O H J E I TA J A N E U VO J A TA L KO O L A I S I L L E

SIISTI BIITSI -KAMPANJA
Siisti Biitsi -kampanja on Pidä Saaristo Siistinä
ry:n rantojen siivoustalkookampanja. Kampanjan tarkoituksena on siivota rantoja, kerätä tietoja löytyneistä roskista, herättää kiinnostusta
rantojen roskaisuustilanteeseen ja yhdistää
konkreettinen ympäristötyö hauskaan ulkoilupäivään.
Pidä Saaristo Siistinä ry oli mukana Itämeren
rantojen roskaisuutta kartoittavassa MARLIN-hankkeessa vuosina 2011–2013. Hankkeessa saadut tulokset kertoivat karua kieltä
osoittaen Suomen rantojen olevan roskaisimmat kaikista mukana olleista tutkimusmaista.
Surullinen tulos ja halu siistiä rannikkomme
poikivat keväällä 2014 ensikertaa järjestetyn
Siisti Biitsi -talkookampanjan. Keväällä 2014
kohteena oli koko Suomen ja Ahvenanmaan
rannikko. Vuodesta 2015 lähtien kampanjassa
on ollut mukana kaikki rannat, niin meren, järvien kuin jokienkin rannat.

Ehdota töissä huomenna!

OSALLISTUMINEN
KAMPANJAAN
Kampanjaan osallistutaan järjestämällä omat
rantasiivoustalkoot omavalintaisella rantakohteella. Kohde voi olla esimerkiksi oman
lähiympäristön ranta, joka kaipaisi siivousta.
Tarkemmat ohjeet rannan valinnasta löytyvät
tästä oppaasta Talkoojärjestäjän muistilista
-kohdasta.
Kampanjaan voivat osallistua niin yhdistykset,
organisaatiot, harrastusryhmät, yritykset, kaupungit, opiskelijat, koululaiset, perheet ja kaveriporukat kuin yksityiset kansalaiset.
Osallistuminen on helppoa:
• Kerää oma tiimi
• Ilmoittaudu mukaan Siisti Biitsi -kotisivujen
kautta
• Ilmoittauduttuanne voitte kutsua ja haastaa
muita talkooryhmiä mukaan
• Viettäkää kiva päivä rannalla samalla tehden
hyvää rantojemme luonnolle

www.siistibiitsi.fi
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Kuka kirjaa ylös?

ROSKARAPORTOINTI
Siisti Biitsi -kampanjan tavoitteena on paitsi
siivota rannat myös kerätä tietoa rannoilta löytyvistä roskista. Tässä talkoolaisilla on merkittävä rooli. Pidä Saaristo Siistinä ry jatkaa MARLIN-hankkeessa aloitettua työtä keräämällä
tietoa rannoilta löytyvistä roskista. Pyydämme
kampanjaan mukaan lähteviä raportoimaan
kerätyt roskat meille.
Raportoiminen on helppoa:
1. Tulosta roskalomakkeita
2. Paras tapa roskien keräämiseen ja raportoimiseen on jakautua 2-3 hengen ryhmiin
3. Ryhmästä yksi merkitsee kerätyt roskat lomakkeeseen tukkimiehenkirjanpidolla. Muut
keräävät ja kertovat kirjurille roskalaadun ja
määrän.
4. Palauta täytetty lomake talkoojärjestäjälle.
5. Talkoojärjestäjä toimittaa lomakkeet Siisti Biitsi -kampanjan koordinaattorille joko
täyttämällä lomakkeen verkossa, postittamalla tai skannaamalla täytetyt lomakkeet
sähköpostitse.

et ajoissa!

Muista tulostaa lomakke

Otetaanko julisteet myös?

KAMPANJAMATERIAALI
Siisti Biitsi tarjoaa talkoojärjestäjille erilaista
viestintämateriaalia käyttöön:
• Logo (suomi ja ruotsi) paino- ja verkkomuodossa
• Kampanjaopas
• Kampanjajuliste
Kampanjamateriaalia voi hyödyntää omista
talkoista tiedottamiseen, Siisti Biitsiin liittyvään viestintään ja tiedottamiseen (esim. logo
verkkosivuille) ja talkoovarusteisiin painattamiseen (esim. t-paidat, hanskat).

TALKOOJÄRJESTÄJÄ
VASTAA TALKOISTA
PSS ry eli kampanjan järjestäjä
• Vastaa kampanjan koordinoinnista
• Vastaa talkoojärjestäjien neuvonnasta tarjoamalla ohjeita ja vinkkejä
• Vastaa Siisti Biitsi -kampanjan viestinnästä
ja markkinoinnista
• Hallinnoi talkoiden ilmoittautumisia
• Hallinnoi siivouksissa kerättyä roskaantumisaineistoa
• Vastaa kampanjan oheistoiminnan ja -tilaisuuksien järjestämisestä
Talkoojärjestäjä
• Vastaa käytännönjärjestelyistä
• tarjoaa mahdolliset talkootarjoilut
• huolehtii mahdollisesta kuljetuksesta siivouspaikalle
• ohjeistaa talkoolaiset paikan päällä
• tarjoaa mahdolliset siivoustarvikkeet
• ottaa vastaan talkoovapaaehtoisten ilmoittautumiset
• huolehtii kerätyt roskat pois rannalta
• Varmistaa, että talkoisiin on maanomistajan
lupa
• Huomioi lintujen pesimäajan, kun valitsee
talkookohdetta
• Ilmoittaa talkoorannan sijainnin kampanjakoordinaattorille
• Huolehtii, että talkookohde on kaikille osallistujille helppokulkuinen ranta, jonne on järjestetty hyvät kulkuyhteydet
• Huolehtii mahdollisten lupien hoitamisesta

• Toimii talkoolaisten ja Siisti Biitsi -kampanjan työryhmän välisenä linkkinä
• Huolehtii roskaraportoinnin tietojen välittämisen kampanjan järjestäjälle
• Ohjeistaa talkoolaisia
Talkoolainen
• Noudattaa saatuja ohjeita
• Vastaa omasta turvallisuudestaan ja asianmukaisesta varustautumisesta talkoisiin
Roskat
Talkoita järjestäessä olisi hyvä selvittää etukäteen kerättyjen roskien jätepisteet tai mahdollisuus jätteiden jättämiseen esimerkiksi rannalla sijaitseviin jäteastioihin.
Monet kunnat tarjoavat vapaaehtoisille kunnan aluella siivoaville ryhmille neuvoa ja apua
mm. roskien poiskuljettamisessa. Järjestäjän
on hyvä olla yhteydessä kuntansa ympäristö-,
tekniikka-, huolto- ja/tai tilapalveluosastoon.
Talkooryhmä on itse ensisijaisesti vastuussa
roskien oikeanlaisesta poiskuljettamisesta ja
hävittämisestä.

Selvitä jätepisteet!

TALKOOJÄRJESTÄJÄN
MUISTILISTA
Autamme talkoojärjestäjiä työssään laatimalla
muistilistan, josta on helppo varmistaa onnistuneiden Siisti Biitsi -talkoiden järjestämiseen
liittyvien tekijöiden huomioiminen.
Talkookohde
• Varmista kenen mailla liikutaan ja tarvittaessa kysy lupaa talkoiden järjestämiseen.
• Etukäteen käyminen paikan päällä helpottaa toteutuksen suunnittelua.
• Varmista, että kohde on turvallinen ja kaikille osallistujille helppokulkuinen.
• Talkoolaisia varten on hyvä selvittää, miten
he pääsevät paikalle eri kulkuneuvoin (julkinen liikenne, henkilöauto, polkupyörä jne.).
• Kohteen varustelu on hyvä tietää: onko paikan päällä käymälää, mahdollisuus nauttia
eväitä ja ruokailla jne.
• Älä häiritse luontoa. Pyydämme järjestäjiä
huomioimaan lintujen pesimäajan, joka on
juuri keväällä kiihkeimmillään.

Talkoolaiset
Huolellinen ohjeistus on aina onnistuneiden
talkoiden tae
• Ohjeistus oikeanlaisiin varusteisiin
• Ohjeistus työhön
• Ohjeistus roskaraportointiin
• Aikataulut ja reittiopastukset
• Tiedottaminen talkoihin liittyvissä asioissa
• Motivointi on myös tärkeää, niin ennen talkoita kuin paikan päälläkin. Iloinen ja innostunut talkoolainen on talkoiden parasta antia.
• Talkooryhmän koko on hyvä pitää hallittavana.
• Ennakkoilmoittautuminen auttaa mahdollisten ilmoitus- ja lupa-asioiden ennakoinnissa.
• Yli 100 lapsen ja yli 200 aikuisen tilaisuudet vaativat ilmoituksen laatimisen
viranomaisille. Lisää tietoa saatavilla
alueen pelastus- ja poliisilaitoksista.

Muista lupa-asiat!

LINTUJEN PESIMÄAIKA
Siisti Biitsi -kampanja järjestetään toukokuussa, jolloin on myös lintujen pesimäaika. Olemme pyytäneet talkoojärjestäjiä huomioimaan
asian talkookohdetta valitessa.
Lisätietoa lintujen pesimäajasta ja sen huomioimisesta löydät Siisti Biitsin kotisivuilta.
Siisti Biitsi on kampanja, jonka avulla haluamme vaikuttaa lähiympäristömme tilaan. Hyvien
ohjeiden, ennakkoilmoittautumisien ja kattavien tietojen avulla voimme vaikuttaa talkookohteiden valintaan. Kampanjaan osallistuvat
välittävät luonnon hyvinvoinnista. Toteutamme kampanjan luontoa kunnioittaen.

VÄHÄKS SIISTII
www.siistibiitsi.fi
-KUVAKILPAILU
www.snyggbeach.fi
Siisti Biitsi -kampanjassa halutaan palkita innokkaita talkoolaisia. Kilpailussa voidaan etsiä
Tarkemmat
kuvaa, joka välittää
hyvää löytyvät
talkoofiilistä, näyttäyhteystiedot
vää kuvaa roskista,
hauskinta
kuvaa talkoopokampanjan kotisivuilta.
rukasta asuineen tai vaikka taiteellista kuvaa
Pidä Saaristo Siistinä ry
roskista ja vesiluonnosta.
Puolalankatu 1
Kilpailuun voi osallistua sosiaalisen median
20100 Turku
(Facebook, Instagram ja Twitter) kautta. Käytä hashtageja #siistibiitsi tai #snyggbeach.
Siisti Biitsi – Snygg Beach
siistibiitsi
@Siistibiitsi
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#siistibiitsi / #snyggbeac

