
Suomen Purjehdus ja Veneily ry ja Pidä Saaristo Siistinä ry haastavat seurat ja niiden jäsenet 
veneilemään kesäkaudella 2019 entistä vastuullisemmin. Jo pienillä muutoksilla seura voi vaikuttaa 
suuresti siihen, millaisen jäljen oma satama jättää luontoon, miten se viestii jäsenilleen ympäristöasioista 
ja miten sen jäsenistö kantaa vastuunsa yhteisen luontomme puhtaudesta.  

Veneilijän ekoteko -somehaasteellamme aktivoimme suomalaiset veneseurat esittelemään ja jakamaan 
ympäristötekojaan muille seuroille sekä jäsenistölleen – ja haastamaan seuraavan seuran mukaan. 

VENEILIJÄN EKOTEKO TULEE – ME HAASTAMME MUKAAN SINUT!

Pidetään ympäristöstämme yhdessä huolta!



Veneseuroilla on merkittävä rooli vesiympäristön hyvinvoinnin 
ylläpitäjänä. Pidä Saaristo Siistinä ry keräsi 10 vinkkiä, joiden 
avulla seurat voivat ketterästikin luoda jäsenilleen edellytyksiä 
toimia ympäristöä huomioivalla tavalla. 

1. Huolehdi, että seuran jätepisteissä on mahdollisuus lajitella 
ja ne ovat kooltaan riittävät. Kannattaa laatia jätehuoltosuunnitelma, 
joka kertoo, miten jätteitä otetaan vastaan, säilytetään ja jatkokäsitellään. 
Ohjeista seuran jäseniä myös vaarallisten jätteiden käsittelyssä.  

2. Ehkäistään yhdessä rehevöitymistä. Mikäli seuran satamassa ei 
ole omaa käymäläjätteiden imutyhjennyslaitetta, on tärkeää kertoa 
lähimmän laitteen sijainti esimerkiksi ilmoitustaululla.  

 3. Kerro seuran jäsenille vaihtoehtoisista pohjan 
puhtaanapitomenetelmistä. Myrkkymaalit vahingoittavat Itämeren 
herkkää eliöstöä sekä pilaavat maaperää. Myrkkymaaleille on onneksi 
olemassa vaihtoehtoja, kuten harjat, matot ja pesurit, jotka säästävät 
luontoa eivätkä ole terveydelle haitallisia. Pidä Saaristo Siistinä ry on 
koonnut sivuilleen kattavan tietopaketin vaihtoehdoista. Voisiko seurasi tilata 
esimerkiksi liikuteltavan pesurin satamaansa? 

4. Osoita suodattava paikka veneen pesuun ja retkiastioiden 
tiskaukseen. Vesistöihin jouduttuaan osa pesuaineiden yhdisteistä voi olla 
eliöille akuutisti myrkyllisiä tai häiritä niiden elintoimintoja ja lisääntymistä tai 
kertyä jopa ihmisten ruokalautaselle. Pesuvedet tulee aina suodattaa. 
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5. Tankkaukseen tarkkuutta ja tankkauslappu. Tankkauksen 
yhteydessä veteen joutuvat polttoainepäästöt aiheuttavat terveys-, 

ympäristö- ja turvallisuusriskejä.  

6. Seurastasiko Roope-satama? Roope-satamaohjelma on Pidä 
Saaristo Siistinä ry:n suomalaisille venesatamille suunnittelema 
ainutlaatuinen ympäristöohjelma. Sen tavoitteena on kehittää kaiken 
kokoisia venesatamia ympäristönäkökulmat ja turvallisuusasiat 
huomioiden. Lisätietoa: http://www.pidasaaristosiistina.fi/files/2631/
Meistako_Roope-satama2.pdf.  

7. Laita ympäristöohjeet näkyvälle paikalle ja kerro niistä 
seuran viestintäkanavissa. 

8. Siivoa seuran ranta kesäkuntoon järjestämällä Siisti Biitsi 
-talkoot. Muista ilmoittaa siivottu siistibiitsi.fi-sivuston karttaan, tutustua 
talkoo-ohjeisiin ja lataa roskaraportointilomakkeet. 

9. Haasta kaikkia seuran jäseniä liittymään Pidä Saaristo 
Siistinä ry:n jäseneksi. Vastuullisen veneilijän veneessä loistaa aina 
Roope-tarra. Jäsenyyden hinta on vain 35 € vuosi.  

10. Tutustu Pidä Saaristo Siistinä ry:n sivuihin, joilta löydät PSS 
ry:n jäsenille tarkoitetut ja jäsenmaksuilla ylläpidetyt Roope-palvelut sekä 
lisätietoa ja julkaisuja ympäristöasioista: www.pidasaaristosiistina.fi. 
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Mitä uutta seurasi 
tekee ympäristön 
puhtauden eteen tänä 
kesänä (katso 
vinkkilista)? Mitä 
hyviä käytäntöjä 
satamastanne tai 
saaristanne löytyy jo 
entuudestaan? Mitä 
vinkkejä jakaisitte 
muille seuroille? 

NÄIN VENEILIJÄN EKOTEKO -SOMEHAASTE TOIMII:

Luo seurasi Facebook-
sivulle kuva tai video 
sekä ytimekäs teksti 
ympäristöä 
huomioivasta 
toiminnastanne/
teostanne. Haasta 
lähiseura mukaan 
Veneilijän ekotekoon 
merkitsemällä seura 
päivitykseen: 
@naapuriseuran nimi. 

Lisää julkaisusi 
perään 
#veneilijänekoteko,  
ja merkitse SPV ja 
PSS mukaan: 
@Suomen Purjehdus 
ja Veneily & @Pidä 
Saaristo Siistinä ry. 
Ja julkaisu on valmis! 

Kannusta jäseniänne 
liittymään 
haasteeseen ja 
panostamaan 
ekologisuuteen 
jakamalla linkki 
Seilaa siististi 
-oppaaseen: http://
pidasaaristosiistina.fi/
files/2714/
Seilaa_siististi_2018_
web.pdf 

Somehaaste käynnistyy Suomen Purjehdus ja Veneilyn Facebook-sivulla perjantaina 17. toukokuuta. 
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