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Itämeri on edelleen maailman saastunein meri. Se on poikkeuksellisten ominaisuuk-
siensa vuoksi herkkä ja haavoittuvainen ekosysteemi, jonka tilasta ja saastumisen syistä 
opimme koko ajan lisää. 

Mer ten roskaantuminen on muutaman viime vuoden aikana tunnistettu uudeksi, 
merkittäväksi ympäristön puhtautta ja luonnon monimuotoisuutta uhkaavaksi tekijäksi. 
Valtaosa mereen päätyvästä roskasta on meille näkymättömissä pinnan alla, ehkä siksi 
ongelmakin valkenee hitaasti. Meille on vasta selviämässä millaisia kauaskantoisia vai-
kutuksia esimerkiksi muovijätteen pääsyllä meriin voikaan olla. 

Helmikuussa 2017 mer ten roskaantuminen ja erityisesti mikromuovit olivat esillä 
Itämeren rannikkovaltioiden edustajien tavatessa Helsingissä. Keskustelua käytiin 
esimerkiksi siitä, tulisiko mikromuovit kieltää kosmetiikkatuotteissa. Syyskuun alussa 
The Guardian uutisoi tutkijoiden löytäneen mikromuoveja vesijohtovedestä otetuista  
näytteistä ympäri maailmaa.

Satavuotiaassa Suomessa olemme edelleen monella tapaa riippuvaisia merestä. 
Puhtaista vesistöistä soisi jälkipolvienkin nauttivan. Vastuuta roskaantumisesta onkin 
otettava yhä vahvemmin, jos haluamme jättää jälkeemme muutakin kuin merellisen 
kaatopaikan. 

Saariston jätehuolto ja konkreettinen merensuojelutyö saaristossa nojaavat vahvasti 
Pidä Saaristo Siistinä ry:n tekemälle työlle. Yhdistyksen työssään käyttämä välineistö 
oli jo pitkään kaivannut uusimista. 

Valtiovarainministeriö myönsi syksyllä 2016 kauan kaivatun tuen saariston jätehuolto- 
työhön. Tuki kohdennettiin Pidä Saaristo Siistinä ry:n alusinvestointiin. Tämän tuen, 
lahjoitusten ja yritysyhteistyön myötä uuden huoltoaluksen hankinta tuli viimein  
mahdolliseksi. 

PSS ry:n uuteen huoltoalukseen tehty investointi mahdollistaa toiminnan jatkumisen 
ylipäänsä. Toimivan jätehuollon kautta voidaan edesauttaa sitä, että kansalaisilla on 
hyvät edellytykset kierrättää materiaaleja ja ohjata ne oikeaan paikkaan, kun tuotteen 
käyttöikä tai omakohtainen tarve päättyy. 

Alushankinnan toteutumisella on euromääräänsä suurempi merkitys Itämerelle ja 
kaikille valuma-alueella asuville ihmisille. Yksi tärkeä askel matkalla kohti Itämeren  
parempaa tilaa.

Saara-Sofia Sirén 
kansanedustaja ja 14.6.  
kastetun M/S Roopen kummi

YHTEINEN YMPÄRISTÖMME 

PINNALLA SYYS-ROOPE 

ROOPEN MESSISSÄ 
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Oletko halunnut saada ajankohtaista tietoa Itämeren 
roskaantumistilanteesta, mutta sitä on ollut vaikea  
löytää? Nyt Pidä Saaristo Siistinä ry on alan asiantunti-
joiden kanssa koonnut Ålandsbankenin Itämeriprojektin 
rahoituksella kattavan tietopaketin aiheesta: Roskapostia 
– Kansalaisen tietokirja meren roskaantumisesta.
Roskapostia-kirjan takana ovat Itämeren ja Suomen merialueen 
roskaantumisen kärkiasiantuntijat, Suomen ympäristökeskuksen 
tutkijat Outi Setälä ja Maiju Lehtiniemi sekä Hanna Haaksi ja 
Jenny Gustafsson PSS ry:stä. Teos tarjoaa lukijalle monipuolisesti 
tietoa muun muassa Itämeren herkän ekosysteemin erikoispiir teistä, 
roskaantumisen tilasta ja mikroroskasta. Kirja kuvaa roskaantumisen 
haittavaikutuksia niin meren eliöstön kuin kansalaisen näkö- 
kulmasta ja antaa työkaluja tilanteen parantamiseksi.

Kirjan voi lukea ja ladata PSS ry:n nettisivuilta: 
www.pidasaaristosiistina.fi/roskapostia

1. Ensimmäinen tietokirja 
Itämeren roskaantumisesta 
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PSS ry:n Roskaretki on alakouluikäisille suunnattu  
tarinamuotoinen puuhavihko, joka tutustuttaa lukijan  
merien roskaisuustilanteeseen ja Itämeren salaperäiseen 
maailmaan. Vauhdikas tarina johdattelee pohtimaan 
mer ten roskaantumisen syitä, vaikutuksia ja sitä,  
miten itse voi roskaantumista vähentää. Roskaretki on  
toteutettu osana EU-rahoitteista BLASTIC-projektia,  
joka paneutuu meriroskan reittien kar toittamiseen.

2. Roskaretki on lasten 
uusi puuhavihko

PSS ry:n suosittu koulutus- ja verkostoitumis- 
tapahtuma Satamaseminaari järjestetään ensi ke-
väänä 12.–13.4. Örössä. 
Kemiönsaareen kuuluva, rannikkolinnakesaarena sadan 
vuoden ajan toiminut saari avautui vuonna 2015 ylei-
sölle. Metsähallitus on kehittänyt saaresta ympäri- 
vuotisen luontomatkailukohteen, jossa ainutlaatuinen 
saaristoluonto yhdistyy kulttuuri- ja sotahistoriaan. 
Yrittäjänä Örön vierassatamassa ja muissa palveluissa  
on Skärgårdskompaniet. Tarkemmat tiedot ja seminaarin 
ohjelma päivitetään PSS ry:n kotisivuille alkuvuodesta.
Osallistumme myös tuttuun tapaan Helsingin  
Vene 18 Båt -messuille 9.–18.2.2018. Tervetuloa 
tapaamaan henkilökuntaamme ja tutustumaan toimin-
taamme.

3. Save the date – 
tulevia tapahtumia  

Kalusto kuntoon -kampanjointi siirtyy Saaristomereltä 
Järvi-Suomeen, jotta myös siellä yhdistystä ja vesillä- 
liikkujia jo 20–30 vuotta palvelleet alusvanhukset  
saadaan uusittua. 
Tavoitteena on saada kahden vuoden päästä tiloiltaan ja 
toimintavarmuudeltaan juuri retkisatamien ympäristön- 
huoltotyöhön soveltuva uusi alus Saimaalle, joka on  
yhdistyksen toiminta-alueista maantieteellisesti laajin.

Kalusto Kuntoon -kampanja käynnistyi vuonna 2015. 
Sen avulla kerättyjen lahjoitusten ja valtion tuen myötä  
PSS ry pystyi tilaamaan loppuvuodesta 2016 Saaristo- 
merelle uuden huoltoaluksen, joka aloitti toimintansa  
kesällä 2017. 
Lue lisää: www.kalustokuntoon.fi

4. Kalusto kuntoon -kampanja 
siirtyy järville

Rokansaari

PSS ry:n Järvi-Suomen aluetoimisto vuokraa Saimaan Virkistys-
alueyhdistyksen ylläpitämiä mökkejä Rokansaaressa Puumalan 
Lietvedellä.

Rokansaari on suosittu retkisatama ja sieltä löytyy seitsemän  
perusvarusteltua ja viihtyisää 1950- ja 1970-luvun vuokramökkiä. 
Luonnonkauniin hiekkasaaren palveluihin lukeutuu kaksi saunaa, 
nuotiopaikkoja, grillikatos, jätepiste, kaivo ja kesäkahvila.  
Mökkien vuokraus: Järvi-Suomen aluetoimisto: p. 015 514 648  
(ma-pe klo 8-16) tai roope.jarvisuomi@pssry.fi.

5. Vuokraa mökki ensi kesäksi

Trunsö

PSS ry vuokraa Trunsössä eteläisellä Saaristomerellä  
sijaitsevaa Nuottatupaa jäsenilleen ja muille saaristossa vie-
raileville. Nuottatupa on täysin varusteltu 8–10 henkilölle, 
ja mökki soveltuu myös liikuntaesteisille. Nuottatupaa 
vuokrataan toukokuusta lokakuun loppuun. 
Lue lisää: www.pidasaaristosiistina.fi/yhdistys/
toiminta-alueet/saaristomeri

TEKSTI: Koonnut Nora Forsman

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

jäsenil lemme tarpeellis immat ajankohtaistiedotPinnalla 2017

 PSS ry

Lataa ja tulosta Roskaretki täältä: 
www.pidasaaristosiistina.fi/roskaretki
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Itäisen Suomenlahden rannoilla viihtyy nainen, joka bongailee saaria, sukeltaa  
syvälle tarinoihin ja tuntee merenkulun historian kuin omat taskunsa.  
Tiina Mertanen on johtanut Suomen merimuseota seitsemän vuotta ja tietää  

mikä meressä kiehtoo.

60-luvulla nuori kuopiolainen Tiina Mer tanen viihtyi vanhemman väen seurassa kuuntele-
massa tarinoita menneestä ajasta. Lumoutuneena hän imi itseensä ker tomuksia siitä, mi-
ten ennen vanhaan elettiin. Lapsuuden kesät hän vietti järvimaisemissa uiden ja onkien.  
Kallaveden äärellä pienestä Mer tasesta tuntui, kuin kaikki maailman meret aukenisivat näiltä 
rannoilta.

– Kuopiohan on merikaupunki, Saimaan kanavan kautta, naurahtaa Mer tanen. 
Lapsesta asti kasvanut suunnaton kiinnostus tarinoita ja historiaa kohtaan ohjasi  

ylioppilaslakin saaneen Mer tasen opinnot Suomen ja taiteen historiaan sekä museologiaan. 
90-luvun alussa järvimaisemat vaihtuivat saarielämään Suomen rannikolla, josta meri  
avautui Mer taselle uudella tavalla. Hän oli aloittanut tutkijana Kymenlaakson museon  
tehtävissä Kotkassa.

Vasta työ Kotkan museossa tutustutti Mer tasen mereen, ja sen myötä siitä muodostui 
tärkeä osa vapaa-aikaakin. 

– Minulla on ollut ajatus, että koska olen merihistorian kanssa tekemisissä, tulee  
minun ymmär tää mahdollisimman paljon merestä ja elämästä merellä. Siksi olen  
keräillyt paljon harrastuksia, jotka tapahtuvat vesillä.

Mer tanen on kerännyt kokemusta, tietoa ja iloa muun muassa sukelluskursseista, toimi-
malla vapaaehtoisena meripelastusseurassa, suorittamalla kotimaanliikenteen kansimiehen 
paperit, perehtymällä perinnelaivoihin ja tar ttumalla kansimiehen tehtäviin kaljaasilla.

– Yksi ikimuistoisimmista kokemuksista oli purjehtia  
Kemistä Kotkaan kuusihenkisen miehistön mukana.  
Siinä näki koko Suomen rannikon vaihtelevuuden, kunkin  
merialueen ainutlaatuisuuden ja paljon merisäätiedotuk- 
sista tuttuja majakoita.

Nykyään harrastukset vesillä ovat vähentyneet muiden 
kiireiden vuoksi, mutta kesällä loma vierähti kuitenkin Viron 
pohjoisrannikon saarilla.

– Olemme viime vuosina harrastaneet mieheni kanssa 
saarien bongailua Virossa. Viro on lähellä ja saman koti- 
lätäkön äärellä, mutta ympäristö on mukavalla tavalla  
erilainen, kuvailee Mer tanen. 

TARINOIDEN ÄÄRELLÄ

Museotyön tärkeimpiä tehtäviä on tuoda erilaisten aineis-
tojen ja esineiden kautta esiin ihmisten ja historian tarinat. 
Se on aina ollut myös Mer taselle tärkeää. 

Vuonna 2004 hän tuli mukaan Suomen merimuseon  
tiimiin museon rakennusprojektin kautta, ja museon  
johtajaksi hänet nimitettiin vuonna 2010. Nyt Mer tanen 
vastaa myös Suomen kansallismuseon kaikkien museo- 
kohteiden toiminnasta. 

– Vaikka elämmekin muutoksen aikoja, ja julkiselle rahoi-
tukselle vaaditaan yhä tiukempia perusteita, on museoissa 
tällä hetkellä varsin mukava tunnelma. Museot selvästi 
kiinnostavat ihmisiä, ja kävijämäärät ovat kasvussa, iloitsee 
Mer tanen.

Mer tanen näkee, että museotyössä on menty oikeaan 
suuntaan. Merimuseokin haluaa toimia näyttelyiden lisäksi 
elämyksellisenä ja tunteita herättävänä tapahtumapaikkana, 
jossa voi edelleen keskittyä tutkimaan kokoelmia, mutta 
jonne voi myös tulla muistelemaan menneitä kahvikupin 
äärellä tai vaikka ensitreffeille ihastuksen kanssa.  

Ennen kaikkea Merimuseo haluaa ker toa miten meren- 
kulku ja merikauppa ovat vaikuttaneet ja vaikuttavat  
edelleen jokaisen meidän elämäämme.

– Pyydänkin usein ihmisiä miettimään, kun he avaavat 
jääkaappinsa tai vaatekomeronsa oven, että miltä sisältö 
näyttäisi, jos laivaliikennettä ei olisi.

Edelleen suurin osa Suomen viennistä ja tuonnista  
kulkee meriteitse. Nyt keskustan ulkopuolella sijaitsevat 
satamat täyttyvät suurista aluksista ympäri vuoden, kun 
vielä 60 vuotta sitten odotettiin kaukomaan herkkuja ja 
kevään ensimmäisiä laivoja saapuvaksi jokiuomiin.

Jäänmurtaja Tarmon keittäjä 
tyhjentämässä roskaämpäriä  
mereen vuonna 1954. 

 Suomen merimuseon kuvakokoelma, Museovirasto

”Merenalaisesta maailmasta 

ei voi saada kylliksi, eikä

sinne jokainen pääsekään. 

Mertasen haave on toteuttaa 
täräyttävät, toistaiseksi salaiset, 
uudistusideat merimuseon 
10-vuotisjuhlavuonna 2018. 

Vesireittejä  
eilisestä huomiseen 
TEKSTI: Veera Säilä

Syys-Roope

 Veera Säilä
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PINNALLA JA PINNAN ALLA  

Merihistoriassa Mer tasta kiehtovat erityisesti Itämeren  
hylyt ja sen vedenalainen kulttuuriperintö, joka on uniikkia 
maailman mittakaavassa. Puiset laivan hylyt säilyvät  
Itämeren pohjassa ainutlaatuisina, kun suurissa valtameris-
sä elävät nilviäiset eivät ole tuhoamassa niitä. 

– Merenalaisesta maailmasta ei voi saada kylliksi, eikä  
sinne jokainen pääsekään. Itsekin kävin sukelluskurssin, jotta 
pääsisin tutustumaan 
hylkyihin ja näkemään 
miten töitä syvyyksissä 
tehdään. Onneksi tek-
niikka on nykyään niin 
kehittynyttä, että tämä 
mystinen maailma saa- 
daan esimerkiksi muse- 
oihin kaikkien nähtäväksi 
videoiden ja 3D-mallin- 
nuksien avulla.

100-vuotiaan Suomen 
rannoilla Mer tanen 
pysähtyy pohtimaan, 
miten ihan tavallisen 
ihmisen näkökulmasta 
l i ikkumismuodot ovat 
aikojen saatossa muut- 
tuneet. Vielä 50 ensim- 
mäisen itsenäisyysvuo-
den ajan vesiteillä oli 
suuri merkitys Suomen 
rannikolla ja sisämaassa. 
 – Vesireitit olivat mo-
nelle yhteys ulkomaille. 
Mietitään vaikka miten tärkeitä ne ovat olleet meidän taiteen  
kultakauden suurille nimille Sibeliukselle ja Edelfeltille. He 
ovat hypänneet laivaan lähteäkseen hakemaan vaikutteita 
Euroopasta ja vaikkapa maalamaan Luxembourgin puistoa.

Rautatie- ja maantieverkoston kehittyessä matkustaja- 
reittili ikenne on hiipunut pois. Nyt lentäminen  
on arkipäivää, ja jär villä liikennöinti on supistunut kesä-
r isteilymatkailuun. 

– Toisaalta Helsinki on kasvamassa Euroopan suurim-
maksi matkustajasatamaksi. Tämä ker tookin siitä miten 
vapaa-ajan määrä on lisääntynyt ja mihin sen käytämme 
elintason nousun myötä. Ainakin useat miljoonat ihmiset 
näyttävät viihtyvän Tallinnan risteilyillä, pohtii Mer tanen.

Tulevaisuuteen Mer tanen ei osaa ennustaa, mutta 
jää mielenkiinnolla seuraamaan, milloin paljon puhutut  
miehittämättömät alukset aloittavat liikennöinnin.  
Tavaravir tojen muutokseen hän ei usko tai siihen, että  
merenkulun merkitys Suomelle tulisi radikaalisti muuttumaan.

VALINTOJEN VOIMA

Mer tanen on huolissaan monestakin vesistöihin  
kohdistuvasta ympäristöuhasta. Keskusteluun nousevat 
heti laivojen päästöt, jätevedet sekä painolastivesien 
kautta kulkeutuvat vieraslajit ja niiden vaikutukset vesis- 
töihimme.  

Ennen kaikkea hän haluaa muistuttaa yksittäisen  
kuluttajan tekemien val intojen voimasta, ja että tietoa  

löytyy, kunhan tiedon 
vain haluaa kuulla ja 
nähdä.

– Ihmisen on vain  
välillä vaikea hahmottaa 
kokonaiskuvaa ja sitä, 
mihin kaikkeen oma toi-
minta vaikuttaa. Moniko 
miettii esimerkiksi kau-
passa ostoksiaan vali- 
tessa, miten EU saattaa 
olla kalastamassa Länsi- 
Afrikan rannikon tyhjäksi 
ja paikalliset kalastajat 
siir tolaisuuden partaalle?

Melkein kolmekym-
mentä vuotta Itäisen 
Suomenlahden rannoilla 
aikaansa viettäneelle 
Mer taselle on Itämeren 
puhtaus aiheista läheisin. 
Hän on kiinnittänyt 
huomiota rantojen ros- 
kaisuuteen ja siihen, 
miten roskan laatu on 

muuttunut yhä muovisemmaksi. Merimuseon väki osallis- 
tuukin vuosittain Siisti Biitsi -rantojensiivoustalkoisiin ja  
pyrkii tekemään oman osansa lähiympäristönsä hyvin- 
voinnin eteen.

Merenkulun ympäristö- ja turvallisuusasioissa Mer tanen 
näkee Suomen olevan kuitenkin edelläkävijä, ja tätä  
osaamista myydään myös ulkomaille.

– Meidän ainutlaatuinen, jäätyväkin Itämeremme on  
opettanut meille paljon, ja ongelmien ehkäisyyn panostetaan 
huomattavasti. Suomen, Viron ja Venäjän yhteinen  
liikenteenohjausjärjestelmä on tästä yksi hyvä esimerkki,  
ja sen avulla on vältetty esimerkiksi useita karilleajoja. 

Mer tanen näkee, että ympäristöasioihin tulee vaikuttaa 
merialan toimintakulttuurin kautta. Avainasemassa ovat 
ympäristötietoisuuden lisääminen, tekniikan kehittyminen 
sekä direktiivien laatiminen. R

 Suomen merimuseon kuvakokoelma, Museovirasto

Kenen äänimerkin haluaisit kuulla seuraavassa Roopessa?  
 Haluan haastaa Jari Sillanpään antamaan äänimerkkinsä tällä palstalla. Hän asuu maalla ja kaupungissa ja 

keikkamatkoilla hän näkee Suomi-maiseman monet kasvot.

Mitä luonto merkitsee sinulle?
 Olen maalla kasvanut, aikoinaan muutin  

kaupunkiin, ja se tuntui hienolta. Vuosien mittaan tunsin 
kuitenkin kaipaavani toisenlaiseen luontoon kuin minkä 
kaupungissa tavoittaa. Muutettuamme perheen kanssa 
maaseudulle ymmärsin, että se oli minun maailmani ja 
maisemani. Olen saanut asua viimeiset neljäkymmentä 
vuotta maalla ja veden äärellä, ja se tuntuu unelmien 
täyttymykseltä.

Lempikohteesi Suomen vesistöissä?
 Järvi on minun veteni, useammankin järven 

rannalla olen elämäni aikana asunut. Kaikenlaisten  
vesien suojelu on tärkeää. Järviä hapetetaan, ja rantojen 
suoja-alueilla estetään ravinteiden valumista vesistöihin. 
Kun jokainen noudatamme luontoa suojelevia ohjeita 
ja korjaamme oman elämämme jäljet mahdollisimman 
hyvin, olemme luonnonsuojelijoita! 

Katri Helena

Mihin ympäristöön liittyvään epäkohtaan 
haluaisit ihmisten kiinnittävän enemmän 
huomiota?

 Olen suuresti ihmeissäni, kuinka vieläkin  
roskataan luontoa! Tietoa on ja kampanjoita järjestetään, 
eikä kukaan varmasti ole tietämätön siitä, etteivät  
roskat maadu tienvarsiin tai tupakantumpit ja nuuska-
pussit asfaltille. Hämmästelen sitä, mitä ihmisen päässä 
liikkuu, kun voi tuosta vaan heitellä esimerkiksi auton 
ikkunasta ulos ihan mitä vaan. Puhdas luonto merkitsee 
terveyttä ihmisille ja elämille. 

Lupauksesi luonnolle
 Olen aikoinaan luvannut poimia ”roskan  

päivässä”, joskus niitä kertyy enemmänkin. R

Yksi Suomen menestyneimmistä artisteista ja suuri luonnon ystävä.
TEKSTI: Nora Forsman

Äänimerkkejä

 Warner Music Finland

KUKA: Tiina Mer tanen SYNTYNYT: 1963 TYÖ: Suomen kansallismuseon 
museopalvelut-osaston ja Suomen merimuseon johto KOTI: kotikoti on  
Kotkassa ja työkoti välillä Etu-Töölössä HARRASTUKSET: saaret, rannat,  
museot ja kasvavat kirjapinot MIKÄ ALUSTYYPPI OLISIT? porvoolaiskaljaasi 
MERTANEN VINKKAA: Kannattaa kurkistaa Itämeren historiasta ja  
kulttuurista ker tovaan lokistories.fi-sivustoon ja lisätä sinne omakin muisto tai 
retkikohdesuositus.
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 PSS ry

Yhteistyön voimaa 

 PSS ry

 PSS ry

 Patrick Lindqvist

 PSS ry

Roskattomuus on rock!

Kiitos Ruisrock-festivaaleille ja siellä 
toimineelle PSS ry:n tehokkaalle  
talkootiimille! Musiikin ja auringon 
täytteisen viikonlopun aikana kerättiin 
ennätykselliset 135 säkkiä pulloja ja 
tölkkejä festivaalialueella ja pidettiin 
Kansanpuiston rantaviivaa puhtaana 
Turun Ruissalossa. Pullojen ja tölkkien 
panteista saatava tuotto kohdennet- 
tiin suoraan yhdistyksen vesistöjen 
puhtautta edistävään työhön. Festari- 
kansan joukossa seikkaili myös  
PSS ry:n yhteistyökumppanin Turun 
ruotsalaisen teatterin (Åbo Svenska 
Teater) puvustamon valmistama puh- 
taiden vesistöjen lähettiläs – Roope- 
maskotti. 

Yksi Pidä Saaristo Siistinä ry:n  
uusimmista pääyhteistyökumppaneista 
on Suomen Jalometallikierrätys Oy 
(SJMK). SJMK kierrättää asiakkaidensa 
toimittamat tarpeettomat arvo- 
metallit takaisin käyttöön. Halutessaan 
SJMK:n asiakas voi lahjoittaa kierrätyk-
sen yhteydessä ostohinnan PSS ry:n 
työn tukemiseen. Yrityksen hallituksen 
puheenjohtaja Patrick Lindqvist on 
purjehtinut lapsesta asti ja osallistuu 
edelleen avomerikilpapurjehduksiin.
Muun muassa Huippuvuor ten, Väli- 
meren ja Englannin vesillä purjeh- 
tineelle miehelle erityisesti Itämeren 
hyvinvointi ja rehevöitymisen ehkäisy 
ovat ympäristöaiheista tärkeimmät. 

”Yhteistyökumppanuus PSS ry:n kanssa oli 
helppo päätös, sillä yhdistyksen toiminta on 
ollut minulle tuttua jo vuosia. Voin luottaa, 
että yhdistyksessä lahjoituksemme menevät 
suoraan ja konkreettisesti sinne missä niitä 
tarvitaan.” 
– Suomen Jalometallikierrätys Oy:n 
hallituksen puheenjohtaja Patrick 
Lindqvist

sovelluksesta löytyy koko Suomen 
maastokar tat, käyntisatamatiedot ja 
sääennusteet.

”Meille Itämeren hyvinvointi on tärkeää, 
ja PSS ry tekee mielestämme konkreettista 
työtä sen puhtauden, viihtyisyyden ja 
turvallisuuden eteen.”
– Affecton toimitusjohtaja Juko  
Hakala ja Suomen liiketoiminnasta 
vastaava Henri Engström

Turvallinen kurssi puhtaanapitoon  

PSS ry:n pääyhteistyökumppanin  
Affecton tytäryhtiö Karttakeskus 
lahjoitti yhdistyksen neljään huolto-
alukseen Loisto-navigointiohjelman. 
Loisto-tuotteet ovat tuttuja monelle 
veneilijälle, meripelastajalle ja kauppa- 
merenkulunkin kipparille jo 20 vuoden 
ajalta. Tuoteperhe laajenee pian  
uudella Loisto Mariner -sovelluksella, 
joka tarjoaa helppokäyttöiset työ- 
kalut navigointiin ja sisältää tutut  
vektorimuotoiset veneilykar tat. Lisäksi 

Itäisellä Suomenlahdella yhdessä  
rehevöitymistä vastaan

Kotkan seudulle, veneilijöiden suosi-
malle Suulisniemen alueelle asennettiin 
tänä kesänä uusi, PSS ry:n jäsenille 
tutulla Roope-tarralla varustettu  
imutyhjennysasema. Yhdistys haluaa 
tukea vastuullista veneilyä ja vastata 
veneilijöiden kysyntään. Palveluiden 
ylläpito vaatii kuitenkin suuria  
resursseja saaristoympäristössä, ja  
esimerkiksi uuden imutyhjennys- 
aseman hankintakustannukset ovat  
kymmenissä tuhansissa euroissa.  
Tämä imutyhjennyslaite mahdollistui 
Suulisniemen veneseuran, Esle- 
yhtiö Oy:n, Kotkan kaupungin 
ja Kymen navigaattorit ry:n  
avustuksella.

”Toimivat satamaimulaitteistot ovat 
kaikkien etu.” 
– Esleyhtiö Oy:n toimitusjohtaja  
Marianna Wahlgren

Kierrätys kannattaa Neljättä ker taa järjestetty Pidä Saaristo 
Siistinä ry:n Siisti Biitsi -kampanja 
oli tänä vuonna osa Suomen  
itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden 
ohjelmaa. Tavoitteena oli siivota 
100-vuotiaalle Suomelle 100 puhdasta 
rantaa. Tavoite on nyt täyttynyt – ja 
ylittynyt! Syyskuun lopussa puhtaita 
rantoja kimalsi Siisti Biitsin -talkoo-
kar tassa jo 102, ja kampanja jatkuu 
aina lumen tuloon asti. Tavoitteeseen 
ei päästy yksin vaan yhteistyöllä.  
Kiitos kuuluu kaikille kampanjaan 
osallistuneille jäsenille, kansalaisille ja  
yhteisöille. Erittäin tärkeässä asemassa 
olivat myös useat yhdistyksen yhteis- 
työkumppanit, jotka ovat olleet  
aktiivisia järjestämään omia talkoita. 

Meyer Turku Oy on yksi hyvä esi-
merkki yhteistyökumppaneista, jolle 
Siisti Biitsi -talkoista on muodostunut 
osa yrityksen vuosittaista perinnettä. 
Tänäkin vuonna telakan ja sen vasta-
päistä Hahdenniemen rantaa Raisiossa 

Yhteistyöllä yli 100 puhdasta rantaa

siivottiin yhdessä. Havaittavissa oli  
roskien määrän vähentyminen edel-
lisen vuoden siivoukseen verrattuna. 
PSS ry:n työtekijöitä oli mukana 
myös Meyer Turku Oy:n henkilöstö- 
päivässä, jossa rannoilta kerätyn 
roskan määrää ja laatua tarkasteltiin 
tarkemmin. Siivoukset auttavat 
yritystä myös kehittämään prosesse-
jaan aina ympäristöystävällisempään 
suuntaan.   

PSS ry:n kanssa pitkään yhteistyötä 
tehnyt Wärtsilä Oy ehdotti myös  
yhteistä loppukiriä kampanja- 
tavoitteen täytymiseksi syyskuussa, 
sillä rannikko ja meri ovat monelle 
wär tsiläläiselle lähellä sydäntä. Yksi 
Wär tsilän Suomi 100 -juhlavuoden 
teemoista on ”Tulevaisuuden meret”, 
jonka kautta yritys kantaa huolta  
vesistöjemme tilasta. Wär tsilä toi 
Siisti Biitsi -kampanjan ensiker taa  
Vaasaan, ja samalla viikolla organisoitiin 
yhteiset siivoustalkoot myös Turussa 
ja Helsingissä.

”Tulevaisuuden meret” -teemaan 
kuuluu myös kumppanuus Seabin  
Projectin kanssa. Vuoden aikana 
Wär tsilä on lahjoittanut Seabin-meri-
roskiksia sekä Helsinkiin, Turkuun että 
Vaasaan. PSS ry on ollut mukana näissä 
lahjoitustilaisuuksissa jakamassa asian-
tuntiuuttaan meriroskaa käsittelevissä 
kysymyksissä, joihin Seabin on yksi 
ratkaisumalli. Seabin on laituriin 
kiinnitettävä meriroskis, joka kerää 
talteen vedessä ajelehtivia roskia ja 
samalla levittää tietoisuutta mer ten 
roskaantumisongelmasta. 

Lisää rantasiivouksista ja meri- 
roskasta voi lukea sivulta 20.
 

Patrick Lindqvist haluaa 
jalometallikierrätyksellä säästää 

myös luontoa.
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Sommaröstrand Marina, 
Tammisaari
Tammisaaressa sijaitseva vuoden 2012 vierassatamaksi  
valittu Sommaröstrand Marina on aktiivinen satama, joka 
tarjoaa palveluita ympärivuotisesti. Vierasvenesatama 
on auki jäiden tuloon asti, mutta satamaan pääsee myös  
kätevästi omalla autolla. Läpi vuoden ovat avoinna Skåldö 
Fiskeboden -kauppa, Pieni Saaristoleipomo ja Bistro.

- Avasimme leipomon ja sen yhteydessä olevan Bistron  
viime kesänä. Olemme keskittyneet perinteiseen leivontaan 
ja käytämme mahdollisimman pitkälle paikallisten  
tuottajien puhtaita raaka-aineita. Viime vuonna lohi- 
pasteijamme voitti artesaaniruoan SM-kisoissa kultaa, 
satamaemäntä Erja Hiltunen ker too.

Ympäri vuoden vierailijoita palvelee myös vierassataman  
yhteydessä oleva kokous- ja konferenssitila, jossa  
järjestetään erilaisia tilaisuuksia ja saunailtoja 6–20 hengen 
ryhmille. Ruoat ovat kauden teeman mukaisia.

Talvisin Sömmaröstrand Marinassa voi osallistua myös  
ilmatyynysafarille. Ilmatyynyalus kuljettaa Tammisaaren  
saaristoon, jonka jälkeen ruokaillaan vierassatamassa. 
www.sommarostrand.fi

Nauti syksystä saaristossa ja luonnossa

Svedjehamnin vanhassa kalasatamassa voi nähdä maankohoamisen 
vaikutukset.

Monipuolinen Sommaröstrand Marina on Roope-satama

Puijonnokan laavu,  
Kuopio
Monesti ei kaupunkilaistenkaan tarvitse lähteä kovin kauas 
nauttiakseen luonnon rauhasta ja kauneudesta. Puijon 
ulkoilualue Kuopiossa sijaitsee vain parin kilometr in 
päässä kaupungin keskustasta. Alue on laajuudeltaan  
660 hehtaar ia ja siitä 208 hehtaar ia on suojeltua metsää. 
Puijolla on erityyppisiä lehtoja sekä iäkkäitä, lähes  
luonnontilaisia metsiä. Alueella elää myös monia  
har vinaisia tai uhanalaisia eliölajeja. Puijon metsät ovat 
syksyisin myös suosittuja marjastus- ja sienestyskohteita.

Puijolla on kolme luontopolkua, jotka kaikki ovat noin 
kahden kilometr in mittaisia. Puijon ulkoilureitit ovat  
talvisin er ipituisten hiihtolenkkien pohjina. Vuonna 2015 
valmistui Puijonsar ven näköalapaikalle jykevä Puijon-
nokan laavu. Suosittu laavu on tehty päiväretkeilijöitä 
ajatellen ja sen yhteydessä on puuliiter i, kuivakäymälä 
ja tulipaikka. Näköalapaikalta avautuvat vaikuttavat  
maisemat Pohjois-Kallavedelle .
www.puijo.kuopio.fi

Puijonnokan laavulle pääsee parissa minuutissa autolla 
Kuopion keskustassa. 

Svedjehamn,  
Björköby 
Svedjehamn on vanha kalasatama Björköbyssä, Musta- 
saaren kunnassa, noin 40 km päässä Vaasasta luoteeseen. 
Satamaan pääsee veneen lisäksi autotietä pitkin. Svedje-
hamn sijaitsee Merenkurkun saariston maailmanperintö-
alueella, ja siellä voi nähdä, kuinka maan kohoaminen on 
vaikuttanut maisemaan. 

Svedjehamn sopii luontoretkeilijöille, sillä sieltä lähtee 
useita vaellusreittejä, joiden varrella on tauko- ja grillaus- 
paikkoja. Maankohoamista ja jääkauden muovaamia  
De Geer -moreeniharjanteita esittelevä Bodvattnetin- 
kierros on noin 3,5 km pitkä. Pidempiäkin luontoreittejä 
löytyy, kuten 13 km:n mittainen Björkö–Paniken-vaellus- 
reitti. Tällä reitillä on kaksi veneellä ylitettävää salmea. 
  Svedjehamnin suosittu nähtävyys on yli 20 m korkea 
Saltkaret-näköalatorni, josta voi ihailla ulkosaaristoa.  
Tornista voi myös bongata lintuja, sillä alueella liikkuu  
paljon saaristoille tyypillisiä lintulajeja, kuten nokikanoja, 
tiiroja ja merikotkia.
www.merenkurkku.fi

TEKSTI: Nora Forsman

Merenkurkun neuvosto / Patricia Rodas Kuopion kaupunki / Vicente Serra

Sarjassa esitellään mielenkiintoisia 
vierailu- ja harrastuskohteita 

PSS ry:n toiminta-alueilta

Roopen kompassissa

Erja Hiltunen
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PURJEHDUSTA 
JA ELÄMÄÄ 

PARHAIMMILLAAN 



Turkulainen Lauri Murto on vasta 11-vuotias, mutta 
hänelle on kertynyt jo ikänsä verran veneilyvuosia. 
Kesänsä saaristossa mökkeillen ja veneillen  
viettäneelle pojalle on meri tuttu ja rakas ympäristö.

Purjehdus on Laurille myös tärkeä harrastus, ja  
hänen lajinsa on kahden vuoden ajan ollut optimisti- 
jollailu Turun Pursiseurassa. Laurin Optihaastajat- 
r yhmässä on kymmenen 8–12-vuotiasta lasta, joita ohjaa 
kaksi valmentajaa. Treenejä on kahdesti viikossa, ja niissä 
opetellaan jollankäsittelytaitoja ja kilpapurjehdusta.  
Lisäksi kerran viikossa on kisat. 

- Treeneissä meillä on esimerkiksi leikkimielisiä  
kisoja ja harjoittelemme tekniikkaa, kuten vendoja tai  
opettelemme tuulen suuntia. Teoriaa on aina silloin, kun 
ei tuule yhtään. Er ityisen kiinnostavaa on mielestäni  
väistämissääntöjen opettelu, Lauri ker too.

Laurin r yhmässä ei vesille lähdetä vain kesäisin, vaan 
jollat otetaan esiin heti jäiden lähdön jälkeen. Viimeisen 
kerran purjehditaan myöhään syksyllä. Kylmällä kelillä 
nuoria purjehtijoita suojaa kuivapuku, jonka alle puetaan 
jotakin lämmintä. Muuten käytössä on märkäpuku.  
Lauria ei kylmä keli häir itse , päinvastoin.

- Yksi hienoimpia veneilykokemuksia on ollut se , kun 
olimme ensimmäistä ker taa tänä vuonna vesillä, ja oli 
satanut lunta. Oli upeaa katsoa horisonttiin, kun puut 
olivat lumessa, Lauri kuvailee .

Omaa jollaa ei tar vitse omistaa, vaan treeneissä voi 
käyttää pursiseuran jollia. Tärkein hankittava varuste on 
jollaliivi, sillä tur vallisuudesta ei tingitä lajissa, jossa vene 
väistämättä kaatuu silloin tällöin. Onneksi veneen saa 
lapsikin helposti käännettyä takaisin oikein päin.

Harrastus on tuonut Laurille uusia ystäviä ja kilpailu- 
kokemusta. Viime syksynä Lauri palkittiin seurassaan  
Tulevaisuuden toivon tuopilla. Optimistijollailua Lauri 
suosittelee kaikille , jotka pitävät vesillä olosta, mutta 
suositeltavaa olisi myös olla kärsivällinen.

- Sitä tar vitaan siihen, että jaksaa keskittyä, kun on 
pitkä matka ja pitkä rata edessä. Optimistijollalla purjeh-
ditaan yksin, ja välillä pitää esimerkiksi äyskäröidä vesi 
pois veneen pohjalta, Lauri ker too.

Lauri ei vielä osaa sanoa, mihin kilpapurjehdus hänet 
tulevaisuudessa voisi viedä, vaan hän tekee suunnitelmia 
menestyksensä mukaan. Kysyttäessä purjehtijoista, joita 
hän pitää esikuvinaan, tulee vastaus nopeasti.

- Omat valmentajani, jotka ovat purjehtineet ja  
menestyneet EM-kisoissa sekä isä ja äiti, jotka ovat myös 
purjehtijoita. Isä on aloittanut harrastuksen pienenä 
myös optar illa ja äiti meripar tiossa. 

Pirkko Säilä haaveili miehensä kanssa vuosia  
purjehduksesta. Unelma konkretisoitui viime vuonna, 
kun Pirkko hankki perheineen oman purjeveneen.

Pirkko Säilä on mökkeillyt ikänsä meren rannalla ja ajellut 
pienellä mökkiveneellä, mutta haave purjehduksesta 
kyti vuosia mielessä. Uskallusta kuitenkin puuttui,  
kunnes Pirkko päätti hankkia purjeveneen perheensä 
kanssa. Sunwind 27 -veneellä purjehtivat Pirkon ja  
hänen miehensä lisäksi heidän kaksi lastaan puolisoineen, 
joilta löytyy purjehdustaustaa.  Tämä oli ratkaiseva tekijä 
harrastuksen aloittamisessa ja veneen hankinnassa.

- Kahdestaan emme olisikaan mieheni kanssa  
uskaltaneet purjehdusta aloittaa, mutta nyt on hyvä  
harjoitella kokeneempien kanssa, Pirkko Säilä ker too.

Pirkko ei aloittanut purjehdusta aivan kylmiltään, vaan 
kun päätös purjeveneen hankkimisesta oli tehty, kävi hän 
saar isto- ja rannikkolaivur ikurssit, jotka antoivat hyvät 
perustiedot navigoinnista ja merimerkeistä ja muusta 
vesillä liikkumisesta. Lisäksi Pirkko haki tuntumaa pur-
jehdukseen tyttärensä kanssa purjehduskurssilta.

- Purjehdukseen liittyvästä kirjallisuudestakin saa 
paljon tietoa. Olen myös huomannut, että muut  
veneilijät antavat mielellään ohjeita ja neuvoja, joita  
kannattaa kuunnella.

Haastavinta Pirkon mielestä purjehduksen opettelussa 
on itse purjehdustekniikka. Muun muassa satamasta 
lähteminen ja rantautuminen ovat jokseenkin  
hankalia, mutta ajan kanssa Pirkko uskoo niidenkin sujuvan. 
 - Parhaita puolia on puolestaan purjeveneen rauhallinen 
ja äänetön meno tuulessa ilman äänekkäitä moottoreita. 
Luonto ja vesi ovat purjehtiessa hyvin lähellä. Purjevene 
on myös todella kaunis näky. 

Ensimmäinen purjehduskesä on takana, ja venekunta 
on ehtinyt käydä Saaristomerellä muun muassa Aspössä, 
Jurmossa ja Utössä. Päiväretkiäkin on tehty Turun  
lähisaar istoon. Seuraavalla kaudella suunnataan ehkä  
Ahvenanmaalle asti.

- Toki Saar istomeri kaikkine kohteineen ja luonnon-
satamineen tarjoaa nähtävää ja koettavaa vielä useiksi 
vuosiksi, Pirkko Säilä toteaa. R

VENEILYN   ALOITTAMINEN 
 

TEKSTI: Nora Forsman

Lauri  
Murto 

 
Pienestä pitäen vesillä

Pirkko 
Säilä  

 
Haaveesta totta

Kahdet kasvot

”Yksi hienoimpia veneilykokemuksia 
on ollut se, kun olimme 
ensimmäistä kertaa tänä vuonna 
vesillä, ja oli satanut lunta.

”Luonto ja vesi ovat purjehtiessa 
hyvin lähellä. 

 Katriina Murto  Nora Forsman

EI KATSO   IKÄÄ
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Roopen messissä – kuulumisia kentältä

Kaikki yhdistyksen huoltoalukset Saaristomerellä,  
Pohjalahdella, Saimaalla ja Päijänteellä operoivat  
varhain keväästä myöhään syksyyn maanantaista  
perjantaihin. Nyt pääsemme kurkistamaan uuden  
M/S Roopen päivään Saaristomerellä ja kuulemme  
kuulumisia Järvi-Suomesta ja Pohjanlahdelta. 

Kesäkuun 14. päivä oli yhdistyksen yksi historiallisimmista 
hetkistä. Kansanedustaja ja Saaristomeren huoltoaluksen 
kummi Saara-Sofia Sirén kastoi uunituoreen  
aluksen tutuksi M/S Roopeksi. Sirén tunnettuna Itämeren  
ystävänä on ajanut eduskunnassa sinnikkäästi yhdistyksen 
Kalusto kuntoon -hanketta. 

Kastepäivän aikana seitsemässä kuukaudessa rakennettua 
alusta tulivat ihastelemaan niin jäsenet, yhteistyökumppanit, 
lahjoittajat ja tukijat kuin uudetkin tuttavuudet.  
Aurinkoinen päivä Forum Marinumin laiturilla täyttyi  
musiikista, hienoista puheista ja kauniista sanoista.  
Yhdistyksen oli ilo jakaa päivä seurassa, joka uskoo vahvasti  
ympäristönhuoltotyöhön, jota on pian 50 vuoden ajan 

Suomen vesistöjen puolesta tehty. Heti kastajaisia  
seuraavana päivänä M/S Roope miehistöineen suuntasi  
ensimmäiselle huoltokierrokselleen.

PÄIVÄ M/S ROOPEN KYYDISSÄ

On taval l inen heinäkuun t i istai . Aamu sarastaa  
kauni ina Pärnäisten satamassa, jonne maanantaina 
on päivän päätteeksi saavuttu. Hyvin levätyn yön  
jä lkeen miehistön jäsenet kippar i Okko Salo , kone- 
pääl l ikkö Kari Lahtinen ja kansimiehen hommista 
vastaava Saana Väänänen kömpivät omista hyteistään 
keittelemään kahvit . 

– Miehistöti loissa on otettu suur i harppaus vanhaan 
alukseen verrattuna. Siel lä makuuti lat , varasto ja  
keitt iö ol ivat kaikki yhdistettyinä samoihin nel iöihin, 
kuvai lee myös konehuoneessa vi ihtyvä Lahtinen. 
Aamupalan jälkeen, noin klo 8.00, moottor it  
käynnistetään ja kur ssi suunnataan Nagu Berghamniin . 
Berghamnin Roope-palvelupisteestä löytyy 32 jä-

• Aluksen rakensi OY HL  
   Metal Ab 7 kuukaudessa.
• Uusi alus on lähes 24 metr iä  
   pitkä ja 9 metr iä leveä. 
• Tilaa kannella on n. 100 m² ja   
   kantavuutta reilut 50 tonnia. 
• Moottoreina on kaksi kappaletta  
   Nokialla valmistettavia 8,4L  
   Sisu Agcoja (AGCO Power)   
   akselivedolla. 
• Aluksen marssivauhti sijoittuu      
   kuormasta r iippuen 
  n. 8–10 solmun tienoille . 
• Aluksessa on kolme kahden  
   makuupaikan hyttiä sekä sauna.
• Yhdistyksen periaatteiden
  mukaisesti merieliöille
  haitallisen antifouling-maalin
  käytöstä rungon vedenalaisissa
  osissa on luovuttu. Pohjan pitää
  puhtaana SonicShield-ultraääni- 
  järjestelmä.

Uuden M/S Roopen 
kannella miehistön huulilla 
säilyi hymy läpi kauden.

tesäkkiä, ja täysi las iast ia vaihdetaan tyhjään. Paikal le jätetään myös  
paketi l l inen jätesäkkejä. 

Nagu Berghamnista jatketaan matkaa idyl l iseen Nötöön . Siel lä kaikki 
nel jä polttokelpoisen jätteen molokkia ovat lähes täynnä. Syvä- 
keräimet nousevat kuitenkin ketteräst i i lmaan uuden nostur in avul la , 
jol la voi s i ir tää 1000 kg taakan jopa 20 metr in päästä. 

Nötön jälkeen on vuorossa kauni in valkean kir kon komistama Aspö . 
Sieltä kerätään 44 säkkiä sekä paper i- metal l i - ja las iast iat , 240 l itraa 
kutakin. Miehistö vaihtaa paikan isäntäpar in Toren & Marikan kanssa 
kuulumiset ja vie huussi l le vielä nel jä säkkiä kuiviketta. 

Aspöstä otetaan kur ssi Björköön , jonka sisälahti on pul lol laan veneitä.  
  – Tääl lä huussien si ivous kuuluu yhdistyksen vastuul le , joten harjan 
kanssa hei lutaan hetki , ker too kansimies Väänänen. 

Kun vessat on si ivottu ja roskat kerätty, s i ir r ytään lahdel la kel luval le 
septi l le tar kistamaan pumpun toiminta. Kunnossa, joten matka jatkuu 
Jurmoon , ja lounas nautitaan pitkän si ir tymän aikana. 

Jurmosta kyyti in saadaan kolme moloki l l ista roskia ja Klasun  
Kaffelasta tuoretta kahvia ja jäätelöt. Vieläkään uuden aluksen  
kannel la ei näy jätesäkkejä vanhan aluksen tyyl i in , s i l lä kannel la  
komeilee suur i jätepur ist in, joka prässää jätteet pieneen t i laan. 

– Vanhal la Roopel la jouduimme ajamaan siksakkia, kun last in väl i- 
tyhjennyksiä pit i  tehdä useammankin kerran vi ikossa. Jätepur ist imen 
ansiosta voimme ajaa vi ikon pal jon tehokkaammin, i loitsee kippar i Salo.

Sekä aluksen jätepur ist in että nostur i ovat yhdistyksen yhteistyö-
kumppanin Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n (LSJH) investointeja  
Saar istomeren toimivan jätehuollon mahdoll istamiseksi . LSJH vastaa 
saar iston asukkaiden jätehuollosta.  

TEKSTI JA KUVAT: Veera Säilä

Uusi M/S Roope  
Pääsihteeri Aija Kaski  

kiittää Saara-Sofia Siréniä  
M/S Roopen kastejuhlassa.

TEKSTI: Jenny Gustafsson  |  KUVAT: PSS RY

Mistä on roopelaisten kesä tehty?  
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VINKKI: Kalanperkeet kuuluvat biojäteastiaan tai kompostiin. 

Vesi kielellä
UUNIHAUKI PUNAVIINISSÄ

Hauki on erinomainen ruokakala, jonka 
kannattaa antaa levätä pyytämisen jälkeen 

kylmässä ennen valmistamista. 

Yksi iso hauki | punaviiniä | sinappia | tilliä
sitruunapippuria | voita | vettä

Perkaa hauki. Laita hauki sopivaan astiaan,  
valele hauki punaviinillä ja anna hautua vähintään 
yön yli. Kuivaa hauesta seuraavana päivänä yli-
määrinen neste . Hiero hauen pinta sinapilla ja 
r ipottele sen päälle ja sisälle sitruunapippuria 
ja tili l lä. Laita uunipellil le vähän vettä ja voita ja  
aseta hauki niiden päälle . Paista uunissa noin tunnin 
ajan 175–200 asteessa. Valele haukea paiston  
aikana muutamia ker toja voi-vesi-seoksella. 

Kiitos herkullisesta reseptistä kuuluu 
jäsenellemme Riitta Salolle Jokioisista.

Päivän päätteeksi miehistö suuntaa yöksi Trunsöön , 
missä vielä i l tapuhteina leikataan yhdistyksen  
vuokramöki l le el i  Nuottatuvalle kulkevan polun 
ruoho. Kuuden aikoihin miehistö laittaa työhaalar it 
naulaan, valmistaa i l la l l ista, varaa saunavuoron  
yhdistyksen jäsensaunasta sekä valmistautuu  
seuraavaan työpäivään ja Roope-palvelupisteiden 
huoltamiseen. 

JÄRVI-SUOMEN ALUSKANNAN ELVYTYS 
ON KÄYNNISTETTY

M/S Roopen hankinta käynnist i  ketjureaktion,  
jonka avul la saati in myös Jär vi-Suomen aluskantaa 
elvytettyä. Vanha M/S Roope si ir rett i in väl ia ikaisest i 
Saimaal le , ja Saimaal la operoinut M/S Roope- 
Saimaa si ir rett i in Päi jänteel le M/S Roopettaren 
t i la l le . Kaikki alukset jatkavat edeltäj iensä nimissä 
aluei l laan. 

Päi jänteen miehistö i loitsee uudesta Roopetta-
restaan, s i l lä aikaisemmassa aluksessa ei ol lut edes 
nostur ia .

– Nyt miehistöti lat ovat hieman paremmat ja  
esimerkiksi retkisatamiin s i ir tyvät polttopuut  
kevyemmin, kun saimme nostur in, puukouran ja  
last it i laa enemmän, ker too M/S Roopettaren  
kippar i Jouni Liukkonen .

Saar istomereltä Kalusto kuntoon -kampanjointi 
s i ir tyy Jär vi-Suomeen, jotta myös sinne saatais i in 
uusi alus. Tavoitteena on saada vi imeistään kesäl lä 
2020 t i loi ltaan ja toimintavarmuudeltaan juur i  
retkisatamien ympär istönhuoltotyöhön soveltuva 
alus Saimaal le . Saimaa on yhdistyksen toiminta- 
alueista maantieteel l isest i laaj in.

YHTEISTYÖLLÄ TONNEITTAIN ROMUA POIS SAARISTA

M/S Roopen var sinainen ensimmäinen koetinkivi 
ol i  heinäkuun alussa, kun Lounais-Suomen Jäte-
huol lon kanssa jär jestett i in er i l l inen romunkeräys- 
vi ikko. Paraisten, Kemiönsaaren ja Rymättylän  
saar istossa kier täneen huoltoalus M/S Roopen  
kyyti in kerätti in 35 tonnia metal l i- ja sähkölaiteromua, 
vaaral l is ia jätteitä sekä remontointi jätettä lähes  
20 kohteesta. Myöhemmin kesäl lä PSS r y:n ja  
LSJH:n yhteisessä venekeräyksessä rannoi lta  
poimitt i in l isäksi noin 70 käytöstä poistettua ja  
ennakkoon i lmoitettua venettä kier rätykseen.  

Myös Vaasan saar istossa toteutett i in er i l l iskeräys 
tuttuun tapaan paikal l isen jätehuoltoyhtiön Stor-
mossenin kanssa. Heinäkuun vi imeisel lä vi ikol la 
huoltoalus M/S Roope-Botnian kyyti in nostett i in 
metal l i - , sähkö- ja elektroni ikkaromua yhteensä  
60 tonnia. R

Roopen messissä – kuulumisia kentältä

Erilliskeräysviikon aikana  
aluksen pysähdyspaikoille  

toi romua noin 240 vesistöjen 
äärellä viihtyvää henkilöä. 

 Nora Forsman
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Ole edelläkävijä ja suuntaa
katse rohkeasti tulevaisuuteen.

Älä käytä muoviastioita. Vältä voimakkaita 
puhdistusaineita. Ennakoi septitankin tyhjen-

nys. Lajittele roskat. Älä päästä luontoon 
mitään, mikä ei sinne kuulu.

Lisää ideoita löydät pidasaaristosiistina.fi 
-sivustolta, jonka Poutapilvi on luonut.
Ja kun haluat olla edelläkävijä verkossa,
ota yhteyttä meihin. www.poutapilvi.fi

Mikromuovit ja
rehevöityminen

uhkaavat vesistöjä.



RANNAT SIISTEIKSI  
LOFOOTEILTA  

SUOMENLAHDELLE

Viime toukokuussa vietettiin ensimmäistä kertaa Pohjoismaiden yhteistä rantojen-
siivouspäivää Nordic Coastal Clean-up Dayta, jolloin rantoja siivottiin aina Islannista 
Färsaarien kautta Suomenlahdelle asti. Päivän aikana rannoilta kerättiin yhteensä yli 

33 000 roskaa.

Rantoja on toki siivottu niin meillä kuin muualla Pohjoismaissa aiemminkin, mutta tällä ker-
taa päätimme yhdessä pohjoismaisten yhteistyöorganisaatioidemme kanssa yhdistää voi-
mamme ja ajoittaa siivoukset samalle päivälle. Pidä Saaristo Siistinä ry:lle päivä oli luonteva 
osa jo neljättä vuotta käynnissä olevaa Siisti Biitsi -kampanjaa.

Rantasiivouskampanjat tarjoavat ihmisille mutkattoman keinon vaikuttaa ja toi-
mia hyvän asian puolesta. Konkreettinen tekeminen myös avaa silmiä ja lisää tietoi-
suutta niin itse osallistujien kuin asiasta kuulevien keskuudessa. Norjassa Hold Norge 
Rent on järjestänyt siivouksia jo 10 vuoden ajan ja aktivoi tänäkin vuonna mukaan yli 
35 000 vapaaehtoista. Islannissa ja Tanskassa tämänkaltainen tapahtuma taas oli ensim-
mäinen laatuaan. Tarvetta ja kysyntää riitti, ja siivouksia onkin päätetty jatkaa kaikkialla.  

ROSKA ON ONGELMA ITÄMERELLÄKIN

Tietoisuus mer temme roskaantumisesta on lisääntynyt selkeästi viime vuosina. Media uuti-
soi harva se viikko moninker taisesti Suomen kokoisista muovilautoista valtamerillä, roskaan 
taker tuneista merilinnuista sekä mikromuovien terveyshaitoista. Viime keväänä Norjan ran-
nikolta löytyi kuollut valas vatsassaan 30 muovipussia, ja jälleen kerran mer temme muoviin-
tuminen oli otsikoissa. Valtamer ten muovipyör teet ovat tietenkin omaa luokkaansa, mutta 
meriroska - etenkin se pahamaineinen muovi - on todellinen ongelma kaikkialla.

Arvioiden mukaan vain 15 % mereen päätyneestä roskasta löytää tiensä takaisin rannoille, 
joten rantaroskaluvut ker tovat ainoastaan mur to-osan koko totuudesta. On selvää, että 
asiaan pitää tar ttua ja pian, eivätkä rantasiivoukset kaikessa vaikuttavuudessaankaan yksin 
riitä ratkaisuksi. 

Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että 80 % meriin 
päätyvistä roskista on peräisin maalta. PSS ry on vuodesta 
2012 kar toittanut rantaroskan määrää ja laatua Suomessa 
roskan lähteiden selvittämiseksi, jotta ongelmaan päästäi-
siin pureutumaan sen alkulähteillä. Keskimäärin yli 70 % 
kerätystä roskasta on muovia, ja suurin osa arkisen kulutus- 
käyttäytymisen sekä virkistyskäytön tulosta - pulloja, muovi- 
pusseja, tupakantumppeja ja ker takäyttöastioita ja niin  
edelleen. Tämä vahvistaa ajatusta siitä, että muutoksen  
tulee tapahtua juuri meidän käyttäytymiskulttuurissamme.

KUN MERIVIRROISTA TULEE ROSKAVIRTOJA

Rantojen roskaisuuteen vaikuttavat paitsi siellä aikaa 
viettävät ihmiset sekä lähiympäristö, myös merivirrat. 
Kaikki roska ei aina ole näiltä rannoilta peräisin, vaan 
etenkin kevyet muoviroskat kelluvat merivir tojen  
mukana tuhansienkin kilometr ien päähän alkulähteestään.  

Joutsen roskapesässä Kööpenhaminan Nyhavnissa. 

Yhteinen ympäristömme

TEKSTI: Anna von Zweygbergk

 PSS ry

PSS ry:n Siisti Biitsi -kampanja on 
käynnissä ympäri vuoden aina lumen 
tuloon asti. Tänä vuonna Suomessa 
on siivottu jo yli 100 rantaa. Käy 
lukemassa lisää ja järjestä omat 
talkoot: www.siistibiitsi.fi

Valtamerien rannoilla tämä realisoituu – kevään siivouk-
sissa ylivoimaisesti suurimmat roskamäärät löytyivätkin 
Färsaar ten rannoilta, ja lienee ilmeistä, ettei alle 50  
tuhannen asukkaan saar ir yhmä ole itse kaikesta tästä 
roskasta vastuussa. Färsaaret sijaitsevatkin sopivasti Golf- 
virran keskiössä, ja virran mukana rannoille rantautuu 
valtavia määriä niin köyden pätkiä kuin muovipakkaus- 
jätettäkin jopa tuhansien kilometr ien takaa.

 Pohjoismaisella tasolla suurimmaksi eroksi roska- 
tyyppien välillä nousee, kuten ar vata saattaa, kalastuksen 
aiheuttaman roskan määrä Atlantin rannoilla verrattuna 
Itämereen. Vaikka rannoilta löydetty roska on tilastolli-
sesti hieman erilaista, myös yhtäläisyyksiä löytyy ja viesti 
on selvä – roskaongelma on todellinen niin meillä kuin 
muualla, ja suurin haaste kaikkialla on muovi. R

Kirjoittaja on PSS r y:n projektipäällikkö.
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 PSS ry

 Hold Danmark Rent
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Vastaukset löydät sivulta 26.

TUNNISTATKO?

Vesikulkuneuvot

ROOPE-VINKKI

Varustautuminen turvaa 
jäällä liikkumisen

Jään paksuus mitataan aina teräsjään mukaan, ja sitä tulee jalan- 
kulkijan alla olla vähintään 5 cm. Tutustumalla ympäristöön 
ja varustautumalla oikein voi jäällä liikkua rauhallisin mielin.  
Vähimmäisvarusteisiin kuuluvat naskalit, vesitiiviisti  
pakattu kännykkä, pilli, kuivapuku tai kelluntahaalari ja 
jääsauva sekä kelluttavaksi pakattu reppu, jossa on vaihto-
vaatteet ja hypotermiapussukka. Huomio: Kelluntaliivien  
käyttöä kannattaa harkita, koska niiden kanssa avannosta 
nouseminen voi olla vaikeaa.

 Vierellä olevasta kuvasta löytyy tyypillisiä vaaranpaikkoja  
jäällä. Ne voivat johtua esimerkiksi vir tauksista, lämmön sitoutu-
misesta, lämpimästä päästövedestä tai muiden tekijöiden, kuten 
kaislikon, haurastuttamasta jäästä.

TEKSTI: Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry

Tottunutkin kulkija voi joutua pulaan jäällä liikkuessaan. 
Kantavuuteen vaikuttavat olosuhteet, kuten lumisade tai 

auringonpaiste sekä ympäristön vaaranpaikat, jotka voivat 
olla ohuen jää- tai lumikerroksen peittämiä ja siten  

huomaamattomia.

KAPEIKKO
VIEMÄRI

LAIVAVÄYLÄ

SILTA

HALKEAMA

JYRKKÄ RANTA

KAISLIKKO

LAITURI

 JOENSUU

NIEMEN KÄRKI

MERIMERKIT

KARI

Lisää vesi- ja jääturvallisuudesta sekä jäähän 
vajonneen pelastautumis- ja pelastamisohjeet  
löydät osoitteesta: www.viisaastivesilla.fi

AVANTO
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Antamalla PSS ry:n Roope-tuotteen joululahjaksi autat myös vesistöjämme,  
sillä merkittävä osuus myyntituotosta ohjautuu suoraan saaristo- ja järviluonnon  
suojeluun. Roope-tuotteiden valmistuskaaressa on huomioitu kestävä 
kehitys ja ympäristöystävällisyys. Roope-tuotteiden valmistuksessa 
käytetään mahdollisimman paljon kotimaisia yrityksiä.

Pidä Saaristo Siistinä ry:n 

ROOPE- 
TUOTTEET

OCEAN SPIRIT HYPPÄÄ RUORIIN

Roope-tuotteiden suunnittelu ja jälleenmyynti 
siirtyi salolaiselta Design Hill Oy:ltä turkulaiselle 
Ocean Spirit Oy:lle. 

Arja Kunnasluoto-Gustafsson perusti kymmenen 
vuotta sitten Ocean Spiritin, joka myy meri- ja  
veneilyhenkisiä vaatteita sekä sisustus- ja lahja- 
tavaraa veneisiin, mökeille ja koteihin. Hänelle on  
vuosien aikana kertynyt vankka tuntuma veneilijöiden 
tarpeista. 

- Ocean Spirit on ollut tähän asti yksi Roope- 
tuotteiden jälleenmyyjistä, mutta nyt olen erityisen 
iloinen siitä, että voimme käyttää kokemustamme 
Roope-tuotteiden hyväksi jo suunnitteluvaiheesta 
alkaen. Viimeistään helmikuisille Helsingin vene-
messuille on tulossa uusia, kiinnostavia Roope- 
tuotteita, Kunnasluoto-Gustafsson ker too.

Ocean Spiritin kivijalkaliike sijaitsee Turussa.  
Yrityksellä on myös verkkokauppa, josta tuotteita 
voi tuttuun tapaan ostaa jatkossakin. Lisäksi Roope- 
tuotteita löytyy eri jälleenmyyjältä saaristosta ja  
Järvi-Suomesta.

PSS r y kiittää Design Hill Oy:tä erinomaisesta yhteis-
työstä ja kuluneista vuosista ja toivottaa Ocean Spiritin 
ter vetulleeksi mukaan!

www.oceanspirit.fi  |  www.roope-tuotteet.fi
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Ocean Spirit Oy, PSS ry:n toimistot Turussa ja Savonlinnassa, Kotka Maretarium Oy, 
Seapoint Pohjoisranta, Utö Handel, Puumalan vierassatama, Nauvon vierassatama, 
Örö, Porkala Marin, Korpoströmin vierassatama, Iniön satama, Jurmo, 
Tavaratalo Wahlsten Taalintehtaalla, Design Hill Oy Salossa.

JÄLLEENMYYJÄT: 

JOULUKORTIT 
Tue joulukorteilla vesistöjemme suojelua! PSS ry:n joulukorttien tuotto 
käytetään lyhentämättömänä yhdistyksen toiminnan tukemiseen. 

Joulu saaristossa -kortin on kuvittanut graafinen suunnittelija ja taiteilija  
Pauliina Vesterinen. Kor tti on kooltaan 110 x 210 mm ja sitä myydään 
20 kappaleen pakkauksissa. 
Hinta: 30 euroa / 20 kpl (sis. kirjekuoret). Kor ttien sisäpuolella joulun 
ja uudenvuoden toivotukset kolmella kielellä sekä maininta tuoton  
ohjautumisesta PSS ry:n toimintaan.

SÄHKÖINEN KORTTI
Lahjoita joulukor ttivarat puhtaamman saaristo- ja järviluonnon  
hyväksi! PSS ry:n sähköisellä joulukor tilla kerrot sidosryhmillesi  
arvostavasi puhdasta luontoa ja tukevasi PSS ry:n työtä vesistöjemme  
hyväksi. Tämän vuoden kor tit on kuvannut Tuomas Heinonen.

Sähköisen joulukor tin saat käyttöösi tekemällä vähintään 250 euron 
lahjoituksen PSS ry:lle. Kor ttien tuotto käytetään lyhentämättömänä 
toimintamme tukemiseen. Lisäksi valittavana on kor tti, jonka tuotto 
kohdennetaan Saimaan uuden huoltoaluksen hankintaan. Sähköinen 
kor tti voidaan yksilöidä toivomallasi tekstillä ja yrityksesi logolla. 
Tilaa kortti: www.pidasaaristosiistina.fi/joulukortit

TILAUSOHJEET JA MAKSAMINEN
Tilaa joulukor tit PSS ry:n verkkosivujen kautta: 
www.pidasaaristosiistina.fi/joulukortit. 
Kor tit voi maksaa verkkopankissa tai laskulla.
Kor ttien hintaan lisätään postikulut Postin economy-luokan mukaan, 
esim. 5,00€/20 kpl ja 7,00€/40 kpl. 
Joulu saaristossa -kor tteja voi tilata myös verkkokaupastamme: 
www.roope-tuotteet.fi.

 PSS ry

TEE HYVÄÄ JOULULAHJOILLA

2  Roope-villasukat
Perinteiset, kotimaiset villasukat lämmittävät saappaissa ja  
sisällä. Sukkien var teen on ommeltu piposta tuttu nahkainen 
Roope-merkki. 
Koot: 37-39, 40-42, 43-45 ja 46-47 
Väri: harmaa
Materiaali: 70 % villa ja 30 % polyamidi
Valmistaja: Blue Shop Oy, Lahti

5  Roopen kahvihetki 200 g
Roopen kahvihetki sisältää jauhettua tummapaahtoista 
ja täyteläistä Reilun kaupan Yirgacheffe-luomukahvia 
Etiopiasta. 
Paahtoaste: 3
Valmistaja: Mokkamestarit Oy

3  Roope-matkamuki 40 cl
Roope-matkamuki soveltuu kylmille ja  
lämpimille juomille. Tuplaseinäinen ja tiivis- 
korkkinen muki säilyttää lämmön jopa  
45 minuuttia. Konepestävä.

4  Roope-pipo
Kotimainen Roope-pipo on klassikko, joka 
lämmittää talvella ja suojaa auringolta kesällä. 
Värit: musta ja punainen
Materiaali: 50 % villa, 50 % akryyli
Valmistaja: Blue Shop Oy, Lahti

1  Roope-käsipyyhe ja -kylpypyyhe
Tyylikäs harmaa pyyhe on ajaton valinta. Ristomatti Ratian suunnittelemat, 100 % orgaanisesta, Reilun kaupan puuvillasta 
valmistetut laadukkaat pyyhkeet kuivuvat pintakuviointinsa ansiosta nopeasti. Ilahduta läheisiäsi jouluna pyyhkeillä tai 
hanki niitä omaan käyttöön. Ostaessasi kolme kylpypyyhettä saat neljännen kaupan päälle ja ostaessasi viisi 
käsipyyhettä saat kuudennen kaupan päälle.

Käsipyyhe: 50 x 70 cm      Kylpypyyhe: 70 x 140 cm8,50€ 22,00€

25,00€
15,00€

15,00€11,00€

1

Huom! Pyyhkeitä koskevat 
joulutarjoukset ovat voimassa 
31.12.2017 asti verkkokaupassa 
ja Ocean Spiritin myymälässä.

 Nora Forsman
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Haluatko tukea työtämme jälleenmyyjänä? Ota yhteys Ocean Spiritiin: Ocean Spirit Oy Ab 
Linnankatu 37 b, Turku  |  p. 040 761 8484 | info@oceanspirit.fi | www.oceanspirit.fi



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

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 
aluksen päällikkö Jukka Innanen
p. 0400 165 635 | roopesaimaa@pssry.fi
 
PÄI JÄNNE
huoltoalus 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. 23 Tunnistatko-tehtävään: 1. Optimistijolla  2. ”Meriläinen”-matkavene, 3. Kanootti/Kajakki, 4. Trimaraani,   
5. Ilmatyynyalus, 6. Pulpettivene, 7. Verkkovene/Talonpoikasvene

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/tuetyotamme.

Lämmin kiitos kaikille  
työtämme kuluneen  

vuoden aikana tukeneille!

Kiitos Sinulle, joka olet ystävällisellä sanalla piristänyt 

päiväämme tai ojentanut auttavan kätesi huoltohenkilö- 

kunnallemme kesän huoltotöissä – yhdessä kaikki käy 

helpommin ja kiitokset kantavat huomiseen.

Kiitos Sinulle, joka olet maksanut jäsenmaksusi. 

Ilman Sinua meitä ei olisi.

Kiitos yritykset, yhteisöt, veneseurat ja muut kumppanit, 

jotka olette tulleet osaksi yhteistyöverkostoamme –  

yhdessä olemme paljon enemmän.

Kiitos Sinulle, joka olet muistanut meitä omissa  

verkostoissasi ja kertonut työstämme muillekin.

Kiitos kaikille huoltomiehillemme, työntekijöillem-

me ja yhdistyksemme hallitukselle ja aktiiveille –  

olette kultaakin kalliimpia.

Ter veisin, 

pääsihteeri Aija Kaski
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Päätukijamme

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

Kannatusjäsenet

Tukijamme
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