n kevään 
suurponnistus. Kampanjan tavoitteena oli siivota talkoo-
voimin Suomen meren rannikkoa ja samalla kerätä tietoa 
löytyneistä roskista. Tavoitteena oli myös tuoda esiin 
Itämeren roskaantumisongelmaa konkreettisen toiminnan 
eli rantojen siivoamisen kautta. Viestinnällisenä tavoitteena 
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oli nostaa merten roskaantuminen yleiseksi puheenaiheeksi. 
Siisti Biitsi -kampanja oli itsenäistä jatkoa MARLIN-projek-
tille. Projektin tuloksista tiedottaessaan PSS ry:n henkilö-
kunta sai runsaasti yhteydenottoja, joissa kysyttiin mitä 
yksittäinen ihminen voisi roskaantumisen ehkäisemiseksi 
tehdä. Yhteydenotot synnyttivät idean kutsua ihmisiä 
mukaan pitämään huolta rannoista ja siivoamaan niitä 
roskista. Vastaavaa näin mittavaa rantojen siivousoperaa-
tiota ei ole PSS ry:n tietojen mukaan koskaan aiemmin 
Suomessa järjestetty.

Siisi Biitsin kohderyhminä olivat kaikkien halukkaiden 
yksityisten kansalaisten lisäksi esimerkiksi erilaiset kerhot, 
klubit, harrastusryhmät, yritykset, asukasyhdistykset, vene-
seurat, koululaiset ja opiskelijat, perheet ja ystäväporukat 
ja muut organisaatiot.

Kampanja-alue ja aika
Kampanja-alueeksi valittiin koko Suomen meren rannikko 
käsittäen myös Ahvenanmaan. Meren rannikko valittiin 
toiminta-alueeksi, jotta mahdollisesti saatavia tuloksia 
voitaisiin verrata MARLIN-projektin tuloksiin ja tätä kautta 
saada lisätietoa Itämeren rantojen roskaantumisesta. 
Roskadatan saamiseksi Siisti Biitsi -kampanjalle luotiin 
oma UNEP:in metodia yksinkertaisempi roskien luokittelu- 
ja laskemisjärjestelmä. Kampanjan ajankohdaksi valittiin 
12.–25.5.2014. Kevät koettiin talkoiden kannalta parhaaksi 

ajankohdaksi, sillä se on perinteistä talkooaikaa Suomessa. 
Keväällä kasvillisuus ei ole vielä korkeaa (turvallisuus, näky-
vyys, eläinten huomiointi), ja tuleva kesäkausi houkuttelee 
siivoamaan omia lähirantoja. Osallistua pyydettiin huomioi-
maan lintujen pesintäaika antamalla ohjeita varovaisuuteen 
Siisti Biitsin nettisivuilla.

Talous
PSS ry sai Ålandsbankenin Luontobonus-rahoitusjärjes-
telmästä 60 000 euron suuruisen tuen, jonka turvin 
yhdistyksen oli mahdollista käynnistää kampanja. Lisäksi 
sponsoritukena myönnetyt palvelut ja tuotteet muodosti-
vat yhdessä liki 60 000 euron arvoisen tuen, joka mahdol-
listi kampanjan menestyksekkään toteutumisen. 

Talkoot
Kampanjan tavoitteeksi asetettiin 100 talkoojärjestäjän ja 
-kohteen saaminen mukaan ja vähintään 1000 ihmisen osal-
listaminen kampanjaan. Kampanjaan osallistui ainakin 115 
talkoojärjestäjätahoa ja kohteita oli 110. Osa talkoista järjestet-
tiin yhteistyössä eri organisaatioiden kesken, joten järjestäjä-
tahoja on enemmän kuin talkookohteita. Ilmoitetun osallis-
tujamäärän mukaan kampanjassa oli mukana 1464 ihmistä, 
mutta luultavasti osallistujia oli huomattavasti enemmän, 
sillä tiedossa on rantasiivouksia, joita ei ilmoitettu PSS ry:lle. 
Tässä mielessä kampanja onnistui tavoitteissaan. Vastaan-
otto kampanjalle oli hyvä ja sille oli selkeästi kysyntää. 

Siisti Biitsillä oli myös julkkiskummeja, jotka omalla 
positiivisella imagollaan tukivat kampanjaa antamalla 

kasvonsa ”siistien biitsien puolesta” ja osallistumalla itse 
kukin mahdollisuuksiensa mukaan siivoustalkoisiin. 

Kuva: Tommi Autio
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Talkoojärjestäjätahoina oli muun muassa yrityksiä, yhdis-
tyksiä, kuntia ja yksittäisiä ihmisiä. Talkooryhmien koko 
vaihteli 160 ihmisen kokoisista massatalkoista aina yhden-
kahden hengen ryhmiin. Talkoita järjestettiin runsaasti 
pitkin Suomen rannikkoa, mutta koko Suomen rannikon ja 
Ahvenanmaan kattava kampanja-alue ei täyttynyt. Poh-
joisin talkookohde sijaitsi Pohjois-Pohjanmaalla Kalajoella, 
itäisin oli Hamina ja Ahvenanmaalla oli vain yhdet talkoot. 
Eniten talkoita järjestettiin Varsinais-Suomen ja Uuden-
maan alueella. 

Tapahtumat
Siisti Biitsin puitteissa järjestettiin myös neljä omaa 
oheistapahtumaa: Meren roskaantumista käsittelevä 
Roskapuhetta-seminaari 29.4. Helsingissä Suomen ym-
päristökeskuksen tiloissa, Siisti Biitsi Kick Off 12.5. Hel-
singissä Suomenlinnassa ja Siisti Biitsi kiittää 28.5. Turussa 
Aboa Vetus & Ars Novan Aula Cafessa.  Kampanjan nimissä 
järjestettiin myös yksi roskasukellus Turun Aurajoessa en-
nen 28.5. illalla pidettävää kiitostilaisuutta. Mukana sukel-
lustapahtumassa oli taiteilija Kristiina Tuura, joka rakensi 
paikan päällä roskainstallaation ylös nostetusta rojusta.

Lisäksi kaikkien kampanjaan osallistujien kesken järjestettiin 
leikkimielinen Vähäks siistii -kilpailu, joiden voittajat palkit-
tiin kiitostilaisuudessa Turussa.

Roskaraportointi 
Talkoiden tarkoituksena oli paitsi siivota rannat roskista, 
myös kerätä lisätietoa rannoilta löytyvien roskien määrästä ja 
laadusta, ja ainakin suuntaa-antavasti kyetä vertaamaan tulok-
sia aikaisempiin selvityksiin ja tutkimuksiin. PSS ry pyysi tal-
kootiimejä raportoimaan siivotun roskamäärän ja -laadun joko 
paperisen, Siisti Biitsin verkkosivuilta tulostettavan lomakkeen 
tai kampanjaa varten kehitetyn puhelinsovelluksen kautta. 
Raportit pyydettiin toimittamaan PSS ry:lle. Roskia raportoitiin 
67 talkoorannasta. Raportoiduista roskista suurin osa oli muo-
via. Muovin osuus, käsittäen tupakantumpit, oli 69 prosenttia 
kokonaisroskamäärästä. Seuraavaksi eniten löytyi paperia ja 
pahvia, metallia, lasia ja keramiikkaa. Materiaalien osuudet 
mukailivat pitkälti MARLIN-projektissa saatuja tuloksia. 

Viestintä
Viestintä oli erittäin merkittävä osa-alue kampanjan toteu-
tuksessa. Kampanjalle luotiin oma verkkosivu: suomeksi 
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www.siistibiitsi.fi ja ruotsiksi www.snyggbeach.fi. Kam-
panjalle tilattiin myös kaksi kannustusvideota markki-
nointitarkoitukseen. Sosiaalinen media nähtiin kampanjalle 
erittäin tärkeäksi tiedottamisen ja osallistamisen kanavaksi. 
Siisti Biitsi -kampanjalle luotiin omat tilit Facebookiin, Twit-
teriin ja Instagramiin. Keskustelua ja kuvia oli mahdollista 
seurata #siistibiitsi- ja #snyggbeach-asiasanojen avulla. 

ROOPE-SATAMAOHJELMA
Vuonna 2014 Roope-satamaohjelma oli käynnissä viidettä 
vuotta. Roope-satamaohjelma on PSS ry:n vuonna 2010 
suomalaisille venesatamille suunnittelema ympäristöohjel-
ma. Ohjelman taustalla on yhdistyksen vuosikymmenten 
kokemus yhteistyöstä venesatamien kanssa. 

Roope-satamaohjelman tavoitteena on venesatamien 
kehittäminen niiden koosta riippumatta sekä ympäristön 
huomioivien toimintatapojen ja ajatusmallien edistäminen 
satamanpitäjien ja veneilijöiden keskuudessa. 

Ohjelman ohjausryhmätyöskentelyyn osallistuu PSS ry:n 
lisäksi satamien edustajia sekä ympäristöhallinnon, venei-
lyn ja turvallisuuskysymysten asiantuntijoita. Ohjelmassa 
oli mukana vuonna 2014 yhteensä 42 satamaa, joista 26 
sijaitsi meren rannikolla ja 16 sisävesillä. 

TIEDOTUS
Pidä Saaristo Siistinä ry:n tiedotustoiminnan tavoit-
teena on välittää jäsenille ja muille vesilläliikkujille sekä 
sidosryhmille ajankohtaista ja luotettavaa tietoa veneilyn 
ympäristöasioista ja yhdistyksen toiminnasta sekä kan-
nustaa ihmisiä kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan 
veneillessä ja vesillä retkeillessä. Tiedotuksen tavoitteena 
on myös lisätä jäsenmäärää sekä sitouttaa nykyisiä jäseniä. 
Yhdistyksen tiedostusmateriaalit tehdään suomeksi ja 
ruotsiksi, joissakin tapauksissa myös muilla kielillä. 

Ulkoisen tiedotuksen kanavia olivat vuonna 2014 kahdesti 
vuodessa ilmestyvä Roope-jäsenlehti, sähköinen uutiskirje, 
verkko- ja Facebook-sivut. Verkkosivulle perustettiin myös 
blogi. Ajankohtaisista asioista lähetettiin tiedotteita tiedo-
tusvälineille. Ilmoituksia PSS ry julkaisi yhteistyökumppani 
Otavamedian Vene- ja Kippari-lehdissä sekä muutamissa 
saaristoaiheisissa kesäjulkaisuissa. Artikkeleita lähetettiin 
myös veneseurojen julkaisuihin. Sisäistä viestintää toteu-
tettiin kuukausiraporteilla, jotka toimitettiin henkilökunnalle 
ja hallitukselle.

Vuonna 2014 tuotettiin kaivattu opas venäläisille veneili-
jöille yhteistyössä Kaakkois-Suomen retkeilykulttuurihank-
keen kanssa, jossa toimijoina olivat Etelä-Karjalan virkistys-
aluesäätiö sekä Kymenlaakston virkistysalueyhdistys ry.

Roope-lehti
Jäsenlehti Roope (ruotsiksi Sälle) on yhdistyksen jäsenetu 
ja se postitetaan kaikille jäsenille ja tukijoille. Roopen si-

sältö tuotetaan yhdistyksen omin voimin ilman ulkopuolisia 
avustajia ja sen taittaa mainostoimisto Hungry. Lehdessä ei 
ollut myytyä ilmoitustilaa, vaan ilmoitustila oli varattu yh-
distyksen tukijoille. Lehti painetaan Jaakkoo-Taara Oy:ssä. 
Yritys tukee yhdistystä tarjoamalla kevätlehden painatuk-
sen veloituksetta.

Roopen 32-sivuinen kevätnumero ilmestyi viikolla 17 ja 28-si-
vuinen syysnumero viikolla 45. Kevään lehden mukana pos-
titettiin jäsenlasku ja Roope-tarra. Vuoden 2014 Roope-tarran 
värit valittiin Vene 14 Båt -messuilla tapahtuneen äänestyksen 
perusteella. Syyslehden liitteenä lähetettiin jäsenkysely. Kyse-
lyyn oli mahdollista vastata myös PSS ry:n verkkosivuilla. 
Kyselyn vastausaika jatkui vuoden 2015 puolelle.

Sosiaalinen media
Yhdistyksellä oli käytössään sosiaalisen median kanavista 
Facebook-sivut. Vuoden 2014 alussa yhdistyksellä oli 1555 
tykkääjää ja vuoden loppuun mennessä määrä oli kasvanut 
2464 tykkääjään. PSS ry tiedotti aktiivisesti Facebookissa 
ajankohtaisista asioista sekä jakoi kevyempää sisältöä, 
kuten kuvia tapahtumista ja työskentelystä, mielenkiintoi-
sia linkkejä ja videoita. Yhdistys ei käyttänyt pääsääntöis-
esti Facebook-näkyvyyteen rahaa, ainoastaan joulukortteja 
koskevalle julkaisulle ostettiin maksettua näkyvyyttä.

Huoltoalus M/S Roope-Saimaan ja M/S Roopen miehistöt 
perustivat myös omat Facebook-sivut huoltoaluksilleen. 
Nämä sivut keskittyivät jätehuoltotyön ja retkisatamien 
huollon seuraamiseen merellä ja järvillä.

Tapahtumat
PSS ry:n toimintaa ja projekteja esiteltiin monissa seminaa-
reissa, tapahtumissa ja messuilla. 

Tärkeimmät tapahtumat:
•	 Helsingin Vene 14 Båt -messut 7.–16.2.
•	 Turun Meri kutsuu -messut 14.–16.3.
•	 Kuopion Kallavesj’-näyttely 4.–6.4
•	 Itämerisäätiön juhlaseminaari Maarianhaminassa 9.5., 

jossa pääsihteeri Aija Kaski oli panelistina
•	 SaaristoMeri2014-tapahtuma Turussa 1.6.
•	 Ruisrock, jossa PSS ry oli mukana LähiTapiolan kanssa 

4.–6.7. 
•	 Pori, Suomi-Areena 18.7., jossa pääsihteeri osallistui 

paneeliin Itämeren kivat ja kurjat uutiset
•	 Suomen Purjelaivasäätiön (STAF) The Gangut Re-

gatta, Kotka-Turku 22.–31.7. Regatassa toteutettiin 
ensimmäisen kerran ympäristökilpailu, jonka STAF ja 
PSS ry yhdessä ideoivat. PSS ry:n pääsihteeri jakoi 
ympäristökilpailun palkinnot regatan palkintojenjako-
tilaisuudessa 2.8.

•	 Viaporin Tuoppi -purjehduskilpailu Suomenlinnassa 
15.–16.8. 

•	 Kesällä PSS ry järjesti kesäkiertueen, jonka aikana 
vierailtiin monissa satamissa ja tapahtumissa. Kiertue-
paikat olivat: 

       24.6. Loviisan Picnic on the Beach –tapahtuma
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       25.6. Skärgårdsteaternin kanssa Emäsalossa
       1.7. Skärgårdsteaterin kanssa Högsårassa
       9.7. Savonlinnan satama
       13.7. Heinävesi, Varistaipaleen kanavan 100-vuotisjuhlat

14.7. Mikkelin vierassatama
15.7. Puumalan kirkonkylän vierassatama
16.7. Lappeenrannan vierassatama
19.7 Salminen Saaristossa -kiertueen mukana Turussa
22.7. Skärgårdteaterin kanssa Porkkalassa
24.7. Salminen Saaristossa -kiertueen mukana Hangossa
22.7. Skärgårdteaterin kanssa Porkkalassa

•	 PSS ry:n vuotuinen satamaseminaari pidettiin  
20.–22.3. Pietarissa. Seminaariin osallistui 44 satama-, 
veneily- tai ympäristöalalla työskentelevää henkilöä. 

•	 Yhdistyksen tukijoille järjestettiin yhteinen tilaisuus 
Rymättylän Herrankukkarossa 29.10.

Medianäkyvyys
Mediaosumia oli vuoden 2014 aika sanoma- ja aikakausleh-
dissä noin 120. Internetosumia, joissa mainittiin Pidä Saaristo 
Siistinä ry tai Håll Skärgården Ren rf oli noin 190. Radio 
osumia oli neljä ja televisio-osumia viisi. Määrät ovat suuntaa-
antavia, sillä esimerkiksi internetosumissa ei ole otettu lukuun 
pelkällä projektin nimellä haettuja tuloksia. Lisäksi printti-
seuranta oli osan vuodesta katkolla. Projekteihin liittyvistä 
tapahtumista ja tiedotuksesta kerrotaan projektit-osiossa.

SIDOSRYHMÄTYÖSKENTELY
Pidä Saaristo Siistinä ry on mukana monissa verkostoissa, 
joiden tarkoituksena on parantaa vesiympäristön tilaa tai 
esimerkiksi kehittää satamatoimintaa. Lisäksi yhdistys 
tekee yhteistyötä veneseurojen kanssa muun muassa 
vierailemalla seurojen tilaisuuksissa puhumassa.

Keep Baltic Tidy
Pidä Saaristo Siistinä ry on mukana verkostossa, jossa 
mukana ovat PSS ry:n lisäksi Stiftelsen Håll Sverige Rent 
Ruotsista, Hoia Eesti Merd Virosta, Fee Latvia Latviasta ja 
Keep St. Petersburg Venäjältä. Keep Baltic Tidy on jäsen 
Baltic 21 -verkostossa, joka on toimii Council of the Baltic  
States (CBSS) -organisaation alaisuudessa. Keep Baltic 
Tidy -verkoston sihteeristö on vuorotellen Ruotsissa ja 
Suomessa, vuonna 2014 se oli Ruotsissa. Verkoston vuosit-
tainen tapaaminen järjestettiin Turussa 25.2. Yhdistystä 
KBT:ssa edustaa pääsihteeri ja hallituksen puheenjohtaja.

Itämeriviestijät
Itämeriviestijät on Itämeren parissa työskentelevien vies-
tinnän ammattilaisten muodostama verkosto, johon kuuluu 
tällä haavaa noin 50 eri tahoa: tutkimuslaitoksia, valtion vi-
ranomaisia, yksityisiä säätiöitä ja järjestöjä, ministeriöitä ja 
hallintoa sekä yksittäisiä hankkeita ja projekteja. Yhdistystä 
verkostossa edustaa tiedottaja.

Pro Saaristomeri
Pro Saaristomeri -ohjelman puitteissa tehdään rannikko-
alueen ja vesien tilan parantamiseen tähtäävää yhteistyötä 

seitsemässä eri työryhmässä, joihin on liittynyt yli 100 
toimijatahoa kansalaisjärjestöistä suuryrityksiin. Toimintaan 
voivat osallistua kaikki maakunnan vesien tilasta kiinnos-
tuneet. Ohjelma toteuttaa toiminnassaan rannikkoalueiden 
yhtenäisen käytön ja hoidon (ICZM) periaatteita. Yhdistys 
osallistui vuonna 2014 Pro Saaristomeri -ohjelman ympä-
ristötietoisuus ja -kasvatusryhmän kokouksiin.

Suomen Purjehdus Ja Veneily ry
Pidä Saaristo Siistinä ry solmi kumppanuussopimuksen 
Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n (SPV) kanssa 17.5.2013. 
Yhteistyö on jatkuvaa ja sopimus päivitetään vuosittain. 
Sopimuksella haluttiin tehostaa organisaatioiden  välistä 
toimintaa, selkeyttää työnjakoa ja edistää resurssien 
tarkoituksenmukaista käyttöä ja tiedonkulkua organisaa-
tioiden välillä. Järvi-Suomen aluepäällikkö Eeva Taimisto 
osallistuu SPV satamakomitean työhön.

Suomenlahtivuoden Kansalaisvaltuuskunta
Pääsihteeri osallistui Suomenlahtivuoden ajaksi perustetun 
kansalaisvaltuuskunnan työhön. Valtuuskunnassa olivat 
mukana useimmat Itäisellä Suomenlahdella vesistöasioissa 
vaikuttavat tahot ja sen työtä johti Matti Vanhanen.

Merenkulun Neuvottelukunnan alainen Veneilyjaosto
Veneilyjaosto kokoaa yhteen vesillä liikkumisen ja venei-
lyturvallisuuden osaamista. Jaosto toimii viranomaisten, 
teollisuuden ja kaupan sekä muiden sidosryhmien yhteis-
työelimenä ja keskustelufoorumina. Jaosto mahdollistaa 
keskustelun aina venetekniikasta koulutukseen ja yleiseen 
vesilläliikkumisen turvallisuuteen. Yhdistystä jaostossa 
edustaa projektipäällikkö.

Saaristomeren Satamatyöryhmä
Merikarhujen kokoon kutsuman Saaristomeren Satama-
työryhmän tavoitteena oli kartoittaa Saaristomeren 
veneilyseurojen ja muiden veneilyyn liittyvien toimijoiden 
yhteistyön tiivistämisen tarpeita ja mahdollisuuksia. Yh-
distystä edusti pääsihteeri. Muita tahoja olivat Metsähal-
litus, Varsinais-Suomen liitto ja alueen veneseurat.

HELCOM
Pidä Saaristo Siistinä osallistui HELCOMin työskentelyyn 
Itämeren alueellisen roskaantumisen toimintasuunnitel-
man työstämisessä. Toimintasuunnitelman tavoitteena on 
vähentää merkittävästi Itämeren roskaantumista vuoteen 
2025 mennessä. PSS ry:llä on asiantuntemusta meren 
roskaantumisesta muun muassa MARLIN-projektin kautta. 

ROOPE-TUOTTEET
Roope-tuotemyynnistä vastasi edelleen Pinetta-tuote Oy 
/ Design Hill. Tuotteita myytiin Design Hillin myymälässä 
Halikossa, PSS ry:n verkkokaupassa, messuilla ja tapahtu-
missa ja jälleenmyyjien kautta. Vuonna 2014 lanseerattiin 
kolme uutta Roope-tuotetta: Roope-kauppakassi, -pefletti 
ja tee-se-itse-Roope-hylje.
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VUODEN 2014 TUKIJAMME

 

Päätukijat

Tukijat

KIITOS!
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Pidä Saaristo Siistinä ry 
Puolalankatu 1 
20100 Turku 
p. 02 274 5500 
roope@pssry.fi

Järvi-Suomen aluetoimisto 
Schaumanintie 5 
57230 Savonlinna
p. 015 514 648 
roope.jarvisuomi@pssry.fi
 
www.pidasaaristosiistina.fi


