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H
åll Skärgården Ren 
rf (HSR rf), som 
grundades år 1969, 
är en riksomfat-
tande miljöorgani-

sation för båtfarare och andra 
som rör sig på sjön. Föreningen 
verkar i såväl skärgårds- och 
kustområdena som i Insjöfin-
land.
 
HSR rf är en välkänd och pålitlig 
medlemsbaserad sakkunnigor-
ganisation som specialiserat sig 
på vattendragens miljöfrågor. 
Våra medlemmar består av 
personer som uppskattar en ren 
vattenmiljö. Föreningens upp-
gift och syfte är att arbeta för 
att hålla Finlands havsområden, 
insjöar, stränder och skärgård 
rena, trivsamma och trygga 
samt att främja möjligheterna till 
båtliv och friluftsliv.  
 
Till miljövårdstjänsterna som 
HSR rf erbjuder båtfarare och 
andra som rör sig på sjön hör 
cirka 200 Sälle-stationer som 
utöver avfallstjänster i allmänhet 
också har en eller flera torrtoa-
letter som sköts av föreningen. 
Vi tar även hand om natur- och 
utflyktshamnar. Dessutom har 
föreningen 30 flytande an-
läggningar för sugtömning av 
båtarnas toalettavfall i de olika 
vattenområdena. 

 
Vi ordnar separata insamlingar 
av el-, elektronik- och järnskrot 
samt farligt avfall i skärgården 
med våra fartyg. Vi producerar 
tjänsterna tillsammans med bl.a. 
kommuner, avfallshanteringsbo-
lag och rekreationsområdesför-
eningar. 
 
Föreningen deltar mångsidigt i 
arbetet för att skydda vattnen 
tillsammans med andra organi-
sationer som utför motsvarande 
arbete. HSR rf deltar också i det 
internationella vattenskydds-
samarbetet och är bland annat 
en av de grundande medlem-
marna i nätverket Keep Baltic 
Tidy. Olika nationella och inter-
nationella miljöprojekt utgör en 
viktig del av HSR rf:s verksam-
het. Genom dessa tar man fram 
miljökunskap och nya lösningar, 
dels för båtfolk och dels för 
dem som bor vid stränderna 
och rör sig på våra vattendrag. 
 
Målgruppen för HSR rf:s mil-
jöfostran är alla som rör sig 
på sjön: båtfarare, paddlare, 
sommargäster, kustbor, frilufts-
människor och hamninnehavare. 
Vårt mål är att ge råd om hur 
man rör sig på sjön med hänsyn 
till och respekt för miljön. HSR 
rf:s samtliga verksamhetsområ-
den följer ett gemensamt och 
jämlikt verksamhetskoncept.
 

HÅLL SKÄRGÅRDEN 
REN RF
i korthet

HÅLL SKÄRGÅRDEN REN 
RF:S VÄRDEN

Ekologiskt, socialt och 
ekonomiskt ansvar. 
I vår verksamhet strävar vi alltid 
efter att beakta och samman-
jämka naturens och människ-
ans välfärd. Vi bidrar enligt våra 
möjligheter till att människorna 
kan vistas ute på vattnet och i 
skärgården genom att orsaka 
så liten belastning på naturen 
som möjligt. 

Aktiv och initiativtagande 
utveckling.
Vi strävar hela tiden efter bättre 
och mer miljövänliga verksam-
hetsmodeller och följer upp vad 
som händer inom branschens 
forsknings- och verksamhets-
fält. Vi främjar ibruktagandet av 
goda metoder både i vår och i 
våra målgruppers verksamhet. 

Upprätthållande av Håll 
Skärgården Ren rf:s 
ursprungliga verksamhetsidé.  
Vi vill skydda vattenmiljön och 
med vårt exempel uppmuntra 
var och en att agera ensamma 
och tillsammans för en bättre 
vattenmiljö. Vi vill att även kom-
mande generationer ska kunna 
njuta av våra unika vattendrag. 
Vi arbetar med stort hjärta. 
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Vi vill även i fortsättningen stå som en 
länk mellan forskarna och medborgar-
na. Det finns mycket forskning, men att 
ge den fotfäste ute på fältet är en annan 
sak. Till exempel är vår strandstädnings-
kampanj, Snygg Beach, ett mycket illus-
trerande sätt att se vad nedskräpningen 
av stränderna faktiskt innebär. 
 
Det finns även utmaningar i vårt arbete, 
särskilt den osäkra finansieringen är en 
årlig pina.  Företagens stöd förblev på 
samma nivå som tidigare år 2016, men 
vi tvingas hela tiden arbeta mer och 
mer för detta. 
 

Som tur är har medlemsantalet förbli-
vit stabilt, men vi har inte hittat någon 
nyckel för att öka det, även om vi upple-
ver att det finns en stor medlemspoten-
tial. Det är garanterat fler än våra 
12 500 medlemmar som använder vå-
ra tjänster. Tyvärr har vi inga möjlighe-
ter att övervaka eller räkna dem som an-
vänder tjänsterna, men en försiktig upp-
skattning är att åtminstone det dubb-
la antalet båtfarare utnyttjar tjänsterna. 
Vi borde även få dem att delta i under-
hållskostnaderna.  

GENERALSEKRETERARENS 
ÖVERSIKT ÖVER ÅR  

2016

4

År 2016 var ett betydande år för oss. Vi 
har redan länge letat efter finansiering 
och möjligheter för att ersätta Skär-
gårdshavets servicefartyg M/S Roope 
med ett större fartyg och vi kunde änt-
ligen i oktober 2016 lämna in beställ-
ningen. Fartyget, som kostar 1,6 miljoner 
euro, byggs av HL-Metal i Pargas redan 
inför sommaren 2017. 
 
Denna stora satsning är möjlig efter år 
av noggrann ekonomi, intäkterna från 
insamlingen Fixa flottan samt det öka-
de anslaget i statens budget 2017 just 
enkom för denna investering. Det känns 
jättebra att projektet har ett starkt stöd 
både från privatpersoner, alltså våra 
medlemmar, och från staten. 
 
Det nya fartyget gör det möjligt för oss 
att utveckla våra tjänster och vårt arbe-
te i Skärgårdshavet. Vi kan även i fort-
sättningen garantera båtfarare och an-
dra fritidsspenderare samt skärgårdens 
fasta och säsongsbosatta ett omfattan-
de avfallshanteringsnätverk. Enligt vår 
uppfattning är det av yttersta vikt att 
var och en på ett korrekt sätt så enkelt 
som möjligt kan slänga sina sopor i en 
sopstation för att vi ska kunna hålla vår 
skärgård och våra vattendrag rena och 
skräpfria. 
 
Nedskräpning av havet, övergödning 
och kemikaliseringen är stora teman i 
vår forsknings- och projektverksamhet 
och i vår kommunikation. För oss alla är 
dessa praktiska utmaningar – hur kan 
jag bidra till att minska belastningen på 
vattendragen? Det är en fråga vi tillsam-
mans försöker besvara.  

Skärgårdshavets distriktsansvarig Katriina Murto, HSR rf:s styrelsemedlem Tuomas 
Aho, styrelsens ordförande Bengt Westerholm, generalsekreterare Aija Kaski, Oy HL-
Metal Ab:s vd Markus Flinckman, projektledare Raimo Kivimäki och servicefartygets 
befälhavare Okko Salo.
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MEDLEMSANTAL
I slutet av 2016 hade föreningen 12 463 medlemmar (12 430 
medlemmar 2015). Medlemsavgiften var 30 euro. Som teck-
en på sitt medlemskap får medlemmarna varje år ett Säl-
le-märke som fästs på båten och tidningen Sälle som ut-
kommer två gånger i året. Företag, sammanslutningar och 
båtsällskap kan bli stödmedlemmar för en årsavgift på 400 
euro. År 2016 hade föreningen 59 stödmedlemmar (57 med-
lemmar 2015).

FÖRVALTNING  
Håll Skärgården Ren rf:s huvudkontor finns i Åbo och kansliet 
för Insjöfinlands verksamhetsområde finns i Nyslott. Insjöfin-
lands område omfattar administrativt sett Vuoksens vattenom-
råde och Päijänne. Verksamheten i Birkaland, Bottniska viken, 
Östra Finska viken och Skärgårdshavet administreras från Åbo.

Den högsta beslutanderätten i föreningen utövas av årsmötet. 
Föreningens stadgeenliga årsmöte hålls före utgången av maj 
varje år. År 2016 hölls årsmötet den 26 april i Tammerfors. 

Föreningen har en styrelse som ansvarar för verksamheten i en-
lighet med föreningens stadgar och årsmötets beslut. Styrel-
sen sammanträdde sex gånger och höll två e-postmöten under 
2016.

Två nya medlemmar valdes in i styrelsen under årsmötet 2016: 
Tuomas Aho och Niklas Rosvall.  Som ordförande fortsatte 
Bengt Westerholm, som vice ordförande Veli-Pekka Manninen 
och Bo Lindholm och som övriga medlemmar Olli Naukkari-
nen, Christjan Brander och Katja Rytkönen. 

PERSONAL
Aija Kaski är föreningens generalsekreterare.
Föreningens personal år 2016 bestod av:

Åbo, Södra Finland (huvudkontoret)
Katriina Murto  organisationssekreterare
Hanna Haaksi  projektledare
Merelle Ahlman  kanslisekreterare 
Nora Forsman  informatör (moderskapsledig)
Veera Säilä  informatörens moderskapsvikarie
Jenny Gustafsson  projektkoordinator
Heli Annala praktikant
Julia Jännäri praktikant
Raimo Kivimäki projektkoordinator för fartygsan-

skaffningen
Okko Salo M/S Roope, befäl på servicefartyget
Kari Lahtinen  M/S Roope, befäl/matros på service-

fartyget, studieledig delar av säsongen
Saana Väänänen matros

Nyslott, Insjöfinlands verksamhetsområde
Eeva Taimisto distriktschef
Veli-Matti Hartikainen  distriktssekreterare
Jukka Innanen M/S Roope-Saimaa, befäl/matros på 

servicefartyget
Jaakko Kulmala M/S Roope-Saimaa, befäl/matros på 

servicefartyget
Jouni Liukkonen M/S Roopetar, befäl på servicefartyget
Jukka Vanhala M/S Roopetar, matros på servicefarty-

get

Bottniska viken
Göran Ahlstrand M/S Roope-Botnia, 
 befäl på servicefartyget 
Mikael Thodén M/S Roope-Botnia, matros 
 på servicefartyget

Distriktsansvarig i Birkaland är Yrjö Silvennoinen. Serviceman i 
Östra Finska viken är Jouni Kelkka.

År 2016 hade föreningen tio året runt-anställda. Under somma-
ren hade föreningen utöver de ordinarie anställda 13 säsongs-
anställda på servicefartygen, inom avfallshanteringen och på 
kontoren. Som hjälp med underhållsuppgifterna hade förening-
en ett tiotal enskilda personer som säsongshjälpare runt om i 
Finland och tre samfund i Insjöfinland. 

För besättningen på fartygen anordnades ett årligt möte vid 
säsongstarten 3 maj 2016 i Jyväskylä.

Föreningens verksamhetsutvecklingsdag hölls på Gullstrand i 
Nådendal 20 oktober. Förutom styrelsen deltog även kontor-
spersonalen i dagen.  Gästföreläsare var Esko Kilpi.

En gemensam höstträff för hela personalen hölls på rehabilite-
ringscentret Apila i Kangasala 2.–3. november 2016.

EKONOMI
I föreningens ekonomi skedde inga stora förändringar under 
räkenskapsperioden 2016. Räkenskapsperiodens överskott var 
161 120,12 euro. Föreningens balansräkning uppgick till 1 576 
006,58 euro i slutet av året.

Årets största händelse med tanke på ekonomin var beställ-
ningen av det nya servicefartyget till Skärgårdshavet. Beställ-
ningsavtalet undertecknades 30 oktober tillsammans med 
Pargasföretaget HL-Metal. Fartyget kostar 1,58 miljoner euro. 
Fartyget överlåts i början av juni 2017.

Medlemsavgifterna stod för största delen av intäkterna 2016, 
389 360 euro. Statens allt kärvare ekonomi återspeglades dock 
i verksamhetsbidraget från miljöministeriet, som minskade 
med 100 000 euro från föregående år och var 385 000 euro.

Den tredje största inkomstkällan bestod av ekonomiskt stöd 
från samarbetsparterna, som förblev på ganska exakt sam-
ma nivå som föregående år, till ett värde av sammanlagt 160 
784,59 euro. Föreningens huvudsponsorer var Affecto, Aspo, 
Beweship, Helvar, LokalTapiola och Wärtsilä. 
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Föreningen fick även flera donationer både från privatper-
soner och företag. Viking Line donerade 30 000 euro som 
hade samlats in genom försäljningen av plastkassar i tax 
free-butikerna. Intäkterna på 2 045 euro från MathildaDe-
sign-auktionen som ordnades i Mathildedal 17 september 
skänktes till föreningens Fixa flottan-insamling. Lush Fin-
land Oy donerade 3 700 euro från försäljningen av krämen 
Charity Pot till HSR rf för underhåll av septiktankarna. I sep-
tember ordnades det nationella välgörenhetsevenemanget 
Student-RUN vars intäkter styrdes till HSR rf. En del skolor 
donerade intäkterna från sina dagsverkesdagar till föreningen.

År 2016 gav Fixa flottan-insamlingen sammanlagt 57 964,06 
euro. Största delen var donationer från privatpersoner. In-
täkterna från penninginsamlingen Fixa flottan 2015–2016 
(118 120 euro) användes i sin helhet som förhandsbetalning 
för det nya fartyget i oktober 2016. Insamlingen kommer att 
fortsätta eftersom även de övriga servicefartygen i andra 
verksamhetsområden kommer att behöva förnyas inom en 
snar framtid.

Den största utgiftsposten var avfallshanteringen, som inklu-
sive fartygs-, besättnings- och driftskostnaderna utgjorde 
cirka 38 % av de totala kostnaderna.  De övriga personal-
kostnaderna utgjorde 28 % av alla kostnader. Alla övriga ut-
giftsposter är endast några procentenheter stora.

MILJÖVÅRDSARBETE
HSR rf:s verksamhetsområden är Skärgårdshavet, Bottenvi-
ken, Östra Finska viken, Päijänne, Saimen och Birkaland.

Skärgårdshavets verksamhetsområde 
Skärgårdshavets servicefartyg heter M/S Roope och har sin 
hemmahamn på Hirvensalo i Åbo. HSR rf sköter underhållet 
av 34 Sälle-stationer i Skärgårdshavet. Bodö var ett nytt ob-

jekt 2016. En del av stationerna är gemensamma med Syd-
västra Finlands Avfallsservice Ab.

Underhållsarbete
Säsongen 2016 var normal i fråga om miljövårdsarbetet. Alla 
avfallsfraktioners avfallsmängder minskade något. Orsaken 
till detta torde vara den blåsiga och ostabila sommaren som 
höll vattenfolket i den inre skärgården i närheten till de större 
servicehamnarna. Servicefartyget M/S Roope fungerade hela 
sommaren rätt bra, med undantag av några driftstoppsdagar 
som berodde på problem med kranens hydraulik. Servicefar-
tygets säsong började i maj och slutade enligt planerna i slu-
tet av oktober. 

På grund av servicefartygets begränsade kapacitet tvinga-
des man alltjämt att lossa lasten flera gånger under veckan. 
Antalet körtimmar blev 632 och körda nautiska mil 5 170. Den 
under säsongen 2015 inledda utredningen om en alternativ 
hemmahamn framskred, och säsongen 2016 användes stran-
den i Vikom i Nagu som hjälphamn och lastplats, vilket effek-
tiviserade arbetet något och minskade på extra körningar från 
verksamhetsområdet till Åbo.

Under den gångna säsongen kunde vi återigen självständigt ta 
hand om bl.a. tömningen av flytande sugtömningsanordningar, 
under ett par tidigare somrar tvingades vi köpa den här tjäns-
ten. M/S Roope gav en arbetsuppvisning på hur Molok-djupin-
samlingskärlen töms i Nötö 9 juni i samband med Skärgårdsse-
minariet ordnat av Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab. 

Utöver normal avfallshantering utfördes upprustnings- och 
utvecklingsarbeten i verksamhetsområdet, bl.a. genom att 
måla dasset på Utö och bygga nya kompostkärl för torrtoa-
letterna på Trunsö, Björkö och Birskär.

Bild 1: Föreningens intäktsfördelning 2016. Bild 2: Föreningens kostnadsfördelning 2016.

Företagsstöd 11%

Projekt 9%

Avfallshantering 15%

Kommunernas bidrag 1%

Andra intäkter 5%

Bidrag och donationer från medlemmar 4%

MM bidrag 27%

Medlemsavgifter 28%

Marknadsföring och information 2%

Förvaltning 7%

Personalkostnader (ej fartyg) 28%

Lokaler 4%

Resekostnader 6%

Kostnader för maskiner 
och program 6%

Driftskostnader 7%

Avfallshantering 38%
Avskrivningar 2%
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I och med samarbetet mellan Håll Skärgården Ren rf och 
Affecto installerades besöksräknare på septiktankarna på 
Pähkinäinen och Kirjais. Dessutom har de här två sugtöm-
ningsanordningarna en felanmälare där användaren genom 
att trycka på en knapp genast kunde skicka meddelande om 
en trasig anordning. Användarupplevelserna var goda, vilket 
gör att verksamheten utvidgas. I fortsättningen placeras sen-
sorer även på andra platser i verksamhetsområdet. Med dessa 
åtgärder kan vi förbättra servicehastigheten för sugtömnings-
apparaterna, optimera deras placering och producera infor-
mation för vår servicekarta som visar sugtömmarnas status i 
realtid.

På hösten efter säsongen togs sugtömmarna på Birskär/Sten-
skär samt Vänö in för servicegranskning och underhåll i Åbo. 

Övrig verksamhet
Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab anordnade tillsammans 
med HSR rf och Kuusakoski Oy en separatinsamling i Pargas 
och Kimitoöns skärgård vecka 28. Under insamlingen fick 
hushållen avgiftsfritt lämna in farligt avfall, elapparater och 
metallskrot. Bygg- och städavfall mottogs färdigt förpackat 
i Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab:s storsäckar. Säckarna 
kunde köpas för 89 euro före insamlingen. 

M/S Roope var ett besöksobjekt och stödfartyg under 
Snygg Beach-kampanjens evenemang för att sätta stränder-
na i vinterskick i Reso 9 september.

Under Ruisrock samarbetade vi med Åbo Yrkeshögskola. De 
studerande bildade projektpar (första årets studerande från 
alla linjer) och HSR rf gav paren i uppdrag att fundera på 
en lösning för att utnyttja materialet från burkar och plast-
flaskor som inte är pantbelagda. Frivilliggrupper värvade av 
HSR rf samlade in flaskor och burkar på festivalområdet och 
de som kunde återvinnas skickades dit, de övriga användes 
som material i projektet.

Trunsö
HSR rf har haft verksamhet på Trunsö sedan 1998. På ön har 
föreningen bland annat en medlemsbastu, en täckt grillplats, 
en torrtoalett, en sopstation och två stugor som hyrs ut. I in-
fostugan vid stranden, i anslutning till diskplatsen, såldes un-
der säsongen 2016 Sälle-produkter i liten skala. Där fanns ock-
så ett litet bibliotek, en tvättmaskin och information om fören-
ingen. På ön fanns en övärdinna som betjänade båtfarare och 
stuggäster och såg till omgivningarna under perioden från 
midsommar till början av augusti. Under perioden besöktes 
ön av cirka 170 båtar. Notstugans östuga hade en utmärkt be-
läggningsgrad under sommaren med veckoslutsgäster under 
hela säsongen fram till oktober.

Avfallsmängder i Skärgårdshavets verksamhetsområde 
2016
Hushållsavfall 1 140,8 m³, småmetall 21,12 m³, glas 15,84 m³, 
papper 5,8 m³.  Sammanlagt 1 183,54 m³.  Under 2015 var 
den sammanlagda mängden 1 429,64 m³. Minskningen från 
ifjol var alltså cirka 17 procent, vilket motsvarar den ökning 
som skedde mellan 2014 och 2015.  

Insjöfinlands verksamhetsområde: Saimen (Vuoksens 
insjösystem) och Päijänne
I Insjöfinland har HSR rf ett nära samarbete med bland an-
nat kommunerna, föreningarna för Saimens och Päijännes 
rekreationsområden och med stiftelsen för Södra Karelens 
rekreationsområden. Inom Insjöfinlands verksamhetsområ-
de sköter HSR rf huvudsakligen utfärdshamnar som ägs av 
kommunerna eller av rekreationsområdesföreningar eller 
rekreationsområdesstiftelsen. Med Jyväskylä stad har för-
eningen ingått ett avtal om att en separatinsamling ska ge-
nomföras vart tredje år.

Underhållsarbete
I Insjöfinland skötte HSR rf underhållet av 130 utfärdshamnar 
år 2016. Till arbetet hör ansvar för sopstationer, torrtoaletter, 
bastur samt allmän övervakning och i en del av hamnarna 
även vedförsörjning. HSR rf har sju egna septiktankar i Sai-
men och för en del av dessa har man kommit överens om att 
den som besitter maskinen tar hand om service och underhåll.

En del av underhållet sköttes av HSR rf:s egen personal, men 
föreningen hade dessutom ingått serviceavtal med sex per-
soner och två samarbetsföreningar (två sjöräddningsfören-
ingar och Kallaveden Kalastajat ry), som skötte underhållet 
av utfärdshamnarna mellan Nyslott och Kuopio 2016.

Insjöfinlands servicefartyg heter M/S Roope-Saimaa, hem-
mahamn Nyslott, och M/S Roopetar, hemmahamn Korpilax.
Både M/S Roope-Saimaa och M/S Roopetar deltog under 
året i flera olika evenemang och presenterade samtidigt för-
eningens verksamhet och utförde forsknings-, övervaknings- 
och säkerhetsuppdrag.

M/S Roopetar sjösattes i maj med ny målarfärg och servat 
maskineri och elsystem. Fartyget deltog i övervaknings- och 
säkerhetsuppdrag under segelevenemanget Päijänne Purje-
hdus och förevisade föreningens verksamhet under FM-täv-
lingen i dragfiske i Korpilax. M/S Roopetar fick fel i koppling-
en under säsongen 2–20 juni och felet reparerades av HSR 
rf:s personal.

Till skillnad från föregående somrar trafikerade M/S Roo-
pe-Saimaa försöksvis så att fartyget var tre veckor till sjöss 
och en vecka på land. I fortsättningen återgår vi till den ti-
digare veckoarbetsrytmen. M/S Roope-Saimaa deltog i au-
gusti tillsammans med Östra Finlands universitet och SYKE i 
mantatrålningen av mikroplaster i Kallavesi. Mantatrålningen 
lyckades bra och torde fortsätta under kommande somrar.
Avfallsmängderna som samlades in i verksamhetsområdet 
var nästan samma som under föregående år. Båtsommaren 
upplevdes vara likadan som föregående år. 

Övrig verksamhet
Verksamheten har varit livlig i Insjöfinlands område. 14 maj 
ordnades på prov ett ”gårdsloppis” med båttema på gården 
invid kontoret i Nyslott. Evenemanget fick positiv feedback 
och kommer att få en fortsättning.  En av årets höjdpunkter 
var då republikens president Sauli Niinistö besökte Puumala i 
juni, då han bekantade sig med föreningens verksamhet i In-
sjöfinland samt med servicefartyget M/S Roope-Saimaa. Pre-
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sidenten bjöd in verksamhetsområdets distriktschef Eeva Tai-
misto till festmottagningen på Finlands självständighetsdag.

De täta kontakterna och samarbetet med andra aktiva i om-
rådet och strävan efter att producera fungerande tjänster 
för båtfolkets väl var verksamhetsområdets huvudmål. Olika 
finansiärssamarbetare tillfrågades om ett projekt för att rus-
ta upp utflyktshamnarna och det finns hopp om att projek-
tet kan genomföras under kommande år. 

Uthyrningen av stugorna på Rokansaaris rekreationsområ-
de, som ägs av Saimens rekreationsområdesförening, sköts 
genom föreningens försorg. 28 maj ordnades ett städtal-
ko för stugorna på Rokansaari. Dessutom ordnades ett ved- 
och gårdstalko vid Piispanhuvila 15 oktober och ett upprust-
ningstalko av Joris utflyktshamn på hösten i samarbete med 
Savorak Oy.

Föreningen deltog i Saimens rekreationsområdesförenings 
vårseminarium i Nyslott 14 april. Finlands  rekreationsområ-
desföreningar tog M/S Roope-Saimaa ut för att bekanta sig 
med den verksamhet som drivs av Södra Karelens rekre-
ationsområdesstiftelse. Samtidigt presenterades HSR rf:s 
verksamhet.

Avfallsmängder i Insjöfinlands verksamhetsområde 2016
Hushållsavfall 223,7 m³, småmetall 3 m³ och glas 1,2 m³. Sam-
manlagt 227,9 m³. Under 2015 var den sammanlagda mäng-
den 240,8 m³.

Bottniska vikens verksamhetsområde
I Bottniska viken sköter HSR rf 30 Sälle-servicestationer. 
Servicefartyget M/S Roope-Botnias verksamhetsområde 
sträcker sig från Karleby till söder om Vasa skärgård.

Underhållsarbete
M/S Roope-Botnias hemmahamn finns i Larsmo. Farty-
get sjösattes 27 april men säsongen kunde inledas först 23 
maj på grund av ett maskinfel som påträffades. Den Mata-
dor-båt som fungerat som andra servicefartyg i Bottniska 
viken såldes i juni som onödig och olämplig för verksam-
hetsområdet. Underhållssäsongen i Bottniska viken avsluta-
des i oktober. Man kunde ta upp M/S Roope-Botnia först i 
början av november eftersom havsvattennivån var låg vilket 
gjorde att fartyget inte kunde nå upptagningsstranden. Ka-
triina Murto bekantade sig med Sälle-stationerna i området 
och deltog i Roope-Botnias servicerunda 6–9 juni.

I Bottniska viken finns två stora avfallshanteringsbolag: Eko-
rosk och Stormossen. Med bägge har HSR rf ett tätt samar-
bete för att hålla skärgården ren från både båtfolkets och 
sommargästernas avfall. Besättningen på Roope-Botnia skö-
ter tömningen av sopstationerna, sugtömningsanläggning-
arna och torrtoaletterna och förde också ut ved till vissa sta-
tioner. 

Även service och upprustningsarbeten utfördes i området. 
Besättningen rustade upp Lars Björkasskärs bastu och mon-
terade nya eldstäder i grilltaken på Lars Björkasskär och 
Kopparfuruskär med stöd av Wärtsilä Oy. Sälle-stationen på 
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Kopparfuruskär utsattes för en anlagd brand och den ena 
av områdets torrtoaletter brann ner tillsammans med ca 15 
m landgång och avfallsstationen. Röjningen av brandområ-
det skedde i juni. Vi bestämde att återuppbyggnaden skjuts 
upp till säsongen 2017 eftersom ön ännu hade en fungerande 
torrtoalett samt ett grilltak och en kåta.  

Övrig verksamhet
I månadsskiftet juli–augusti ordnade verksamhetsområdet i 
samarbete med Stormossen sin årliga separata skrotinsam-
ling i Vasa skärgård. Under samlingen transporterades 71,5 
ton avfall bort från Vasa skärgård. Roope-Botnia transporte-
rade 18 ton metall, 13 ton grovt skrot, 3 m³ målarfärger, lös-
ningsmedel och olja, 1 m³ bensin, 1 m³ batterier och dessut-
om blandat gods, båtar och elektronikavfall.  

Avfallsmängder i Bottniska vikens verksamhetsområde 2016
Hushållsavfall 152 m³, småmetall 5,2 m³ och glas 1,9 m³. 
Sammanlagt 159,2 m³.  Under 2015 var den sammanlag-
da mängden 161,75 m³. Detta innebär att avfallsmängden 
var ungefär samma som föregående säsong. Från de två 
sugtömningsanläggningarna samlades in mindre än 2 m³ 
torrtoalettavfall, vilket är mycket lite och som väcker frågor 
om anläggningen är korrekt placerad samt om båtfararnas 
användning av sugtömningsanläggningarna. 

Birkalands verksamhetsområde
I verksamhetsområdet arbetar en distriktsansvarig på del-
tid med egen båt. Föreningen har en mångfald av småska-
lig service- och underhållsverksamhet för båtfararna i om-
rådet samt torrtoaletter och sugtömningsanläggningar. 

Underhållsarbete
Föreningen upprätthåller åtta Sälle-stationer som ofta har en 
torrtoalett samt en eldstad och två sugtömningsanläggningar 
i området. Den fasta sugtömningsanläggning som föreningen 
äger är placerad i Pohjaslahti hamn och en flytande sugtöm-
ningsanläggning ligger vid Jäminkipohja, Telakkaranta. 

Övrig verksamhet
I Birkaland är HSR rf aktivt med i de lokala båtsällskapens 
verksamhet och deltar bl.a. i skrotinsamlingar, årliga kom-
modormöten och andra evenemang. Föreningen deltog som 
vanligt i sommarlägret för båtföreningarnas och Navigations-
sällskapets juniorer som ordnades vid Näsijärvi med sam-
manlagt ca 60 barn. HSR rf ordnade en miljödag. Birkalands 
distriktsansvarige Yrjö Silvennoinen beviljades miljöpriset 
2015 av Birkalands NTM-central. Den festliga prisutdelningen 
hölls i Tammerfors 27 april 2016.

Östra Finska vikens verksamhetsområde
I Östra Finska viken äger HSR rf fyra sugtömningsanlägg-
ningar samt en torrtoalett i Santio. Det finns inte längre nå-
gon avfallsservice på öarna efter beslut av Kymmenedalens 
rekreationsområdesförening som besitter områdena.

Underhållsarbete
Föreningen underhåller sina flytande sugtömningsanlägg-
ningar framför Lehmäsaari och i bukten mellan de två Nuok-
ko-öarna samt den fasta sugtömningsanläggningen på San-
tio, där föreningen även sköter toaletten. Toaletten på Santio 
tömdes och målades i slutet av säsongen. Våren 2016 ingicks 
avtal med Kotka stad enligt vilket föreningen börjar sköta om 
underhållet av de sugtömningsanläggningar staden äger (3 st.).  

Bild: Raija Törrönen
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MILJÖPROJEKT
Förutom sin basverksamhet driver HSR rf olika specialpro-
jekt, som utgör en viktig del av föreningens arbete. Genom 
dessa projekt har föreningen kunnat utveckla, undersöka 
och lansera nya metoder och tillvägagångssätt för att mins-
ka båtlivets miljöpåverkan.

Skräpövervakning av stränder
Efter att projektet MARLIN avslutades i slutet av 2013 har 
HSR rf fortsatt undersöka nedskräpningen av stränderna med 
hjälp av samma metoder. Övervakningsstädningar görs tre 
gånger om året på tio stränder (Kalajoki, Karleby, Utö, Björkö, 
Mustfinn, Hovirinta, Runsala, Rönnskär, Örö samt Lehmäsaa-
ris två stränder) samt en gång om året på Jussarö. Örö kom 
med som ny strand i undersökningen 2016. 

Syftet med övervakningsstädningarna är att klargöra meka-
nismerna bakom nedskräpningen av havet. Uppföljningen 
genomförs i samarbete med Finlands miljöcentral. Övervak-
ningsverksamheten finansieras av miljöministeriet och HSR rf.

Projektkoordinator Jenny Gustafsson deltog i konferensen 
“European Conference on Freshwater Environments” i Berlin 
21–22 juni 2016. Under konferensen presenterade hon skräp-
övervakningen som HSR rf gjort i Finland samt kampanjen 
Snygg Beach.

BLASTIC: Plastics in the Baltic Sea
BLASTIC-projektet fick i augusti 2015 beslut om finansie-
ring ur programmet Central Baltic 2014–2020. Inom ramen 
för projektet kommer man att fästa särskild uppmärksam-
het vid plastens andel av nedskräpningen i Östersjön samt 
de urbana miljöernas inverkan på utsläppet av smått skräp 
i havet. Projektets Lead Partner är Håll Sverige Rent. Andra 
partners är Stockholm Environment Institute (SEI), Sve-
rige; Tallinn Centre, Estland; IVL Svenska Miljöinstitutet, 
Sverige; Foundation for Environmental Education Latvia 
(FEE), Lettland; Finlands miljöcentral, Finland; Åbo stad, 
Finland samt Tallinn stad, Estland.

BLASTICs invigningsseminarium ordnades i Åbo 17 maj. 
Deltagarna var experter inom miljö-, avfalls-, vatten- och 
kommunsektorn.  År 2016 producerade Håll Skärgården 
Ren rf visuellt material för projektet, såsom en roll-up och 
en broschyr samt publicerade projektets webbsida. Projek-
tet förevisades även under European Maritime Day i Åbo i 
maj 2016. 

CHANGE
Föreningens medverkan i Changing antifouling practices for 
leisure boats in the Baltic Sea, eller projektet CHANGE, inled-
des i januari 2015. Projektet CHANGE är en del av forsknings-
programmet BONUS och instanser från Danmark, Sverige, 
Tyskland och Finland deltar i projektet. Projektet pågår till slu-
tet av 2017. Projektets målsättning är att minska fritidsbåtar-
nas utsläpp av farliga ämnen i Östersjön. För detta projekt an-
vänds inte alls föreningens egna finansiering utan det finansie-
ras till hundra procent med projektmedel. 

År 2016 ansvarade HSR rf för att ta vattenprover vid provtag-
ningspunkter i Pargas under hela öppenvattensäsongen. HSR 
rf ordnade även tagningen av XRF-prover i olika områden i 
samarbete med Stockholms universitet. Ett särskilt priorite-
rat område 2016 var att göra samarbetet mellan de finländska 
parterna tätare. Som resultat av det tätare samarbetet inled-
des bland annat arbetet med att sammanställa guiden Mot ett 
giftfritt båtliv.

Tankvakt
Syftet med tankvaktsprojektet är att förbättra sugtöm-
ningsanläggningarna för båtars toalettavfall och skona både 
pengar och miljö. För att nå projektets mål tog man i bruk 
ett uppföljningssystem för hur fulla tankarna är. Systemet 
levereras av Enevo Ab och fungerar med hjälp av ultraljud-
sensorer och används nu på en av HSR rf:s flytande sugtöm-
ningsanläggningar och en sopstation för att bidra till att op-
timera tömningsintervallen. 

Under 2016 utförde projektet en utredning för att sätta sig in 
i den nytta digitaliseringen av sugtömmningsanläggningarna 
ger – alltså om det lönar sig att installera ett uppföljnings-
system för fyllnadsgraden på HSR rf:s flytande sugtöm-
ningsanläggningar och avfallsstationer. Resultaten från ut-
redningen publiceras i början av 2017. Miljöministeriet har 
beviljat finansiering av tankvaktsprojektet till ett belopp på 
drygt 52 000 euro via programmet för främjande av återvin-
ningen av näringsämnen och förbättring av Skärgårdshavets 
tillstånd. Projektpartner är gruppen för innovationer och fö-
retagsutveckling inom Utvecklingstjänsterna vid Åbo univer-
sitets Brahea-center och Håll Skärgården Ren rf.  Maskinle-
verantör var Enevo Oy. 

Skräppost
HSR rf beviljades 20 000 från Ålandsbankens Östersjöpro-
jekt. Med hjälp av denna finansiering skapas boken Skräp-
post som fokuserar på nedskräpningen av havet, och särskilt 
då Östersjön. Boken skrevs och bearbetades under 2016 och 
boken kommer att publiceras våren 2017. Bokens författare 
kommer från HSR rf och Finlands miljöcentral.

Snygg Beach
Våren 2016 genomfördes strandstädningskampanjen Snygg 
Beach redan för tredje gången. Kampanjens tyngdpunkt låg 
ännu på vårstädningen men man ville även lyfta fram tiden 
efter semestersäsongen. Kampanjområdet är alla stränder i 
Finland, så väl havs-, sjö- som älvstränder. 

Målet för kampanjen är att med talkokrafter städa Finlands 
havskust samt insjö- och åstränder och samtidigt samla in 
information om det skräp som hittats. Snygg Beach lyfter 
fram nedskräpningsproblemet i Östersjön och i vattendra-
gen i allmänhet genom en konkret aktion, dvs. städningen av 
stränderna. Det kommunikativa målet är att lyfta fram ned-
skräpningen som ett allmänt samtalsämne.

Resultaten från havsstränderna kan jämföras med resultaten 
från MARLIN-projektet och en jämförelse av resultaten från 
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de olika strandtyperna tillför skräprapporteringen ny och in-
tressant information.  Med tanke på insamlandet av ”skräp-
data” har föreningen skapat ett eget klassificerings- och 
räkningssystem för Snygg Beach, som är enklare än UNEP:s 
metod.

Målgruppen för Snygg Beach är utöver alla frivilliga enskilda 
medborgare även olika föreningar, klubbar, hobbygrupper, 
företag, boendeföreningar, båtsällskap, skolelever och stude-
rande, familjer, kompisgrupper och olika organisationer. 

Kommunikationen har en synnerligen viktig roll i genomför-
andet av kampanjen. Kampanjen har sina egna webbsidor: 
på finska www.siistibiitsi.fi och på svenska www.snyggbeach.
fi. Sociala medier är en mycket viktig kanal för att informe-
ra om kampanjen och engagera frivilliga. Kampanjen Snygg 
Beach har egna konton på Facebook, Twitter och Instagram.

Talkon
Kampanjen fick under våren talkoanmälningar från 41 och 
på hösten från 7 objekt. Antalet talkoarrangörer, eller grup-
per, som anmälde sig var 34 på våren och fyra på hösten. 
Många arrangörer städade fler än en strand, vilket ökade 
antalet objekt. I en del talkon deltog även andra aktörer än 
arrangörerna i städningen, och många gemensamma tal-
kon ordnades också. Färre objekt städades än under 2014 
och 2015. 

2015 anmäldes antalet deltagare för 41 talkostränder. Dessa 
stränder städades av sammanlagt 963 personer. På hösten 

anmäldes antalet deltagare för fyra talkostränder. Dessa 
stränder städades av sammanlagt 41 personer. Bland ar-
rangörerna fanns såväl företag, städer, föreningar och se-
gelsällskap som scouter och skolor. 

Flest objekt anmäldes utefter havsstränderna och i synner-
het i Egentliga Finland och Nyland. Alla objekt som anmäl-
des på hösten var havsstränder.

Evenemang
Kampanjen hade ett eget talko på våren och ett på hösten. 
HSR rf anordnade 21 maj 2016 i samarbete med Ruisrock 
och LokalTapiola i Egentliga Finland ett talko på stranden 
vid Runsala Folkpark i Åbo. Det skräp som samlades in un-
der dagen forslades bort av Åbo stad. 

Höstens talko ordnades i samarbete med scoutkåren Raision 
KilliNallit och Meyer-varvet. Talkoobjekten var Hahdenniemi 
och Kukonpää i Reso. Även Skärgårdshavets servicefartyg 
M/S Roope fanns på plats, och de som ville kunde bekanta 
sig med fartyget. Reso stad tog emot det skräp som samla-
des in.

Andra viktiga talkoevenemang var det städjippo som ordna-
des av riksdagens båtlivs- och vattenskyddsgrupp 8 juni vid 
Hummelviken i Helsingfors, partners var SYKE, Helsingfors 
stad och Håll Skärgården Ren rf samt Muminvärldens och 
HSR rf:s gemensamma städdag 1 juni där daghemsbarn från 
Nådendal deltog. Båda evenemangen togs med som slut-
klämmen i MTV:s nyheter klockan 22.
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Skräprapportering
Under våren 2014 rapporterades endast havsstränder. Från 
och med våren 2015 har alla stränder vid finländska vatten-
drag varit rapporteringsobjekt. 

Talkodeltagarna ombads rapportera in antalet skräp, per 
material: plast, papper och papp, metall, glas och keramik, 
tyg, trämaterial, organiskt avfall, gummi, cigarettfimpar, far-
ligt avfall (tidigare problemavfall) och övrigt. Man har märkt 
att ifyllandet av blanketten också har en miljöfostrande roll 
och att processen med att fylla i blanketten tillsammans ska-
par ett naturligt tillfälle för att diskutera aktuella nedskräp-
ningsfrågor tillsammans med talkodeltagarna.

År 2016 inrapporterades skräp av 34 talkogrupper från 41 
städobjekt. 22 av objekten var havsstränder, 10 insjösträn-
der och åtta åstränder. På hösten lämnade fyra talkogrupper 
rapporter från sju olika stränder. 

Största delen av det inrapporterade skräpet var plast, bå-
de på våren och på hösten. När cigarettfimpar inkluderas i 
plastkategorin utgör dessa tillsammans cirka 74 procent av 
allt insamlat skräp på våren och cirka 84 procent på hösten. 
Näst mest förekom glas och keramik, papper och papp, me-
tall och glas och keramik.

Water-GO LIFE
Water-GO LIFE-projektet förbereddes och finansiering sök-
tes från EU:s Life-program. Projektets huvudsakliga syfte 
är att locka, utbilda och möjliggöra nya medborgargrupper 
som vill restaurera, övervaka och skydda Finlands vatten-
drag. I och med projektet ökas på kännedomen om vatten-
drag och om underhållet av dem. Utöver HSR rf deltog Fin-
lands miljöcentral (SYKE), Finlands 4H-förbund rf, bildnings- 
och undervisningsväsendet vid Raumo stad, Björneborgs 
stad, Ambisig Ambiente e Sistemas de Informação Geogra-
fica LDA (Portugal) och Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas (Spanien). SYKE är projektets Lead Partner. 
Finansieringsbeslutet kommer våren 2017.

Innosea
Förberedelser inför projektet Innosea gjordes och finansie-
ring söktes från programmet Central Baltic 2014–2020. Pro-
jektet fokuserar på septiktankrelaterade problem som över-
skrider statsgränserna. I projektet deltar, förutom HSR rf, 
Brahea-centret vid Åbo universitet, Campus Roslagen från 
Sverige och svenska Transportstyrelsen. Projektet beviljades 
inte finansiering, men ny finansiering söks 2017 med ny fo-
kus.



Håll Skärgården Ren rf – Årsberättelse 2016

15

MILJÖKOMMUNIKATION  
Håll Skärgården Ren rf:s miljökommunikation stöder realise-
randet av föreningens strategi. Målet är att förmedla aktuell 
och pålitlig information om vattenmiljöfrågor och föreningens 
verksamhet till båtfarare och övriga intressentgrupper. Målet 
är att genom informationsförmedling påverka båtfararnas at-
tityder och handlingsmodeller så att man i båtlivet överlag 
skulle sträva efter att belasta miljön så lite som möjligt.

HSR rf är en expertorganisation som bland annat har i uppgift 
att förmedla information som erhållits genom miljöprojekten 
till den breda allmänheten. Kommunikationen syftar också till 
att öka medlemsantalet, delvis med hjälp av nya målgrupper, 
samt att befästa de nuvarande medlemmarnas engagemang. 

Kommunikationen stöder också företagssamarbetet. År 
2016 främjade särskilt samarbetet med den nya partnern 
Muminvärlden föreningens synlighet och förmedlade miljö-
fostringsarbetet under det gemensamma medietillfället i maj 
och via infotavlorna på Muminvärlden. Tillsammans med den 
nya samarbetsinstansen Affecto utvecklade vi föreningens 
karttjänst, databasen som gäller Sälle-stationerna och upp-
följningen av hur de flytande sugtömningsstationerna an-
vänds. Samarbetet som inleddes med RuisRock i samband 
med Snygg Beach fick en fortsättning under RuisRock-fes-
tivalen 8–10 juli då föreningen samlade in flaskor och burkar 
tillsammans med frivilliga. 

Den interna kommunikationen syftar till att ge personalen 
jämlik information om vad som är aktuellt inom föreningen 
och om verksamhetssätten. Den interna kommunikationen 
sköts genom elektroniska månadsrapporter till personalen 
och styrelsen. Personalen informeras om de strategiska må-
len och riktlinjerna vid årliga möten, som samlar de anställda 
inom alla områden. 

År 2016 var reformens tid då medlemstidningen fick en ny 
layout och förnyandet av webbsidorna inleddes. Informa-
tionsverksamhetens huvudsakliga fokus låg fortfarande på 
kampanjen Fixa flottan, med hjälp av vilken man samlade in 
medel för att förnya föreningens serviceflotta. Kampanjåret 
nådde sin kulmen i oktober då vi beställde ersättaren för 
M/S Roope av Oy HL-Metal AB. Kampanjen kommer dock 
att fortsätta ännu kommande år för att vi även ska kunna 
förnya servicefartygen i de övriga områdena. Också kam-
panjen Snygg Beach, som arrangerades på våren, hade en 
viktig roll i kommunikationen, särskilt i maj och september.  
Årets huvudtema för miljöfostran ledde till slutrapporten för 
CHANGE-projektet Vad lossnar från din botten – en utred-
ning om miljönyttan med en tvättplats för båtarnas botten. 
Havstulpan-animationen publicerades på webbsidorna och i 
de sociala medierna. Videon presenterar miljövänliga meto-
der för att hålla botten ren. Dessutom lämnade föreningen 
ett utlåtande om bosättningsutkastet för skärgårdstrafiken.

Kommunikationskanaler
Föreningens informationsmaterial produceras på finska och 
svenska, och i vissa fall också på andra språk. Kommunika-
tionen planeras och genomförs riktat och via många kanaler.

Kanaler för den externa informationen år 2016 var broschy-
rer, medlemstidningen Sälle (Roope) som utkommer två 
gånger om året, det elektroniska nyhetsbrevet, webbsidor-
na och de sociala medietjänsterna samt brev riktade till riks-
dagsledamöterna. År 2016 gjordes en engelskspråkig bro-
schyr för föreningens projektverksamhet. Även webbsidor-
nas engelskspråkiga innehåll utvidgades, något som behöv-
des i och med den ökade projektverksamheten. Helhets-
förnyandet av webbsidorna inleddes i slutet av året och en 
besökarenkät utfördes på sidan. 170 besökare svarade på 
enkäten. De nya sidorna produceras som vanligt i samarbete 
med Poutapilvi.

Pressmeddelanden sändes ut till medierna om aktuella frå-
gor. HSR rf publicerade annonser i samarbetspartnern Ota-
vamedias tidningar Vene och Kippari samt i några sommar-
publikationer med skärgårdstema. Artiklar sändes också till 
båtklubbars publikationer.  Föreningen tar även fram och 
publicerar material för miljöfostran.

Tidningen Sälle
Tidningen Sälle (Roope på finska) är föreningens medlems-
förmån som vårar och höstar postas till alla medlemmar och 
sponsorer. Tidningen har en upplaga på cirka 13 300 exem-
plar. Sälle-märket och fakturan på medlemsavgiften skicka-
des ut tillsammans med vårnumret. Layouten för tidningen 
upphandlades och ett nytt koncept planerades. Innehållet 
produceras med föreningens egna krafter utan extern hjälp. 
Tidningens annonsutrymme är reserverat för de som stöder 
föreningen. 

Sociala medier
I fråga om sociala medier hade föreningen i början av året en 
Facebook-sida och ett Instagram-konto. I tillägg till Snygg 
Beach-kampanjens Twitter-konto öppnade föreningens egna 
Twitter-konto i oktober med användarnamnet @roskaroope.

I början av år 2016 hade föreningen cirka 4 000 gillare på Fa-
cebook och i slutet av året hade antalet ökat till cirka 6 000 
gillare. På Facebook informerade HSR rf aktivt om aktuella  
frågor och delade även lättare innehåll, såsom bilder från 
evenemang och på föreningens arbete, intressanta länkar 
och videor. Besättningen på servicefartygen M/S Roope-Sai-
maa och M/S Roope fortsatte uppdatera sina Facebooksidor. 
Dessa sidor fokuserade på miljövårdsarbetet och underhållet 
av utfärdshamnar till havs och på insjöarna. Även Facebooksi-
dorna för kampanjerna Snygg Beach och Fixa flottan uppda-
terades enligt resurser.

Föreningens Instagramkonto startades i februari 2015 och 
innan utgången av 2016 hade det fått cirka 900 följare. Cirka 
240 profiler följde Snygg Beach-kampanjens Instagramkonto 
i slutet av året.

Evenemang
HSR rf:s verksamhet och projekt presenterades på många 
seminarier, evenemang och mässor. Årets viktigaste evene-
mang var mässan Vene 16 Båt som arrangerades i Helsingfors 
12–21 februari och HSR rf valdes till mässans första organisa-
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tionssamarbetspartner. Under mässans presskonferens publ-
icerades ett meddelande om de skadliga ämnen som finns i 
tvättmedlen för båtarnas botten, det fick mycket synlighet 
och väckte diskussion. Mässavdelningen besöktes bland an-
nat av specialforskare Seppo Knuutila vid Finlands miljöcen-
tral (SYKE), skådespelare och Saimavän Kari Hietalahti med 
sin hund generalen Pancho samt meteorolog Miina Manni-
nen.  

Andra viktiga evenemang var mässan Fritid i Åbo 11–13 mars, 
Skärgårdens miljömässa i Pargas 10–11 juni, SuomiAreena 13–
15 juli i Björneborg, MathildaDesign-välgörenhetsauktionen 17 
september vars intäkter donerades till kampanjen Fixa flottan 
samt Båtexpo-mässan i Åbo 10–13 november där världen un-
der vattenytan presenterades med VR-glasögon i samarbete 
med Technology Reserach Center vid Åbo universitet. 

Vecka 20 var en verklig Östersjövecka i Åbo och föreningen 
deltog i flera aktiviteter: 17 maj inleddes veckan med öpp-
ningsseminariet för BLASTIC-projektet arrangerat av HSR rf, 
via BLASTIC-projektet deltog föreningen i Europas Havsda-
gar  (European Maritime Day 2016) 18–19 maj på Logomo 
och 20 maj deltog föreningen i en Östersjölunch på Restau-
rang Skolan samt i Skärgårdshavsdebatten på  det maritima 
centret Forum Marinum. 

Nyslottskontoret deltog i mässan Kallavesj i Kuopio 1–3 april 
samt i skärgårdens säkerhetsevenemang i Libelits 29 juli.  
Föreningen deltog även i olika typer av evenemang ordnade 
av sina samarbetspartners, så som i personalevenemanget 
vid Meyer-varvet i Åbo 22 september och i Finlands lions-
klubbs årsmöte i Åbo i maj. Föreningen syntes även på Bar-
nens Östersjöprotest i Helsingfors 27 augusti.

HSR rf:s årliga hamnseminarium hölls  7–8 april i Tallinn. I se-
minariet deltog 48 personer som arbetar inom hamn-, båt- 
eller miljöbranschen. 

Synlighet i medier
Under år 2016 hade föreningen 227 medieträffar i dagstid-
ningar och tidskrifter. Antalet internetträffar där antingen 
Håll Skärgården Ren rf eller Pidä Saaristo Siistinä ry nämn-
des uppgick till cirka 215. Radioträffarna var 15 och tv-träf-
farna åtta till antalet. Föreningens verksamheter i Insjöfin-
land främjade särskilt den nationella synligheten. Republi-
kens president Sauli Niinistös besök på M/S Roope-Saimaa 
i juni och mantatrålningen i slutet av sommaren intressera-
de medierna. Dessutom spelade man in ett avsnitt av tv-se-
rien Kauppaneuvos Jethro i Puumala, i avsnittet utförde han 
bland annat HSR rf:s medlemsvärvning i Puumala hamn.

Priser och utmärkelser
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland (NTM-centra-
len) beviljade 27 april Birkalands miljöpris 2015 till Yrjö Sil-
vennoinen för arbetet för att främja renligheten i skärgården 
och sjöarna.

Silvennoinen har under flera års tid arbetat frivilligt inom  
Håll Skärgården Ren rf och tagit hand om prydligheten hos 
öar och båtplatser i Birkaland. Dessutom har han i samarbete  
med olika båtföreningar utvecklat vattenområdets avfalls-
hantering.
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SÄLLE-HAMNPROGRAMMET 
År 2016 pågick Sälle-hamnprogrammet för sjunde året. Säl-
le-hamnprogrammet är ett miljöprogram som HSR rf tog 
fram för de finländska båthamnarna år 2010. Programmet 
bygger på föreningens decennier långa erfarenhet av sam-
arbete med båthamnarna. 

Sälle-hamnprogrammet har som mål att utveckla båtham-
narna oavsett deras storlek och att främja rutiner och tan-
kemodeller som beaktar miljön och säkerheten såväl bland 
hamninnehavare som bland båtfararna själva. Hamnbesök 
gjordes i de nya Sälle-hamnarna och även i de gamla om så 
önskades. Totalt gjordes handledningsbesök i 20 hamnar. År 
2016 omfattade programmet sammanlagt 42 hamnar, varav 
26 fanns längs kusten och 16 i insjöarna. Tre nya hamnar an-
slöt sig till programmet 2016.

Sommaren 2016 inleddes ett nytt koncept riktat till barn, 
Sälles hamnäventyr. Syftet med hamnäventyret var att upp-
muntra båtfolket till att besöka Sälle-hamnarna och samti-
digt förbättra kännedomen om programmet och förening-
en. Under hamnäventyret samlade barnen in dekaler i sina 
äventyrspass från Sälle-hamnarna och svarade på frågor om 
hamnarna. Det fanns egna pass för insjöarna och för havs-
stränderna. Barnen kunde antingen skriva ut äventyrspas-
set själva på HSR rf:s webbsidor eller hämta det i Sälle-ham-
narna. I slutet av sommaren skickades passen in till HSR rf:s 
kontor och barnen fick ett litet pris efter detta. 

SÄLLE-PRODUKTER 
För försäljningen av Sälle-produkterna svarade fortsätt-
ningsvis Pinetta-tuote Oy/Design Hill. Produkterna såldes i 
Design Hills butik i Halikko, i HSR rf:s webbutik, på mässor 
och evenemang, på föreningens kontor i Åbo och Nyslott 
samt genom återförsäljare. Nya produkter som lanserades 
2016 var Sälle-kaffe, Sälle-resemugg, Sälle-kylväska och Sälle- 
scarf med ränder. 

Delhome Oy lanserade Sälle-vattnet 2016 på båtmässan i 
Helsingfors. Intäkterna från försäljningen av Sälle-vattnet 
donerades till HSR rf. 

År 2016 sålde HSR rf också julkort enligt traditionen. Tryckta 
och elektroniska julkort såldes nästan i sammanlagt 5 000 
exemplar. Intäkterna från kortförsäljningen styrdes till fören-
ingens allmänna verksamhet. På hösten beställdes flexibla 
reflexer med föreningens logotyp. 

Makia Clothing lanserade tillsammans med Pure Waste Tex-
tiles en Skärgården-t-shirt tillverkad i hundra procent åter-
vunnet material för vår förening. Tröjorna tillverkades i ett li-
tet parti som snabbt sålde slut. 

PUF-affären som säljer inhemsk design i centrum av Åbo 
sålde Sälle-produkterna under juni–augusti. Sälle-produkter-
na såldes även i Muminvärlden under hela sommarsäsongen.

ARBETET MED INTRESSENTGRUPPER
Håll Skärgården Ren rf är med i många nätverk med syfte 
att förbättra vattenmiljöns tillstånd eller till exempel utveckla 
hamnverksamheten. Dessutom samarbetar föreningen med 
båtföreningarna bland annat genom att besöka föreningar-
nas evenemang och hålla föredrag.

Keep Baltic Tidy
Håll Skärgården Ren rf är med i ett nätverk tillsammans med 
Stiftelsen Håll Sverige Rent, Hoia Eesti Merd från Estland, 
FEE Latvia från Lettland och Keep Saint-Petersburg Tidy 
från Ryssland. Keep Baltic Tidy är medlem i nätverket Baltic 
21 som sorterar under organisationen Council of the Baltic 
States (CBSS).  Nätverket hade inga gemensamma träffar 
under 2016.

Itämeriviestijät (Östersjökommunikatörerna)
Östersjökommunikatörerna är ett nätverk av kommunika-
tionsproffs som jobbar med Östersjön. I nuläget hör cirka 50 
olika instanser till nätverket: forskningsinstitut, statliga myn-
digheter, privata stiftelser och organisationer, ministerier och 
förvaltning samt enskilda projekt. Informatör Veera Säilä re-
presenterar föreningen i nätverket.
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Lahja Itämerelle ry
Lahja Itämerelle ry bjöd in föreningen till Östersjötältet på 
SuomiAreena i Björneborg 13–15 juli. Lahja Itämerelle ry ord-
nade som en del av SuomiAreenas program en filmförevis-
ning 13 juli där den frivilliga inträdesavgiften gick till HSR rf:s 
medelinsamlingskampanj Fixa flottan. Filmen Sagan om sjön 
förevisades. Innan filmen höll regissör och producent Marko 
Röhr samt generalsekreterare Aija Kaski ett inledningsföre-
drag. 

Pro Skärgårdshavet
Pro Skärgårdshavet-programmet har funnits sedan 1999 
och är ett samarbetsprogram som fokuserar på att förbättra 
Skärgårdshavets status. Fler än 100 aktörer, allt från medbor-
garföreningar till storföretag, deltar i programmet. Program-
met berör även vattendragen i Skärgårdshavets avrinnings-
område. Alla som är intresserade av vattnens tillstånd i land-
skapet kan delta. I sin verksamhet följer programmet prin-
ciperna för enhetlig användning och vård av kustområden 
(ICZM). Inom ramarna för programmet sker samarbete bland 
de aktörer som arbetar med vattendragen i området, finan-
siering kan beviljas och projekt kan få handledning. Program-
met strävar även efter att öka på miljömedvetenheten. Pro-
jektkoordinator Jenny Gustafsson deltog i mötet under våren 
2016.

Forststyrelsen
HSR rf samarbetar med Forststyrelsen, särskilt i Bottniska 
viken och i Skärgårdshavet. I Skärgårdshavet har även Säl-
le-tjänsterna markerats på Forststyrelsens guidekarta och på 
öarna i Skärgårdshavets nationalpark finns information om 
HSR rf.

Segling och Båtsport i Finland rf
HSR rf ingick ett samarbetsavtal med Segling och Båtsport i 
Finland rf redan 2013. Samarbetet är fortlöpande och avtalet 
uppdateras årligen. Syftet med avtalet var att effektivera or-
ganisationernas gemensamma verksamhet, göra arbetsför-
delningen tydligare och att främja en ändamålsenlig resurs-
användning och informationsgång organisationerna emellan. 

HSR rf deltog under våren 2016 i flera fiskarutbildningar ord-
nade av SBF och berättade om miljöskyddet. Insjöfinlands di-
striktschef Eeva Taimisto är medlem i SBF:s hamnkommitté.

Projektledare Hanna Haaksi fick möjligheten att berätta om 
Change-projektet och om alternativa giftmålningar även vid 
Nordiska Båtrådets möte 9 september där SBF stod värd.

Fyrpartssamarbetet mellan HSR rf, Segling och Båtsport i 
Finland rf, Finnboat rf och Finlands Sjöräddningssällskap rf
Både serviceutbudet för och informationen till båtfararna har varit 
splittrade och genom ett tätare samarbete ville branschorganisa-
tionerna nu säkerställa att man inte behöver ödsla extra tid på att 
söka efter olika typer av information om båtlivets delområden. 
Organisationerna i fyrpartssamarbetet vill också intensifiera sitt 
samarbete när det gäller intressebevakningen och föra en breda-
re diskussion om gemensamma ställningstaganden. 

HSR rf ordnade fyrpartssamarbetsnätets träff 2016 i Fiskars 15 
september. 16 personer deltog i träffen och varje organisation 
var representerad.

Sjöfartsdelegationens sektion för båtliv blev 
båtlivsnätverket
Mandatperioden för sjöfartsdelegationens sektion för båtliv tog 
slut 31 maj 2016 och delegationen fortsatte inte sin verksamhet 
som sådan. I stället för delegationen grundades sjöfartens in-
tressentgruppsnätverk som tar hand om kontakterna och sam-
arbetet mellan sjöfartsmyndigheterna och intressentgrupperna. 
Sektionen för båtliv/båtlivsnätverket samlar kompetens inom 
sjöliv och sjösäkerhet. Den fungerar som ett samarbetsorgan 
och diskussionsforum för myndigheter, industrin, handeln och 
andra intressentgrupper. Organisationssekreterare Katriina Mur-
to representerar föreningen i nätverket.

HELCOM
Håll Skärgården Ren rf deltog i HELCOMs arbete med att utar-
beta en verksamhetsplan för den lokala nedskräpningen av Öst-
ersjön. Målet med verksamhetsplanen är att nedskräpningen av 
Östersjön ska minska avsevärt fram till år 2025. HSR rf har sak-
kunskap när det gäller nedskräpning av havet, bland annat via 
projekten MARLIN och kampanjen Snygg Beach. HSR rf:s pro-
jektledare Hanna Haaksi har även utsetts till medlem i Marine 
Litter Expert Network.

Rekreationsområdesföreningar och -stiftelsen 
HSR rf bedriver ett nära samarbete med lokala kommuner samt 
med rekreationsområdesföreningarna i Saimen och Päijänne 
och med rekreationsområdesstiftelsen i Södra Karelen. Fören-
ingen underhåller utflyktshamnar som ägs av ovan nämnda in-
stanser och tar hand om uthyrningen av stugorna i rekreations-
området på Rokansaari som ägs av Saimens rekreationsområ-
desförening. 

Birkalands distriktsansvarige Yrjö Silvennoinen deltog i Birka-
lands rekreationsområdesföreningens verksamhet.

Frivillig räddningstjänst
HSR rf har varit medlem i den frivilliga räddningstjänsten sedan 
2015.  Frivilliga räddningstjänstens verksamhet är en frivillig, or-
ganiserad och utbildad medborgarverksamhet som fungerar 
oegennyttigt och stöder myndigheterna. Frivilliga räddnings-
tjänsten är en sammanslutning av organisationer och samfund. 
Organisationssekreterare Katriina Murto representerar HSR rf i 
nätverket.

NTM-centralen i Södra Savolax 
HSR rf:s distriktschef i Insjöfinland Eeva Taimisto representera-
de föreningen i avfallsdelegationen i Södra Savolax och i samar-
betsgruppen för miljöfostran.

NTM-centralernas samarbetsgrupper för vatten- och 
havsvård 2016–2018, Egentliga Finland och Birkaland
HSR rf deltar i dessa gruppers arbete i Egentliga Finland (representant 
Hanna Haaksi) och i Birkaland (representant Yrjö Silvennoinen).

Paraplyarbetsgruppen för miljöfostran i Sydvästra Finland
Föreningen deltog i planeringen och utformningen av den regiona-
la strategin och verksamhetsprogrammet för miljöfostran 2017–
2020. I nätverket deltar 34 olika regionala organisationer som i hu-
vudsak är föreningar och representanter för den offentliga sektorn 
(skolor, NTM, landskapsförbund). Jenny Gustafsson och Veera Säilä 
har representerat föreningen.
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Håll Skärgården Ren rf
Puolalagatan 1
20100 Åbo
tel. 02 274 5500
salle@pssry.fi

Insjöfinlands distriktskontor
Schaumanintie 5
57230 Nyslott
tel. 015 514 648
roope.jarvisuomi@pssry.fi

www.hallskargardenren.fi 


