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L ELINA SAARINEN

Ilomielin
siivoustalkoisiin
Unohdetaan juhlapuheet, mennään ja siivotaan
ranta roskista. Pyydetään mukaan ystävät, työkaverit, kerhot, päiväkodit, koulut, kaikki. Koko
Suomen rannikko puhtaaksi parissa viikossa.

S

iinä idea Pidä Saaristo Siistinä ry:n (PSS) tänään käynnistyvässä Siisti Biitsi
-siivouskampanjassa.
Halu tarttua toimeen syntyi, kun PSS näki kaksivuotisen MARLINprojektin surulliset tulokset. Rantojen roskaantumista Suomessa, Virossa,
Latviassa ja Ruotsissa kartoittanut tutkimus todisti, että Suomen rannat
olivat tutkituista roskaisimpia. Rannoilta löytyi valtavat määrät jätettä ja muoviroskaa.
”Tavoitteenamme on Siisti Biitsi -kampanjalla siistiä rantamme ja nostaa Itämeren
roskaantuminen yleiseen tietoisuuteen ja antaa ihmisille konkreettinen mahdollisuus

vaikuttaa Itämeren hyvinvointiin”, Siisti Biitsin projektikoordinaattori Jenny
Gustafsson kertoo.
Siisti Biitsi mahdollistui, kun Ålandsbanken myönsi sille alkuvuonna 60 000
euron rahoituksen. Tukijajoukko on sittemmin kasvanut. Kaikki sponsorit löytyvät siistibiitsi.fi-sivulta.

Bettina Sågbom-Ekin kotialbumi

M Purjehdusta harrastava Bettina Sågbom-Ek kehuu PSS:n ja muiden jätehuoltotoimijoiden tekemää työtä saariston jätehuoltoinfran hyväksi. ”Saaristokohteet ovat
kokemukseni mukaan siistejä. Septitankin tyhjennyspisteitä on tosi tiiviisti nykyään
ja satamien roskahuolto toimii.”
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Keräyspussin
kanssa lenkille
Siivousjoukkojen kasvattamiseksi kampanjalle on saatu hyviä esikuvia. Seitsemän julkisuudesta tunnettua suomalaista
on lupautunut kampanjan kummeiksi.
Yksi heistä on YLEllä omaa talkshow’ta
vetävä Bettina Sågbom-Ek.

O Vesien puhtaus on kalastusta
harrastavalle Peltsi Peltolalle tärkeää.
”Yhdellä joella löysin harjuksen
mahasta kolme tupakantumppia.
Kalastajat syyllistyvät itsekin tähän. On
typerintä katsoa, kun joku heittää perhokalastaessaan tumpin jokeen”, Peltsi
sanoo.

YLE

”Koko Suomen rantojen siivoaminen
kahdessa viikossa on mahdollista, jos saadaan tarpeeksi paljon ihmisiä mukaan.
Siitä voi saada mielihyvää ja yhdessä tekemisen riemua”, Bettina uskoo.
Retkiluistelu- ja purjehdusharrastukset
liikuttavat Bettinaa paljon rannoilla ja vesillä. Hän kertoo törmäävänsä usein siihen,
että esimerkiksi venepaikoille on jätetty
juhlan jäljet rikotuista pulloista kertakäyttögrilleihin ja jopa puutarhakalusteisiin.
”Aina voi toivoa, että asenteet muuttuisivat.”
Bettina onkin ottanut tavakseen siivota
roskia ja rikkinäisiä kalaverkkoja pois maastosta. Koirien kanssa lenkkeillessään hän
kerää lasinsiruja ja muuta roskaa koirankakkapusseihin.

Bettina kannustaa muitakin toimimaan
ympäristön siisteyden hyväksi. Tupakantumpit voisi aina sujauttaa filmipurkista
tehtyyn, taskussa kulkevaan miniroskikseen.

Peltsi ottaa
lapset mukaan
Kampanjan kummiksi on ryhtynyt myös
YLEn Erätulilla-ohjelmasta tuttu toimittaja Mikko ”Peltsi” Peltola. Peltsi lähti
mukaan herättääkseen ihmiset arvostamaan luontoa ja saadakseen mahdollisimman monet mukaan talkoisiin.
Peltsi toimii myös Suomen Vapaa-ajan
kalastajien kalakummina ja Metsähallituksen kansallispuistokummina.

”Minua harmittaa roskaaminen kaikissa muodoissa. Saan puhtaasta luonnosta
itselleni ja läheisilleni niin hyvää mieltä,
että en ymmärrä, miksi osa haluaa tuhota
sitä järjestelmällisesti.”
Paljon eteläisellä merialueella ja saaristossa liikkuva Peltsi on huomannut
reissuillaan, ettei ole sellaista kolkkaa,
mitä roska ei saavuttaisi. Osa roskista on
aallokon kuljettamia, osa selvästi ihmisten
pudottamia.
”Jotenkin sen vielä ymmärrän, jos siellä
on joku kaljatölkki, koska humalassa ihmiset ovat vastuuttomampia. Sitä ihmettelen,
että monessa paikassa olen nähnyt ihan
muovikassillisia keittiön roskapöntöstä
tuotua talousjätettä. Jos kaljatölkin heitto on tappo, roskapussin tuominen on jo
murha, se on suunniteltu.”
Maastopyöräilevä, melova ja kalastava
Peltsi haluaa säilyttää vesien puhtauden ja
luonnontilaiset rannat ja metsäpolut. Siisti
Biitsi -talkoisiin hän aikoo tuoda lapset
mukaan ja tehdä siivouspäivästä kivan
ulkoilupäivän, johon liittyy siivoamisen
lisäksi vaikkapa eväsretki.
”Vihaan siivoamista, mutta luonnossa
ei ole roskien paikka. Nämä talkoot ovat
hyväntekeväisyyttä, jossa tehdään luonnolle hyvää. Tätä ei pidä tehdä ryppyotsaisesti.” L

Mikä Siisti Biitsi?
• kaikille avoimet siivoustalkoot
• tarkoituksena siivota koko Suomen
ja Ahvenanmaan meren rannikko
roskista
• talkooaika 12.5.–25.5.2014
• järjestäjänä Pidä Saaristo Siistinä ry
• nettisivuilla www.siistibiitsi.fi voi
ilmoittaa mukaan oman talkooporukan ja siivottavan rannan
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