
SYKSY 2016

M U O T O I L U A  J A  Y M PÄ R I S T Ö T E K O J A :  S A A N A  J A  O L L I

Ä Ä N I M E R K K E J Ä :  J A S P E R  PÄ Ä K K Ö N E N  |  E S I T T E LY S S Ä  R O O P E - S ATA M A : T U R U N  P U R S I S E U R A

 Y H T E I N E N  Y M PÄ R I S T Ö M M E : M I K R O M U O V I T  |  J O U L U L A H J O I S TA  PA R H A AT:  R O O P E - T U O T T E E T

VA I K U TA ,  VA S TA A  J A  V O I TA !  O TA  O S A A  P S S RY: N  V E R K K O S I V U - U U D I S T U K S E E N

Roope

P I D Ä  S A A R I S TO  S I I S T I N Ä  RY : N  J Ä S E N L E H T I

1



KANNESSA: Muotoilijapariskunta Saana ja Olli. 
Kuva: Veera Säilä 

 
 JULKAISIJA: Pidä Saaristo Siistinä ry 

Puolalankatu 1, 20100 Turku

TOIMISTO p. 02 274 5500
roope@pssry.fi

 
 

PÄÄTOIMITTAJA: Veera Säilä 
TOIMITUSKUNTA: Veera Säilä, Julia Jännäri, Eeva Taimisto,  

Katriina Murto, Okko Salo, Veli-Matti Hartikainen
GRAAFINEN SUUNNITTELU JA KUVITUKSET:  

Pauliina Vesterinen / Pauhaus Oy
KIRJAPAINO: Jaakkoo-Taara Oy 

© 2016 Pidä Saaristo Siistinä ry

2



ELÄMÄN MITTAINEN SUHDE

  SISÄLTÖ

6 10

18 24

Pinnalla........................................................4
Syys-Roope................................................6
Roope-vinkki: 
Vastuulliseen veneilijän muistilista.....9
Esittelyssä Roope-satama.....................10
Roopen kompassissa............................12
Kahdet kasvot............................................14
Roopen messissä...................................16
Äänimerkkejä.........................................18 
Tunnistatko?............................................19
Yhteinen ympäristömme....................20
Vesi kielellä..............................................23
Roopen joulutarjoukset......................24 
Tukijat.....................................................26 
Yhteystiedot...........................................27

Kun 60-luvulla löysin Kymijoen saaressa rantavedestä iilimadon tai juotikkaan, oli päivä 
pelastettu. Lapsuus maalla oli vaatimatonta, mutta silti niin rikasta. 19 vuotta sitten olimme 
päivän avoveneellä Saimaalla ja rantauduimme juuri sopivasti niin, että ehdimme synnytys-
laitokselle. Tyttären ristiäisiä vietettiin syyskuussa pienellä laivalla järvellä.

Miten luontosuhde syntyy ja miten se kehittyy meillä jokaisella uniikiksi? 
Oma luontosuhteeni on kehittynyt varmasti aika tyypilliseksi maalla kasvaneen ja kaikki  
kesänsä luonnossa viettäneen luontosuhteeksi. Veden ääreltä ponnistaneen tyttäreni  
luontosuhteen kehittymisen jokainen varmasti arvaa.

Pidä Saaristo Siistinä ry on vesilläliikkujien ympäristöjärjestö. Yhdistys on saanut alkunsa 
yksittäisten ihmisten havahduttua rantojen roskaantumiseen. PSS ry:n arvoihin on kirjattu 
pyrkimys huomioida ja yhteen sovittaa ympäristön ja ihmisen hyvinvointia. Edesautamme 
mahdollisuutta virkistäytyä vesillä luontoa mahdollisimman vähän kuormittaen. 

Järvi-Suomessa, Päijänteellä ja Vuoksen vesistöalueella PSS toimii ”talonmiehenä”  
reilussa 150 retkisatamassa. Hoidamme kuntien, kaupunkien ja virkistysalueyhdistysten tai 
-säätiöiden omistamien retkisatamien huussit, jätehuollon ja osaan kohteista polttopuut. 
Operoimme kahdella isolla aluksella. Niiden miehistöjen lisäksi meille tekee korvaamat- 
toman arvokasta työtä kuusi huoltomiestä ja kolme yhteistyöseuraa. Resurssit ovat  
rajalliset ja taloustilanne haastava, mutta huoltokuluihin käytämme kaikki alueelta koostuvat 
jäsenmaksut – ja vielä enemmän. Teemme kaikkemme, jotta yksikään retkisatama ei  
poistuisi kar talta. Tähän tulemme tarvitsemaan myös kuntien ja kaupunkien apua.

Miksi retkisatamat ovat sitten niin tärkeitä? Niiden avulla voi nauttia järviluonnosta omis-
tamatta omaa rantaa. Niihin pääseminen ei vaadi kallista venettä, kun soutaenkin pääsee 
perille. Tärkeää on myös se, että retkisatamat pitävät elossa saaristoretkeilykulttuuria.  
Uskon, että jokainen vesillä vietetty hetki luo ja vahvistaa luontosuhdettamme. 

Viime kesän luontokokemuksiin ja muistoihin voimme palata ajattelemalla mieli- 
paikkaamme tai tapahtumaa ja kas – tulee hyvä mieli!

Eeva Taimisto  
aluepäällikkö

ROOPEN JOULUTARJOUKSET

SYYS-ROOPE ROOPE-SATAMA

ÄÄNIMERKKEJÄ 
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Veneilykauden loppuminen ei tarkoita sitä, että 
työt vesistöjen parissa hiljenisivät.
Kiireisen veneilysesongin päättyminen tarjoaa hengähdys-
tauon myös vesilläliikkujien apuvälineille ja palveluille. 
Varsinkin imutyhjennysasemat ovat keväästä pitkälle 
syksyyn kovassa käytössä, ja se näkyy aika ajoin myös 
laitteiden toiminnassa. Yhteistyökumppanimme Aspon 
tuella voimme nyt talveksi tuoda kaksi kelluvaa imu-
tyhjennysasemaa Saaristomereltä kuntokartoitukseen ja 
huoltoon maihin. 

1. Kausi loppuu, työ jatkuu 

2
Vuodenvaihteen lähetessä on hyvä kaivaa kalenteri esiin. 
Pohjois-Euroopan suurin veneilytapahtuma Vene 17 Båt 
-messut täyttää jälleen Helsingin Messukeskuksen10.–19.2.2017. 
Monien muiden mielenkiintoisten näytteilleasettajien lisäksi 
Pidä Saaristo Siistinä ry osallistuu tuttuun tapaan messuille.

Keväällä järjestetään myös perinteinen Satamaseminaari. 
Tämä PSS ry:n suosittu koulutus- ja verkostoitumistapahtuma
suuntaa Tukholman Allt för Sjön -messuille 9.–11.3.2017. 
Lähtöpäivää vietetään seminaariesitysten parissa Helsingin 
satamassa ja matkat Tukholmaan ja takaisin käytetään uusien 
ja vanhojen tuttavuuksien vaalimiseen Viking Linen viihtyisällä 
laivalla. Tarkemmat tiedot ja seminaarin ohjelma päivitetään 
yhdistyksen kotisivuille alkuvuodesta.

3. Save the Date: 
tulevia tapahtumia

BLASTIC-hanke jakaa monipuolista tietoa merten 
roskaantumisen syistä ja seurauksista. 
Pidä Saaristo Siistinä ry on mukana neljän Itämeren
maan yhteisessä BLASTIC-hankkeessa, joka tutkii ja kerää
tietoa vesistöjen muoviroskista ja niiden vaikutuksista
vesiympäristöjen ekosysteemeihin. Hankkeen sivuille on
avattu tietopankki, josta löytyy monipuolisesti tietoa
muovin tuotannosta ja matkasta aina roskaksi saakka. 
Tietopankki täydentyy koko hankkeen ajan osoitteessa: 
www.blastic.eu/knowledge-bank.

2. Kansalaistietoa muovi-
roskaantumisesta

TEKSTI: Julia Jännäri

1

Pinnalla 2016

 PSS ry

4



1. Kausi loppuu, työ jatkuu Suuresti toivottu kädenojennus valtion suunnalta 
näyttää vihdoin tulleen todeksi, kun valtion budjettiin
kirjattiin avustus Pidä Saaristo Siistinä ry:n alus-
hankintaan.
Budjetissa osoitetaan PSS ry:n uudelle huoltoalukselle 
500 000 euroa. Se tarkoittaa sitä, että Saaristomerellä seilaa 
kaudella 2017 uusi alus. Neuvottelut aluksen rakentamisesta
ovat käynnissä ja asiasta tiedotetaan, kun sopimus on alle-
kirjoitettu. Aluskeräys on tällä hetkellä tuottanut jo viiden-
neksen tavoitteestaan, yli 110 000 euroa. Tämä määrä ei 
kuitenkaan vielä yksin riitä. Kalusto Kuntoon -kampanja 
pyöriikin edelleen täydellä höyryllä, jotta saadaan kaikkien 
toiminta-alueiden aluskanta uudistettua: 
www.pidasaaristosiistina.fi /kalusto_kuntoon.

4. Kohti uutta huoltoalusta: 
Kalusto Kuntoon -kuulumiset

Pidä Saaristo Siistinä ry:n perinteisten joulukorttien
tuotto käytetään jälleen lyhentämättömänä 
yhdistyksen toiminnan tukemiseen.
Turkulainen kuvataiteilija, purjehtija ja saar iston ystävä
Kati Immonen on tämän vuotisen, rauhaa huokuvan
Jouluksi kotiin -kor tin tekijä. Saatavilla on myös 
sähköisiä kor tteja, jotka kuvasi paraislainen luonto-
kuvaaja Daniel Strömborg . Joulukor ttien ja 
Roope-tuotteiden joulutarjousten tilausohjeet löydät 
sivuilta 24–25.

5. Joulukortit saaristo- ja järvi-
luonnon apuna

Pidä Saaristo Siistinä ry:n Järvi-Suomen alue-
toimisto vuokraa Saimaan Virkistysalueyhdistyksen
ylläpitämiä mökkejä Rokansaaressa Puumalan Liet-
vedellä.
Rokansaari on suosittu retkisatama ja sieltä löytyy 
seitsemän perusvarusteltua ja viihtyisää 1950- ja 
1970-luvun vuokramökkiä. Luonnonkauniilta hiekka-
saarelta löytyviin palveluihin lukeutuu kaksi saunaa, 
nuotiopaikkoja, grillikatos, jätepiste, kaivo ja kesäkahvi-
la. Varmista ensi kesäksi leppoisa loma ja varaa mökkisi
jo nyt Järvi-Suomen aluetoimistolta: p. 015 514 648 
(ma–pe klo 8-16) tai roope.jarvisuomi@pssry.fi .

6. Rokansaaren mökkien ensi 
kesän varaus on alkanut 

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

jäsenil lemme tarpeellis immat ajankohtaistiedot
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Elämää joen varrella

Saana Sipilä ja Olli Sallinen ovat turkulaisen Saana ja Olli nimellä kulkevan  
tekstiilimuotoiluyrityksen takana. Millainen luontosuhde on pariskunnalla, joka 

vaihtoi puuvillan hamppuun ja kunnostaa Aurajoen varrella sijaitsevaa 
vanhaa koulua kodikseen? 

Vuonna 2008 Sipilä ja Sallinen olivat tekstiilisuunnittelun toisen vuoden opiskelijoita. Syys-
lomalla he muuttivat hetkeksi Sipilän suvun mökille Padasjoelle. Metsän keskellä, Päijänteen 
rannalla auringonnousu ja -lasku rytmittivät päiviä. Valoisaan aikaan nuoripari piirsi ja  
hämärän tullen saunoi. Luonnon inspiroimana syntyi ensimmäinen yhteinen printtikuosi ja 
samalla ajatus yhteisestä yrityksestä. 

– Meillä oli selkeä näkemys siitä miten asiat pitäisi tehdä. Oma yritys antoi mahdollisuuden 
ryhtyä tuottamaan tuotteitamme niin ympäristöystävällisesti ja kiinnostavasti kuin itse  
halusimme, kuvailee Sallinen. 

Nyt kahdeksan vuotta myöhemmin pariskunnalla on menestyvä pienyritys, joka tuottaa 
sataprosenttisesta hampusta valmistettuja kodintekstiilejä paikallisesti Lounais-Suomessa.  

TEKSTI: Veera Säilä

Syys-Roope

Kahvikuppien alla komeilee 
pariskunnan suunnittelema 
Maailman synty -kuosi, joka on 
saanut inspiraationsa vanhoista 
myyteistä ja suomalaisista ryijyistä.

Unto Rautio

TEKSTI: Veera Säilä
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Saana ja Olli on palkittu kansainväliselläkin tasolla ja tuot-
teita myydään 12 maassa. Mallistojen aiheet kumpuavat 
suomalaisesta luonnosta. Kansankulttuuristamme tuttu  
folk-estetiikka on modernisoitu printeissä skandinaavisin 
ottein. Valikoimasta löytyy muun muassa tyynyjä, pöytä- ja 
keittiöliinoja, essuja ja kasseja. 

VEDEN ÄÄRELTÄ

Molempien suunnittelijoiden luontosuhde on saanut kasvu- 
pohjansa veden ääreltä. Sipilä on kotoisin Järvenpäästä ja 
lapsuuden kesät hän vietti mökillään Päijänteellä soudellen. 
Sallinen on kotoisin Uudestakaupungista, jossa lapsuuden- 
koti sijaitsee merenrannalla. Sallisen perheen mökki on 
saaressa Uudenkaupungin 
edustalla ja sieltä on tehty 
retkiä Scylla-veneellä useisiin 
luonnonsatamiin. Roope- 
tarra tuokin Salliselle mieleen 
lapsuuden ja Uudenkaupun-
gin Kaupunginlahden vene- 
rivistöt.

– Teini-iässä se herääminen 
näihin ympäristöasioihin taisi 
viimeistään tapahtua ympä-
ristö- ja eläinoikeusliikkeiden 
kautta, muistelee Sallinen.

Pariskunta rentoutuu edel-
leen mökkeillen ja luonto- 
retkillä. Kestävän kulutta-
misen periaatteet näkyvät 
vahvasti arjessa. Molemmat 
ovat vegaaneja ja haluavat 
kulutus- ja materiaalivalin- 
noillaan säästää hyvinvoivan 
ympäristön myös jälkipol- 
ville. Esimerkiksi Saana ja Olli 
-tuotteissa käytetty sata- 
prosenttinen hamppu haas-
taa vesisyöppönä tunnetun 
puuvillan.

– Hamppu on vaatimaton 
kasvi, joka tuottaa ison  
sadon haastavimmissakin olo- 
suhteissa ja niukemmalla 
vesimäärällä. Lisäksi viljel-
täessä se parantaa maan 
laatua ja on tekstiilikuituna 
erittäin kestävä. On ilo tuoda tämä vanha suomalainen  
viljelykasvi taas osaksi ihmisten arkea, kuvailee Sipilä.   

Työnsä puolesta paljon ulkomaalaisten ja erityisesti  
japanilaisten kanssa Suomen luonnosta keskustelleina Sipilä 
ja Sallinen näkevät puhtaan ympäristön arvon vielä  
avarammin. He hämmästelevätkin sitä, miten vähän luontoa 
edelleenkin kunnioitetaan Suomessa. 

– Onneksi ihmisten asenne taitaa hiljalleen muuttua.  
Vielä kun ne muuttuisivat kestävämpään suuntaan poliitti-
sessa päätöksenteossa asti, pohtii Sallinen.  

 

Sipilä ja Sallinen tapasivat 
musiikkifestivaaleilla Oripäässä 
vuonna 2004.

Suvi Kesäläinen

He hämmästelevätkin 
sitä, miten vähän luontoa 
edelleenkin kunnioitetaan 
Suomessa.

Syys-Roope

Veera Säilä
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HENGITTÄVÄT SEINÄT

Kestävät valinnat näkyvät myös Sipilän ja Sallisen vuosi  
sitten alkaneen rakennusprojektin materiaalivalinnoissa 
Toukolaaksossa. Pariskunta osti Aurajoen yläjuoksulta,  
Kuralan kylämäkeä vastapäätä sijaitsevan, vuonna 1914  
rakennetun koulun yhdessä ystäväpariskuntansa kanssa.

– Jaoimme talon keskeltä puoliksi. On kiva asua hyvien 
tyyppien kanssa yhdessä, asumatta kuitenkaan kommuunissa. 
Tämä on hyvä kombo yhteiseloa ja omaa rauhaa, kun asunnot 
ovat omia ja piha yhteistä tilaa, kuvailee Sallinen.

Pariskunta on saanut remontista mukavaa vasta- 
painoa tekstiilisuunnittelulle. Suuresta oppimis-
prosessista onkin ollut kyse, sillä kumpikaan heistä 
ei ole varsinaisesti remontoinut aikaisemmin.  
Yhteisten päämäärien ja sukulaisten neuvoilla 
hommat ovat kuitenkin edenneet oikeaan 
suuntaan. Takkoihin lisätyt sähkövastukset ovat  
saaneet kyytiä ja tulisijat on palautettu  
entiselleen. Seinien eristemateriaaleiksi valikoi-
tuivat hengittävät luonnonmateriaalit.  

– Täällä tuntee olevansa osa historiaa. Siksi 
pyrimmekin vaalimaan perinnerakentamista ja 
valitsemaan sellaisia materiaaleja, että talo pysyy 
pystyssä vielä seuraavatkin sata vuotta, ker tovat 
Sallinen ja Sipilä lähes yhteen ääneen.

Pariskunta on huolissaan kaiken teollisen  
tuotannon siir tymisestä pois Suomesta. He  
kannustavat vaikuttamaan valinnoilla, kierrät-
tämään ja hyödyntämään paikallisia palveluita  
kuten verhoilijoita ja puuseppiä. Itse he ovat  

toukolaakso.fi

 

Sataprosenttinen hamppu 
haastaa vesisyöppönä 
tunnetun puuvillan.

onnistuneet metsästämään sopivia valokatkaisimia ja ovia 
aina sosiaalisen median ryhmistä ja jätelavoilta asti.

– Poisrevittyjä muovimattoja kaatopaikalle kärrätessämme 
olimme järkyttyneitä siellä makaavan lastulevyn määrästä – 
näky oli hyytävä, toteaa Sallinen. 

HISTORIAN KERROSTUMIA

Sekä Sipilälle että Salliselle veden läheisyys on edelleen 
asuinympäristössä tärkeää. Sään salliessa aamukahvit  
juodaan usein pihalla Aurajokea tuijotellen.

– On hauska seurata joen elämää. Välillä ohi uivat kajakit 
ja välillä retkiuimarit, ker too Sipilä hymy huulilla.

Toukolaakso on merkityksellinen muillekin turkulaisille.
Monen vanhemman sukupolven edustajan koulumuistot  
sijoittuvat juuri näihin maisemiin ja luokkahuoneisiin, jotka 
nyt muotoutuvat keittiöiksi, makuuhuoneiksi ja muiksi  
kodin tiloiksi. Koulu on tarjonnut synnyinkodin myös vuonna 
1920 syntyneelle kuvataiteilijalle Touko Laaksoselle. 
Tom of Finlandina tunnetun taiteilijan työt ovat olleet  
merkityksellisiä homoseksuaalien tasa-arvoisemman aseman 
saavuttamisessa maailmanlaajuisesti. Toistaiseksi remontin 
yhteydessä ei kuitenkaan ole piirroksia vielä tullut vastaan.

– Kaiken kukkuraksi koulu on rakennettu suojellun  
viikinkiaikaisen kalmiston päälle, joten historian kerrostumia 
täällä kyllä riittää, ker too Sipilä.

Pariskunnalla onkin suunnitteilla kunnostaa talon ala- 
ker taan ensi kesäksi kahvila ja näyttelytila, jotta ihmisillä 
olisi mahdollisuus vierailla tässä tarinoita täynnä olevassa 
kohteessa. R 

SYNTYNYT: Saana -86 ja Olli -83 TYÖ: Muotoilija 
& Yrittäjä KOTI: 102-vuotias hirsitalo Toukolaakso 
HARRASTUKSET: Saanalla remontointi, ruuanlaitto ja 
television murhasarjat. Ollilla remontointi, hölkkäys ja 
alakulttuurihistoria MIKÄ KASVI OLISIT? Saana olisi 
saniainen, Olli härkäpapu.

 

Täällä tuntee 
olevansa osa historiaa.

toukolaakso.fi
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ROOPE-VINKKI

Vastuullisen veneilijän  
muistilista

Käy läpi veneen varusteluissa ainakin:

• pelastusliivien kunto ja riittävä määrä
• moottorin kunto ja tarpeelliset huollot
• näkyvä rekisteritunnus ja rekisteritodistus
• kompassi, ajantasainen merikar tta ja puhelin
• tarkastettu sammutin
• toimiva septijärjestelmä
• ankkuri riittävän pitkällä köydellä
• airot tai mela
• pumppu tai äyskäri
• riittävästi polttoainetta, kun lähdet veneilemään
• Pidä Saaristo Siistinä ry:n uusin jäsentarra.

Lisäksi talvella on aikaa vahvistaa navigointitaitoja  
esimerkiksi kansalais- ja työväenopistojen kursseilla, 
syventää tietämystä hyödyllisestä sääopista sekä pe-
rehtyä vaihtoehtoisiin pohjan puhtaanapitomenetel-
miin yhdistyksemme kotisivuilta: 
www.pidasaaristosiistina.fi

Muistathan ympäristöä ja kanssaveneilijöitä 
huomioivan asenteen ympäri vuoden!
Lisää hyödyllistä tietoa veneilystä: 

www.trafi.fi/veneily

Talvikaudella on hyvä käydä läpi  
vastuullisen veneilijän muistilistaa ja  
laittaa kuntoon puutteelliset kohdat. 
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Kookas, mutta 
kotoisa turkulainen

110-vuotias Turun Pursiseura on yksi Suomen suurim-
mista veneseuroista. Ruissalossa komeileva satama 
tarjoaa vierailleen monipuolista toimintaa ympäristöä 
kunnioittaen. 

Turun Pursiseura on vilkas vierassatama ja lisäksi se toimii 
kotisatamana 200 veneelle. Seurassa on yli 1600 jäsentä, ja 
Turun Pursiseuran lipun alla purjehtii 650 venettä. 

Satamassa ei ole varsinaisia vieraslaitureita, vaan vierailijat 
sijoitetaan kulloinkin tyhjillään oleville venepaikoille.

– Olemme saaneet kiitosta vierailijoilta tästä järjestelystä. 
Vallitseva mielipide on, että tuntuu kuin tulisi kotisatamaan, 
kun ei olla erillään sataman vakituisista asukkaista, ker too 
seuran toiminnanjohtaja Katja Rytkönen.

Järjestelmä on miellyttänyt niinkin paljon, että pursiseura 
on saanut tyytyväisistä vieraista uusia jäseniä.

KESKELLÄ LUONNONSUOJELUALUETTA JA KAUPUNKIA

Satama muutti nykyiseen sijaintiinsa, kun sen edellinen tuki-
kohta tuhoutui pommituksissa talvisodan viimeisinä päivinä.
Uudeksi paikaksi valikoitui Suomen ensimmäisen siviili-
lentoaseman alue Turun Ruissalossa.

TPS:n laitureilla innostetaan 
veneilyharrastukseen ja tuetaan 

kilpapurjehdusta.

Ruissalo on vehreä saari aivan Turun edustalla, Airiston 
suulla. Golfkenttä, kasvitieteellinen puutarha, kylpylä, uima-
rannat sekä useat kahvilat palvelevat vieraita Ruissalon 
luonnonsuojelualueella. Lisäksi sataman läheiseltä pysäkiltä 
on suora linja-autoyhteys Turun keskustaan.

– Kattavien satamapalveluiden lisäksi panostamme 
esteettömyyteen ja uudesta purjehduskeskuksestamme 
löytyy myös invasauna, ker too Rytkönen.

ROOPE-SATAMASTATUS TAKAA LAADUN

Pursiseura on kehittänyt aluettaan luontoa kunnioittaen,
ja ympäristöarvot näkyvät kaikessa sen toiminnassa. 
Roope-lippu onkin liehunut korkealla lähes Roope-satama-
ohjelman alusta asti.

– Olimme ensimmäisiä Sinilippusatamia, ja ohjelman 
päätyttyä oli luontaista hakea Roope-satamastatusta. Kun 
asiat ovat satamassa kunnossa, on statuksen ylläpitäminen 
helppoa. Ja kun me näitä ympäristö- ja turvallisuusasioita
mietimme muutenkin, niin Roope-lippu on hyvä keino 
osoittaa se myös muille, kuvailee Rytkönen. R

TEKSTI: Julia Jännäri

 

”Vallitseva mielipide on, että 
tuntuu kuin tulisi kotisatamaan.

 

Esittelyssä Roope-satama

Katja Rytkönen
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Esittelyssä Roope-satama

 Elena Vekkeli
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Lootholma 

Lootholma sijaitsee Saaristomerellä Kustavissa hyvien kulku- 
yhteyksien päässä. Täyden palvelun Roope-satamanakin 
tunnettu Lootholma ei hiljene talvellakaan, vaan toiminta 
muuttaa muotoaan ja pääosan saa uutukainen lomakylä. 
Luonnonkauniin saaristomaiseman keskellä sijaitsevissa  
lomahuoneistoissa on panostettu hyvään varusteluun 
ja ekologiseen rakentamiseen ympäristöä kunnioittaen.  
Kesällä on myös mahdollisuus majoittua ainutlaatuisissa, 
koivusta käsityönä valmistetuissa jur tissa.

Saaristomaisemien lisäksi lähellä sijaitsevat Jeremian luolat 
ovat mielenkiintoinen nähtävyys monipuolisine ympäris-
töineen. Saaristolaiskylän palvelut ovat käytössä pääasias-
sa kesäkuukausina, mutta Kustavin kaupat ja ravintolat  
palvelevat myös talvikaudella.

Lisätietoa Kustavista www.visitkustavi.fi ja 
Lootholmasta www.lootholma.fi

Ympäri vuoden

Pulahdus luonnonveteen piristää talven harmaudessa.Lootholma tarjoaa virikkeitä ja nähtävää ympäri vuoden.

Avannon taikaa 

Kesäkauden päättyessä tulee taas aika keksiä uusia harras-
tuksia täydentämään veneilyn jättämää sisäistä tyhjiötä. Yksi 
hyvä tapa viettää vapaa-aikaa talvikautena on avantouinti.

Lähes kaikille sopiva avantouinti on edullinen harrastus, 
jonka hyödyt on yleisesti tunnustettu. Sen on muun muas-
sa sanottu lisäävän endorfiinin ja kor tisolin erittymistä,  
virkistävän, lisäävän kylmänsietokykyä ja parantavan unta. 
Säännöllistä avantouintia voisikin löyhästi luonnehtia  
terveyden ja nuoruuden lähteeksi.

Suomen Latu kruunasi vuoden 2016 avannoksi Turun 
avantouimareiden kotiavannon Turun Ispoisten rannassa. 
Jos kuitenkin matka Turkuun on turhan pitkä, niin moni- 
puolisia ja virkistäviä avantokohteita löytyy ympäri  
Suomen.

Avantouintipaikkoja löytyy kuntien sivuilta tai esimerkiksi 
osoitteesta www.avantouinti.fi.

TEKSTI: Koonnut Roope-lehden toimitus

 Julia Jännäri

Roopen kompassissa

 Lootholma.fi
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Saimaan Geopark

Saimaalla on ainutlaatuisia geologisia, arkeologisia ja  
kulttuurihistoriallisia nähtävyyksiä, jotka odottavat 
kävijöitä. Siksi eteläiselle Saimaalle on suunnitteilla 
UNESCOn Saimaa Geopark -hanke. Hankkeella halutaan 
nostaa esiin tar inaa Saimaan jär vialtaan geologiasta, 
luonnosta ja Saimaalla asuneiden ihmisten elämästä.
Geopark on rajattu alue, joka sisältää tieteellisesti, histo-
riallisesti tai maisemallisesti merkittäviä geologisia kohteita. 
Esimerkiksi Satamosaaren suojainen lahti on suppa, joka 
syntyi mannerjään sulamisvaiheessa maa-aineksiin jääneen 
jääkimpaleen sulaessa.

Suunnitellulla Geoparkin alueella sijaitsee useita PSS ry:n 
huoltamista retkisatamista ja niihin odotetaankin uusia  
kävijäryhmiä geomatkailijoista. 

Lisää hankkeen etenemisestä 
www.saimaageoparkproject.fi

Satamosaari edustaa eteläiselle Saimaalle tyypillisiä harjusaaria. 

 Arto Hämäläinen

Sarjassa esitellään mielenkiintoisia 
vierailu- ja harrastuskohteita 

PSS ry:n toiminta-alueilta
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Vaikuta, 
vastaa

ja voita!

Olemme uudistamassa kotisivujamme, ja sinun 
ajatuksesi ovat meille arvokkaita.  

Millaista hyötyä kotisivuistamme on sinulle ollut?  
Entä mitä haluaisit niissä parantaa?  

Kyselyyn voi vastata sähköisesti osoitteessa  
www.pidasaaristosiistina.fi 

 Vastaajien kesken arvomme suosittuja  
Roope-pipoja viisi kappaletta.

KIITOS JO ETUKÄTEEN!



Meripelastuksen ankkurilogo on monelle veneilijälle 
tuttu. Kaikki eivät kuitenkaan tiedä, että pelastus-
toiminta perustuu noin 2000 vapaaehtoistyönteki-
jän aktiivisuuteen. Yksi heistä on merikapteeni Pihla 
Lehto, joka aloitti harrastuksen 14 vuotta sitten. 

Meripelastustoiminnan mahdollistavat jäsenmaksut,  
lahjoitukset, RAY:n tuki ja pelastustehtävistä saatavat  
korvaukset. Onnettomuuden sattuessa ihmiset viedään 
aina turvaan korvauksetta, mutta kiireettömissä veneen 
siirroissa apu voi tulla hyvinkin kalliiksi ilman jäsenyyttä. 
Suurin osa tehtävistä ohjataan meripelastuskeskuksista ja sisä- 
vesillä hätäkeskuksista. Yleisimmin apua tarvitaan, kun kone on 
rikkoutunut, polttoaine loppunut tai on ajauduttu karille.

Harrastuksena meripelastus vaatii sitoutumista, sillä  
jokaisen uuden tulokkaan kouluttaminen on yhdistykselle 
suuri satsaus. Tulokaskursseja järjestetään paikallisissa  
yhdistyksissä yleensä keväällä.

– Tulokkaalla ei tarvitse olla aikaisempaa kokemusta. Oman 
kiinnostuksen mukaan voi harjoittelijasta edetä hiljalleen aina 
päälliköksi asti, kuvailee kouluttajanakin toimiva Lehto. 

Itse meri ei ole Lehdon mielestä vaarallinen. Turvallisuuden 
perusta on valmistautuminen, varusteiden ja aluksen 
hyvä kunto sekä tilannetaju. Kun ensimmäisen kerran käy  

mielessä ukkosen uhatessa, kannattaisiko vetää purjetta 
sisään, niin yleensä kannattaa. Se on Lehdon oma motto.

– Karilleajo on usein huolimattomuutta, joka tapahtuu 
tutuilla kotivesillä. Törmäämme myös siihen, että sijainti 
on epäselvää, koska elektronisia navigointivälineitä luetaan 
väärässä skaalassa, huomauttaa Lehto.

Omaan osaamiseen ei saa tuudittautua, ja esimerkiksi mies 
yli laidan -tilannetta tulisi koko veneseurueen harjoitella 
käytännössä. 

– Se on myös meripelastusharrastuksessa antoisaa, kun 
aina voi kehittyä lisää. Monipuolisia tehtäviä kyllä riittää. 
Harrastus antaa hienon mahdollisuuden liikkua vesillä  
ilman omaa venettä ja kaiken raskaan työn korvaa  
auttamisen ilo!

Jo lapsena paljon isänsä kanssa purjehtinut Lehto välittää 
meren puhtaudesta. Kauppamerenkulun ja vapaaehtois-
työn lisäksi Lehto pyörittää miehensä kanssa Venepesu- 
yritystä, jossa veneen pohjan voi pesettää harjapesuri- 
laitteella. Näin myrkkymaaleja ei tarvitse käyttää.

– Muistetaan veneillessä muiden ja ympäristön huomioi- 
minen. Yksi muovipussikin voi viivästyttää ihmishengen  
pelastamisen joutuessaan vedessä aluksemme vesisuihku-
vetolaitteen vedenottoaukkoon. 

Pihla 
Lehto  

 
Harrastuksena  

vapaaehtoinen meripelastus

Kahdet kasvot

 
” Karilleajo on usein 
huolimattomuutta, joka 
tapahtuu tutuilla kotivesillä. Veera Säilä

AALLO KOSSA

TEKSTI: Veera Säilä
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Ei ole tuullut kohta kolmeen viikkoon. Sen tietää  
tarkalleen arkkitehti Jouni Lehtonen, joka purjeh-
duksen ja uintiharrastuksen myötä on siirtynyt leija-
lautailemaan vuoden ympäri. 

Lajin pohjana on monelle tuttu lainelautailu. Siinä missä 
lainelautailija meloo itsensä vauhtiin, nostaa leijalautailija 
suuren leijan ilmaan. Kuin purjeen lailla, leijalautailija 
saa keveän lautansa ajamaan aalloilla. Haasteellisuus 
ja monipuolisuus ovat lajin suola. Aaltotempuista voi 
tehdä loputtomia var iaatioita oman tasonsa mukaan.

– Kaikki lähtee säätiedotuksen tulkitsemisesta. On  
oltava oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Sen jälkeen  
tulee valita olosuhteisiin sopivat välineet, tiivistää  
Lehtonen. 

Lehtonen aloitti harrastuksen talvella, sillä jäällä  
leijan lennättämistä on helppo harjoitella suksilla tai  
laudalla, kun pinta on tasainen ja kantava. Suomessa on 
tarjolla useita kursseja, joista on monipuolinen hyöty 
aloittelijalle . On tärkeää opetella er ilaisia hätätilanteita  
tur vallisessa ympäristössä. Kursseilta löytää helposti 
myös muita harrastajia, joiden kanssa lajia voi jatkaa  
kimpassa.

– Olemme sopineet kavereiden kanssa, että yksin ei 
harrasteta. Kun kaveri on mukana, on aina joku tilanteen 

tullen auttamassa, ker too itseään maltill iseksi kuvaileva 
Lehtonen.

Mies itse ei pelkää mer ta, mutta tuntee siellä piilevät 
vaarat. Hän osaa tar vittaessa tehdä leijasta hätäpurjeen, 
jolla pääsee rantaan. 

– Suomessakin esiintyy merivir toja, jotka voivat  
estää rantaan pääsyn, ja pinnan alla piilevä kivi voi yllättää 
surffar in.

Lehtosen yksi suosikkipaikoista on Hanko ja sen upeat 
lähisaaret. Sieltä löytyy monipuolinen maasto niin  
kokeneelle kuin aloittelevallekin leijalautailijalle . 

– Leijalaudalla liikutaan yleensä noin 20 solmua.  
Tilanteet ovat nopeita ja suuri leija saattaa näyttäytyä 
sivulliselle ar vaamattomana. Me leijalautailijat pyr imme 
huomioimaan muut vesilläliikkujat ja noudatamme  
veneilijän väistämisvelvollisuuksia. Huomioimme myös 
lintujen pesimäajat.

Luonto on konkreettisesti läsnä lajissa, kun luonnon 
voimalla ja ehdoilla liikutaan aivan veden pinnassa.  
Surffar i törmää harmillisen usein sinilevään ja voi tuntea 
sen myöhemmin ihossa kutinana tai silmätulehduksina.

– Tätä meille tärkeää lajia ei pystyisi harrastamaan 
Suomessa, jos emme huolehtisi Itämeren puhtaudesta, 
painottaa Lehtonen. R

Jouni 
Lehtonen  

 
Harrastuksena  
leijalautailu

Kahdet kasvot

”Kun kaveri on mukana, 
on aina joku tilanteen tullen 
auttamassa.  Veera Säilä

AALLO KOSSA

TEKSTI: Veera Säilä
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TEKSTI: Roope-lehden toimitus  |  KUVAT: PSS ry

Roopen messissä

Järvi-Suomi tapetilla 
Kuluneeseen kesään Jär vi-Suomessa liittyy yksi kaikin puolin  
poikkeuksellinen päivä. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö vieraili 
huoltoalus Roope-Saimaalla tutustuen sekä PSS r y:n että Suomen 
WWF:n toimintoihin. Lisää viestiä tärkeästä työstämme kansalle 
välitti myös Jethro Rostedt , kun Puumalan satamassa kuvattiin 
Myyntimies Jethron uutta tuotantokautta. Ohjelmassa hän myi  
PSS r y:n jäsenyyksiä. Retkisatamien huoltokauteen valmistauduttiin 
M/S Roopettaren perusteellisella huollolla. Retkisatamaverkostossa 
Päijänteellä Vähä-Ur tti poistui retkisatamakäytöstä ja uutena paikkana 
avautui Naukula. Saimaalla uusittiin sahapukkeja ja var ikolla odottaa 
viisi tiskipöytää, joiden sijoituspaikat ilmoitetaan keväällä. Lisäksi  
M/S Roope-Saimaa oli mukana toteuttamassa Suomen ensimmäistä 
mikromuovitroolausta. Aiheesta lisää sivulla 20. R

Roope-Saimaan kippari/kansimies Jaakko Kulmala, 
PSS ry:n aluepäällikkö Eeva Taimisto,  

tasavallan presidentti Sauli Niinistö,  
WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder sekä 

Roope-Saimaan kippari Jukka Innanen.

Mitä kuuluu Itäinen 
Suomenlahti?
PSS r y kunnosti Santiossa sijaitsevan kuiva- 
käymälänsä. Santion saar i on Itäisellä  
Suomenlahdella sijaitseva rajanylityspaikka, 
jossa kuivakäymälän lisäksi vesilläliikkujia  
palvelee PSS ry:n imutyhjennyslaite. Toivomme 
kohteen suovan jatkossakin käyttäjil leen 
mukavan pysähdyksen. Kuluneena kesänä 
PSS r y otti huoltovastuulleen myös Kotkan 
kaupungin omistamat kolme imutyhjennys-
asemaa. Verkostoa kehitetään entisestään 
ja ensi kaudeksi alueelle hankitaan yksi uusi 
kiinteä imutyhjennyslaite . R
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Terveiset Saaristomereltä!
Perinteisen kausikertomuksen sijaan keskityn tällä kertaa 
erittäin tärkeään, mutta helposti kiireiden keskellä unohtu-
vaan asiaan – kiittämiseen. M/S Roopen kausi on kulkenut 
kaikilla osa-alueilla edellisiä kesiä sujuvammin. Vaikka vanha 
viisaus kertoo, että tuurilla ne laivatkin seilaa, niin Roopen 
ja saariston jätehuollon ylläpidossa ei pelkkä tuuri riitä. 
Yhtälöön vaaditaan monta muuttujaa. Tarvitaan ammatti-
taitoista ja hyvähermoista henkilöstöä sekä miehistössä että 
toimistoilla, joustokykyistä yhteistyötä konemekaanikoista, 
jätteiden jatkokäsittelijöistä, tavarantoimittajista sekä jäte-
pisteiden ja huussiemme paikallisista hoitajista koostuvaan 
verkostoon. Lisäksi tarvitaan hyvää hallintoa sekä tietysti 
laaja jäsenistö, joista jokainen omalla panoksellaan vaikuttaa
suoraan herkkien vesialueidemme hyvinvointiin. Olemme 
jälleen pienillä resursseilla, mutta isolla tahtotilalla onnistu-
neet tekemään työmme niin hyvin kuin mahdollista. Tämä on 
tarkoitettu teille kaikille: Kiitos! R

Terveisin,
M/S Roopen kippari Okko Salo

Affectolta keinoja tiedon 
keräämiseen ja 
havainnollistamiseen 
Affecto tarjoaa PSS r y:lle omaa erityisosaamistaan, ana-
lytiikkaa ja tiedon merkityksellistä esittämistä. Tavoitteena 
on havainnollistaa ja tuoda selkeämmin esiin yhdistyksen 
toiminnan vaikuttavuutta ja valtakunnallista ympäristö-
huoltotyötä. Keväällä allekirjoitetun yhteistyösopimuksen
mukaisesti PSS r y ja Affecto ovat kehittäneet kar tta-
palvelun, josta käy helposti ilmi Roope-palvelupisteiden, 
-satamien ja PSS r y:n kelluvien imutyhjennyslaitteiden 
sijainnit.Tulevaisuudessa pyr itään siihen, että PSS r y:n 
septilaitteiden toimivuus näkyisi kar talla yksinker taisin 
vär ikoodein. Saaristomerellä sijaitsevien Pähkinäisten ja 
Kirjaisten septilaitteisiin asennettiin heinäkuussa kävijä-
laskurit. Lisäksi niissä on pilotoitu järjestelmää, jonka 
kautta käyttäjä voi tehdä vikailmoituksen. Kar tat julkais-
taan keväällä 2017. R

Pohjanlahdella metalli-
romua ennätysmäärät!
Kesä Pohjanlahdella alkoi ikävissä merkeissä, kun Kupari-
saaren jätepiste , kuivakäymälä ja osa maastoa paloivat 
tuhopoltossa. Paloalueen raivauksen jälkeen saaren 
ilmettä uusittiin kunnostamalla rannan gr ill ipaikka. 
Vastaava gr ill ipaikan kunnostustyö tehtiin myös Lars-
björkaskär issä, jossa katokseen asennettiin uusi tuli-
paikka ja tuulensuojaseinät. Molemmat kohteet kunnos-
tettiin PSS r y:n yhteistyökumppanin Wärtsilä Oyj :n 
rahoittamana. Normaalin huoltotyön lisäksi Vaasan 
saar istossa järjestettiin heinäkuun lopussa perinteinen
romunkeräys yhteistyössä Stormossenin kanssa. Kolmen
päivän aikana kyytiin ker tyi 71 500 kg metalliromua sekä 
20 000 kg muuta romua ja vaarallisia jätteitä. R

Vaasan edustalla sijaitsevan kahden gril-
lipaikan uusimisen mahdollisti Wärtsilä.

Yhteistyöllä siivottiin 
75 rantaa 
Touko- ja syyskuussa järjestettyjen Siisti Biitsi -kampanjoiden 
aikana siivottiin yhteensä 75 rantaa kansalaisten, PSS ry:n hen-
kilökunnan ja yhteistyökumppaneiden kesken. Talkoolaisten 
toimittamien rapor ttien mukaan rannoilta kerättiin yhteensä 
lähes 50 000 roskaa, joista suurin osa oli tupakantumppe-
ja ja muovia. Yhteistyötä tehtiin RuisRockin, Turun am-
mattikorkeakoulun ja Meyer Turun kanssa. RuisRockissa
PSS ry:n henkilökunta ja innokas talkoojoukko keräsi 
festarikansan jaloista 74 Palpan jätesäkillistä muovipulloja ja 
tölkkejä. Pantittomat muovipullot toimitettiin Turun AMK:n 
innovatiivisten opiskelijoiden käsittelyyn. Opiskelijat tulevat 
jalostamaan muovia jatkokäyttöä var ten. Par tiolippukunnan
Raision KilliNallien ja Meyer Turun kanssa siivottiin 
Hahdenniemen rantaa Pernon telakkaa vastapäätä. R

Lippukunta Raision KilliNallit ja Meyer Turun henkilökunta siivoa-
massa Hahdenniemen rantaa Pernon telakkaa vastapäätä.
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Kenen äänimerkin haluaisit kuulla seuraavassa Roopessa?   
Tv-kokki ja kalastusopas Henrik Rehbinder. R

Mitä luonto merkitsee sinulle?
 Luonto on ollut intohimoni syli-ikäisestä asti. 

Olen lapsesta saakka viihtynyt luonnossa, ja kalastus- 
harrastukseni vuoksi vesiluonto on kiehtonut erityisen 
paljon. Aikuisiällä luonnossa liikkuminen on toiminut 
täydellisenä vastapainona arjelle ja työelämälle.
Puhdas luonto merkitsee myös mahdollisuuksia.  
Suomessa harvoin ymmärretään, kuinka suuri 
potentiaali luontomatkailussa nykypäivänä piilee.

Lempikohteesi Suomen vesistöissä?
 Olen kalastanut Kuhmon koskilla lapsuu-

desta lähtien ja saanut sieltä elämäni ensimmäiset  
taimenet ja harjukset, joten tunnesiteeni Kuhmon 
upeisiin reittivesiin on erityinen. Tällä vuosituhannel-
la en ole Kuhmossa juuri kalastanut koskien ja kala- 
kantojen heikon tilan vuoksi, mutta olen ilolla seurannut 
asiassa tapahtuvaa muutosta. Juuri tällä hetkellä  
Kuhmon pääkoskilla suoritetaan kalataloudellista  
kunnostusta, jossa vaelluskaloille luodaan kutualueita.

Jasper Pääkkönen

Mihin ympäristöön liittyvään epäkohtaan 
haluaisit ihmisten kiinnittävän enemmän 
huomiota?

 Mietin usein, miksi Suomessa ei ymmärretä 
luonto- ja vaikkapa kalastusmatkailun mahdollisuuksia? 
Suomi on siunattu harvinaisen runsaalla luonnolla. 
Kenties siksi olemme itse sokeita ymmär tämään,  
kuinka paljon moni ulkomainen matkailija on valmis 
maksamaan päästäkseen aidosti puhtaan luonnon  
pariin. Erityisesti kalastusmatkailun mahdollisuudet on 
laiminlyöty päättäjätasolla täysin.

Lupauksesi luonnolle
 Tulen jatkossakin kampanjoimaan elin- 

voimaisempien kalakantojen ja kestävämmän kalastus- 
politiikan puolesta sekä erityisesti vesivoiman aiheut-
tamien valtavien ympäristöhaittojen minimoimiseksi. 
Suomen joissa on pari tuhatta patoa, joista vain noin 
220 tuottaa sähköä. Turhat, kannattamattomat ja  
ympäristöhaitoiltaan hyötyjä suuremmat padot tulisi 
purkaa ensi tilassa, jotta kalakantamme saisivat  
mahdollisuuden elpyä.

36-vuotias näyttelijä, yrittäjä ja perhokalastaja Helsingistä

TEKSTI: Veera Säilä

Äänimerkkejä

 Jouko Eronen

18



Jasper Pääkkönen

Äänimerkkejä

Vastaukset löydät sivulta 26.
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TUNNISTATKO?

Solmut
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MISTÄ ON 
KALAKUKKO 

TEHTY?
Kuopion torilla tuoksuu tuore kalakukko. Mehevä kuori kätkee sisäänsä herkullista
muikkua suoraan Kallaveden järvestä. Mutta kuka tietää, mitä muikun mahaan 

päätyy nyt ja tulevaisuudessa? 

Merien roskaantumista on tutkittu maailmalla noin 20 vuotta, mutta sisävesien roskaisuus-
tilannetta suhteellisen vähän. Arvioidaan, että suurin osa meriroskasta on kulkeutunut 
jokien mukana maalta. Nämä tutkimustulokset ovat johdattaneet meidät roskan 
lähteille ja uusien kysymyksien pariin. Nyt tutkijoiden silmäteränä ovat joet ja järvet sekä 
mikroskooppisen pieneksi hajonnut, alle 5 mm kokoinen mikromuovi.

MUOVI EI HÄVIÄ, SE HAJOAA

Itä-Suomen yliopiston ympäristö- ja biotieteiden laitoksella tutkijana toimiva Samuel 
Hartikainen on kiinnittänyt jo vuosia huomioita muovin hajoavaan luonteeseen. 

– Tutkittuani pitkään muun muassa muovin kierrätysprosessia kiinnostuin mikromuovista. 
Muovia on ollut maailmassa vasta 60 vuotta. Näiden vuosien aikana olemme kehittäneet 
poisheitettävän tuotteen, joka ei kuulu luontoon, pohtii Har tikainen. 

Järvet ovat otollisia paikkoja tutkia mikroroskan olemusta. Roskaa ajautuu mantereelta
mahdollisesti hule-, jäte- ja lietevesien mukana, liikenteestä, satamista sekä rannoilla 
sijaitsevien tehtaiden puhdistimien läpi. Veden kemia on suolaisessa merivedessä erilainen
kuin makeassa järvivedessä. Näin ollen muovissa tapahtuvia kemiallisia reaktioita pitää 
tutkia erilaisissa vesistöissä. 

– Vielä ei voida varmaksi sanoa millaisia ympäristöterveydellisiä riskejä muovista aiheutuu 
luonnolle ja ihmisille. Sitä on kuitenkin tärkeä selvittää, sillä esimerkiksi kuopiolaiset saavat 
juomavetensä Kallavedestä, toteaa Har tikainen.

Yhteinen ympäristömme

TEKSTI: Veera Säilä 

 IStock Images
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Har tikainen kuvailee, miten Kallavesi on monipuoli-
suudessaan kuin maailma pienoiskoossa ja siksi täydellinen
tutkimuskohde. Elokuun lopussa siellä järjestettiinkin 
yhteistyöllä Suomen ensimmäinen sisävesien mikromuovi-
troolaus eli mantatroolaus. Pidä Saaristo Siistinä ry:n huolto-
alus M/S Roope-Saimaalla ajettiin pitkä päivä Kallavedellä
mantatroolin kanssa. Trooli saatiin käyttöön Suomen 
ympäristökeskukselta, ja näytteet analysoidaan Itä-Suomen 
yliopistossa.

PSS RY:N TOIMINTA ON ASKELEEN EDELLÄ

Kesäkuussa PSS ry:n projektikoordinaattori Jenny 
Gustafsson saapui Berliinistä mielenkiintoisin uutisin. 
Kansainväliseen, makeiden vesistöjen roskaantumista kä-
sittelevään seminaariin (European Conference on Plastics 
in Freshwater Environments) osallistuminen osoitti, että 
PSS ry:ssä verrattain pitkään tehty työ rantojen makro-
roskan seurannan parissa kiinnosti laajalti. Makroroska on 
mikroroskaa suurempaa ja makroroska yleensä hajoaa 
mikroroskaksi. 

– Olemme olleet edistyksellisiä MARLIN ja Siisti Biitsi 
-projekteissa Euroopan tasolla. Oli ilo jakaa jo keräämäämme
tietoa ja hyväksi koettuja seurantamenetelmiä merimak-
roroskaan liittyen. Nyt on helppo jatkaa yhteistyötä ma-
keidenkin vesien osalta. Erityisen kiinnostuneita oltiin siitä, 
miten olemme onnistuneet osallistamaan myös kansalaisia
seurantatyöhön juuri Siisti Biitsi -kampanjoissamme, 
ker too Gustafsson. 

Tuoreimmassa EU-hankkeessa, jossa PSS ry on muka-
na, ollaan myös ajan hermolla. BLASTIC-hanke selvittää 
muoviroskan lähteitä ja kerää sekä jakaa tietoa roskaisuus-
tilanteesta Itämeressä. Esimerkiksi keväällä valmistuu 
aiheesta 10–12-vuotiaille lapsille suunnattu ympäristö-
kasvatuksellinen kirjanen.

– Ihminen on osa ympäristöä ja siksi ympäristön asia on 
ihmisenkin asia. Omilla kulutusvalinnoillaan meistä jokainen
voi vaikuttaa omalta osaltaan makro- ja mikroroskan 
määrään, muistuttaa Gustafsson. R 

Jätevedestä löytyneitä mikromuoveja.

Mitä minä voin tehdä?
Jokainen löytää varmasti oman 
motivaattorinsa, kun näkökulmia on useita. 
Roskan vähentämisellä on taloudellisia 
vaikutuksia, kun raaka-aineita ei tuhlata ja 
heitetä pois. Sillä on terveydellisiä vaikutuksia, 
kun emme saa kehoomme luontoon 
kuulumattomia partikkeleita vedenelävien 
mukana. Lisäksi erityisesti vesilläliikkujalle 
roskat ovat myös turvallisuusriski. 

Yhteinen ympäristömme

TEKSTI: Veera Säilä 

 IStock Images

• Vähennä yksityisautoilua, jotta renkaista ir toavan 
   kumin määrä vähenisi.
• Käytä mekaanisia vaihtoehtoja muovisten ja 
  myrkyllisten veneiden pohjamaalien sijaan.
• Älä säilytä lasikuituista venettä kivikkoisessa vedessä.
• Peitä maaperä pressulla veneen huoltotöiden ajaksi.
• Tekokuituisten vaatteiden, kuten fl eecen pesussa ir toaa 
  mikromuovia poistoveden mukana. Vähennä pesukertoja, 
  tuuletuskin voi riittää.
• Unohda pienet hedelmäpussit ja käytä kaupassa kestopusseja.
  Monella hedelmällä on suojaava kuori jo itsessään.
• Valitse hammastahna ja muut puhdistustuotteet, 
  jotka eivät sisällä kuorivia muovirakeita.
• Älä heitä vanupuikkoja viemäriin.
• Järjestä vuosittain Siisti Biitsi -talkoot.
• Jaa nämä vinkit ystävillesikin.
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 Julia Talvitie

1 mm

Yhden 250 ml kuorintapesutuubin 
sisältämä mikromuovin määrä.

 PSS ry
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PURJEHDUSTA 
JA ELÄMÄÄ 

PARHAIMMILLAAN 



TARJOILUVINKKI: Otetaan siivu tuoretta tummaa leipää ja simppelihaukea päälle. 
Leivän kruunaa tuoreet yrtit. Simppelihauki maistuu myös kuumien perunoiden kanssa.

 

SITRUUNAINEN SIMPPELIHAUKI 
valmistusaika 2 vuorokautta

Tämän ceviche-tyyppisen kalan valmistat 
parissa vuorokaudessa kuin itsestään. 
Tarvitset vain seuraavat raaka-aineet:

Tuore, noin 1-3 kg hauki + 2-3 sitruunaa + 
valkosipuli + suolaa + pippuria + oliiviöljyä

Fileoidaan hauki. Pienet ruodot voi jättää, sillä 
ne sulavat sitruunamehussa. Fileet leikataan 
ohuiksi siivuiksi ja laitetaan kulhoon. Sitruunat 
puristetaan mehuksi, joka kaadetaan kala- 
siivujen päälle. Kalanpalat saavat peittyä sitruuna- 
mehuun kunnolla. Sekaan laitetaan vielä kolme 
tai neljä valkosipulin kynttä siivutettuina sekä 
pippuria ja suolaa oman maun mukaan.

Anna haukipalojen muhia sitruunaliemessä 
jääkaapissa vuorokauden verran, jonka jälkeen 
seokseen lisätään oliiviöljyä noin puoli desiä. 
Laita kulhollinen sitruunahaukea takaisin jää-
kaappiin vielä vuorokaudeksi. 

Niin simppeliä ja hyvää!

Vesi kielellä

 

Isot hauet kannattaa 
päästää takaisin veteen, 
jotta ne pääsevät jatkamaan 
tervettä haukikantaa. 

Järvien petokalat suositellaan 
pakastettavan ennen käyttöä.
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Pieni muistaminen on perinteinen tapa 
osoittaa välittämistä vuoden pimeimpänä 
aikana. Antamalla lahjaksi Roope-tuotteen 
osoitat välittäväsi herkästä saaristo- ja 
järviluonnostamme. Roope-tuotteet ovat 
laadukkaita ja tyylikkäitä. Niiden valmistuk-
sessa on huomioitu kestävä kehitys sekä 
mahdollisimman korkea kotimaisuusaste.

Merkittävä osuus Roope-tuotteiden 
myyntituotosta ohjataan Pidä Saaristo  
Siistinä ry:n työn tukemiseen. 

Antamalla Roope-tuotteen 
läheisellesi annat lahjan myös 
vesistöille.

Pidä Saaristo Siistinä ry:n 

JOULU- 
TARJOUKSET

1 14,50€

2 25,00€

3 15,00€

Tilaa Roope-tuotteet verkkokaupastamme: 
www.roope-tuotteet.fi. Lahjoille voi valita 
myös maksuttoman paketoinnin! 
Tilauksiin lisätään postimaksu.

Roope-tuotteiden myynnistä vastaa 
Design Hill Oy 
www.designhill.fi
p. 02 736 2266.
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JÄLLEENMYYJÄT

Valikoituja Roope-tuotteita saatavilla myös 
seuraavilta jälleenmyyjiltä. Päivittyvä lista 
jälleenmyyjistä löytyy PSS ry:n kotisivuilta.

www.roope-tuotteet.fi 
Design Hill Oy, Halikko
Kotka Maretarium Oy, Kotka
Ocean Spirit, Turku
SEAPOINT Pohjoisranta, Helsinki
Utö Handel, Utö
PSS ry:n toimisto, Turku
PSS ry:n toimisto, Savonlinna

2  Kaksi matkamukia   
+ Roopen kahvihetki 
Tuplaseinäiset ja konepestävät matkamukit 
saavat talviaamuihin kaverikseen tumma-
paahtoisen Roopen kahvihetki -luomu-
kahvin. Tämä etiopialainen Reilun kaupan 
erikoiskahvi on Mokkamestarit Oy:n 
vastapaahtamaa. 

25,00€

YHTEISHINTAAN

(norm. 31,50 €)

3  Roope-kauppakassi 
Roope-kauppakassi on valveutuneen  
kuluttajan kestävä valinta. Helppohuoltoinen 
ja tilava kassi on hengittävää verkko- 
materiaalia ja se on Huittislaisen  
Kassimatti Oy:n valmistama.

HINTAAN

(norm. 19,50 €)15,00€

14,50€

1  Roope-pipo 
 
Roope-pipo on kotimaisen Blue Shop Oy:n 
PSS ry:lle Lahdessa valmistama klassikko-
tuote. Vuodesta toiseen suosionsa säilyttävä 
pipo on miellyttävää materiaalia ja soveltuu 
pidettäväksi ympäri vuoden. Tyylikästä 
asustetta voikin nähdä niin satamissa kuin 
kaupungillakin. Materiaali: 50 % villaa,  
50 % akryylia

MUSTA TAI PUNAINEN

TILAUSOHJEET JA MAKSAMINEN  Tilaa kor tit PSS ry:n verkko- 
sivujen kautta: www.pidasaaristosiistina.fi/joulukortit. Tilaukset voi 
tehdä myös sähköpostilla roope@pssry.fi. Kor teista lähetetään lasku. 
Kor ttien hintaan lisätään postikulut Postin economy-luokan mukaan,  
esim. 5,00€/20 kpl ja 7,00€/40 kpl. Jouluksi kotiin -kor tteja voi tilata  
myös verkkokaupastamme: www.roope-tuotteet.fi.

Tue joulukorteilla vesistöjemme suojelua! 
PSS ry:n joulukorttien tuotto käytetään 

lyhentämättömänä yhdistyksen toiminnan 
tukemiseen. 

Tämän vuoden sähköiset joulu-
kor tit kuvasi paraislainen Daniel 
Strömborg. PSS ry:n sähköisellä 
joulukor tilla kerrot sidosryhmillesi 
arvostavasi puhtaita vesistöjä ja  
seisovasi PSS ry:n toiminnan  
takana. Valitsemasi sähköisen joulu- 
kortin saat käyttöösi tekemällä 
vähintään 250 euron lahjoituksen 
PSS ry:lle. Korttien tuotto käytetään 
lyhentämättömänä toimintamme  
tukemiseen. Sähköinen kortti  
voidaan yksilöidä toivomallasi  
tekstillä ja yrityksesi logolla. 

 
Tunnelmallisen Jouluksi kotiin 
-kor tin on tehnyt turkulainen  
kuvataiteilija Kati Immonen.  
Kor tin koko on 15 x 15 cm ja sitä 
myydään 20 kappaleen pakkauksissa. 
Hinta: 30 euroa / 20 kpl (sis. kirje-
kuoret). Kor ttien sisäpuolelle on 
painettu hyvän joulun ja uuden  
vuoden toivotukset suomeksi, 
ruotsiksi ja englanniksi. Kor teissa 
mainitaan myös tuoton ohjautumi-
sesta PSS ry:n toimintaan. 

1
JOULUKSI KOTIIN

2
SÄHKÖINEN KORTTI
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Pidä Saaristo Siistinä ry:n rahoitus muodostuu jäsenmaksuista, ympäristöministeriön valtionavustuksesta sekä yrityksiltä,
yhteisöiltä, kunnilta ja yksityishenkilöiltä saatavista tuista ja lahjoituksista. Tukien ja lahjoitusten avulla pidämme 
arvokasta saaristo- ja järviluontoamme puhtaana ja siistinä ja edistämme ympäristöystävällistä vesillä liikkumista.
Tuen voi toiveiden mukaan ohjata tietylle vesistöalueelle tai tiettyyn kohteeseen. Mikäli haluatte tukea toimintaamme, 
ottakaa yhteyttä pääsihteeri Aija Kaskeen, p. 040 528 7145 tai aija.kaski@pssry.fi. Lisätietoa lahjoittamisesta ja 
tukemisesta löydät myös nettisivuiltamme osoitteesta www.pidasaaristosiistina.fi/tuetyotamme.

Päätukijamme

Oikeat vastaukset s. 19: 1. Paalusolmu, 2. Varmistettu ulkosorkka, 3. Siansorkka, 4. Merimiessolmu, 5. Kalastajansolmu, 6. Jalussolmu

Kannatusjäsenet

Tukijamme

Kiitos kaikille toimintaamme tukeneille!

Kiitos myös kaikille niille jäsenille sekä muille yrityksille, yhteisöille ja veneseuroille, jotka ovat tukeneet 
Pidä Saaristo Siistinä ry:n toimintaa.

www.pidasaaristosiistina.fi 

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

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

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

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
 
toimistosihteeri Merelle Ahlman
p. 02 274 5500 | merelle.ahlman@pssry.fi

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

projektipäällikkö Hanna Haaksi
p. 050 302 2661 | hanna.haaksi@pssry.fi

projektikoordinaattori Jenny Gustafsson
p. 050 556 9271 | jenny.gustafsson@pssry.fi

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

tiedottaja Nora Forsman (äitiyslomalla)

huoltoalus Roope
kippari Okko Salo
p. 0400 372 379  | okko.salo@pssry.fi

POHJANLAHT I
huoltoalus Roope-Botnia
kippari 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 Roope-Saimaa
p. 0400 165 635 | roopesaimaa@pssry.fi
 
PÄI JÄNNE
huoltoalus Roopetar
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 
Design Hill Oy | Vaskiontie 418, Halikko
p. 02 736 2266 | info@designhill.fi
www.designhill.fi
www.roope-tuotteet.fi
 

Tukijamme

www.pidasaaristosiistina.fi
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”Haluamme kulutus- ja materiaalivalinnoillamme säästää 
hyvinvoivan ympäristön myös jälkipolville.” – Saana ja Olli




