Osallistu Siistix 2014 -kampanjaan!
Vuoden 2014 ohjelmapainotuksessa korostetaan
vaikuttamista. Siistix 2014 on L-SP:n Seikkisjaoston ideoima kampanja, jonka tarkoituksena
on innostaa seikkailijoita vaikuttamaan
ympäristöönsä.
Mikäpä siis olisikaan parempi tapa vaikuttaa
kuin osallistua tempaukseen, jossa kohennetaan sekä ympäristön tilaa että
ihmisten viihtyvyyttä! Kampanjaan voi osallistua eri tavoin:

Siisti biitsi toukokuussa 2014

12.–25.5.2014 pääsee osallistumaan Siisti biitsi -rantojen siivoustalkoisiin.
Siisti biitsi on Pidä saaristo siistinä ry:n projekti, jonka tarkoituksena on
siivota Suomen ja Ahvenanmaan meren rannikot roskista sekä nostaa
Itämeren roskaantuminen yleiseen tietoisuuteen. Kampanjaan voi osallistua
talkoojärjestäjänä tai talkoolaisena.
Mukaan voi ilmoittautua osoitteessa www.pidasaaristosiistina.fi/projektit/
siisti_biitsi, jossa voi myös tutustua tarkemmin ohjeisiin ja muihin
talkoolaisiin. Sivuilta näet myös jo mukaan ilmoitetut rannat.
Siisti biitsi näkyy luonnollisesti myös sosiaalisessa mediassa ja sillä on sivut
niin Facebookissa (Siisti biitsi - Snygg Beach), Twitterissä (@siistibiitsi)
kuin Instagramissakin.

Vieraskasveja kitkemään

Kampanjaan voi osallistua myös muina aikoina paikallisten luonnonsuojeluyhdistysten kautta: Niin keväällä kuin syksylläkin riittää kitkettäviä
vieraskasveja (esim. jättipalsamia, jättiputkea ja kurtturuusua) ja
siivottavia ojanvieriä.
Ottakaa yhteyttä paikalliseen luonnonsuojeluyhdistykseenne ja kysykää,
millaisia palvelutempauksia joukkueenne voi tehdä!
Yhdistysten yhteystiedot löytyvät liitteenä, samoin esimerkki sähköpostiviestistä, jota voi muokata omiin tarpeisiin sopivaksi.
Liitteenä on myös esimerkki tapahtumakirjeestä.

Kannattaa kysyä luonnonsuojeluyhdistykseltä, millaisia varusteita talkoisiin
tarvitaan mukaan ja mitä mahdollisesti saadaan yhdistykseltä itseltään.
Esimerkkilista tarvittavista välineistä: roskapusseja, vahvoja työhanskoja,
eväitä, haravia. Kannattaa varata myös jokin kestävä roska-astia teräville,
viiltäville roskille.
Palvelutempaus voi olla iso tai pieni. Pääasia on, että se on
joukkueellenne mielekäs ja sopivan kokoinen, jotta kaikille osallistujille
jää auttamisesta hyvä mieli.
Talkoot voivat olla yhden seikkailijajoukkueen tempaus tai ne voi järjestää
koko lippukunnan voimin. Kannattaa myös kutsua kaikki ei-partiolaiset
kaverit mukaan! Seikkailijat voivat sisällyttää talkoot esimerkiksi
Kaupunkiympäristö- ja Metsätaitomerkin, Etelä-ilmansuunnan
Hyvä työ -aktiviteetin tai Palvelu-väli-ilmansuunnan suorittamiseen.
Myös muiden ikäkausien ohjelmasta löytyy suorituksia, joihin
ympäristötalkoot soveltuvat!
Seikkisjaosto haluaa kannustaa osallistumaan kampanjaan järjestämällä
kilpailun kaikille talkoileville. Julkaisemalla kuvan Siistix 2014
-tempauksestanne jaoston Fb-sivuilla tai lähettämällä kuvan jaostolle
sähköpostitse syyskuun alkuun mennessä voitte voittaa huimia palkintoja!
Toivomme myös, että kampanjaan osallistuvat ilmoittavat omista
talkoistaan jaostolle lähettämällä sähköpostia osoitteeseen:
seikkailijajaosto@lounaissuomenpartiopiiri.fi.
Näin pysymme paremmin kartalla siitä, kuinka moni osallistuu
kampanjaan!

Siistix 2014 on loistava tilaisuus vaikuttaa omaan elinympäristöön.
Talkoilemalla voitte näyttää seikkailijolle ja muille, että asioille voi
ja kuuluukin tehdä jotain!

Loimaan seudun luonnonsuojeluyhdistys ry.
Erkki Kallio, eki.kallio@suomi24.fi

Laitilan seudun ympäristöyhdistys ry.
Helinä Seikola, HelinaSeikola@rauma.fi

Kemiönsaaren Luonto ry.
Sanna-Mari Rivasto, info@kimitoonsnatur.fi

Härkätien ympäristönsuojeluyhdistys ry.
Tuomo Peltola, tuomosakari.peltola@netti.fi

Mynämäen-Mietoisten luonnonsuojeluyhdistys ry.
Vesa Raivo, vesa.raivo@dnainternet.net

Kaarinan luonnonsuojeluyhdistys ry.
Jouni Pusa, joupusa@gmail.com

Raisionjokilaakson luonnonsuojeluyhdistys ry.
Elli Narvi, elli.narvi@gmail.com

Turun luonnonsuojeluyhdistys ry.
Riikka Armanto, riikka.armanto@gmail.com

Varsinais-Suomen
paikallisyhdistykset:

Luonto-Liiton Varsinais-Suomen piiri
Milla Aalto, milaal@utu.fi

Uudenkaupungin ympäristöyhdistys ry.
Tarmo Kangas, tarmo.kangas@uusikaupunki.fi

Salon seudun luonnonsuojeluyhdistys ry.
Janina Mäkinen, janskumakinen@gmail.com

Pöytyän seudun luonnonsuojeluyhdistys ry.
Elina Keloniemi-Hurttila, 02-486 7499

Paraisten luonnonsuojeluyhdistys ry.
Oili Pyysalo, oilipyysalo@gmail.com

Paimion seudun ympäristöyhdistys ry.
Taina Kummunsalo, Taina.Kummunsalo@livia.fi

Nousiaisten ja Maskun luonnonsuojeluyhdistys ry
Maria Timonen, maria.i.timonen@gmail

Naantalin seudun luonnonsuojeluyhdistys ry.
Lassi Lähteenmäki, lassi.lahteenmaki@gmail.com

Ulvilan ympäristöseura
Ritva Vastamäki, rvastamaki@gmail.com

Rauman seudun luonnonystävät
Esa Hankonen, esa.hankonen@dnainternet.net

Porin seudun ympäristöseura
järjestöposti:
porinseudunymparistoseura@gmail.com

Kokemäen ympäristöyhdistys
Aino Hynnä, aino.hynna@gmail.com

Kankaanpään seudun luonnonystävät
Markku Suominen, majusuo@suomi24.fi

Huittisten seudun ympäristöyhdistys
Pirkko Valpasvuo-Jaatinen,
pirkko.valpasvuo-jaatinen@dnainternet.net

Harjavallan seudun ympäristöyhdistys
Jaana Peltokorpi, jaana.peltokorpi@gmail.com

Ala-Satakunnan ympäristöseura
Seppo Varjonen, sevarjo@saunalahti.fi

Satakunnan
paikallisyhdistykset:

Esimerkkisähköposti luonnonsuojeluyhdistykselle:

Hei,

olemme seikkailijajoukkue Ahmat partiolippukunta Hirven hiihtäjistä. Vuonna 2014 Suomen Partiolaiset painottavat ohjelmassaan vaikuttamista ja tämän vuoksi olemmekin osallistumassa Lounais-Suomen Partiopiirin Siistix
2014 -kampanjaan. Kampanjassa partiolaiset parantavat ympäristönsä viihtyvyyttä esim. siivoamalla rantoja ja
ojanvieriä tai kitkemällä vieraskasveja.
Kampanjaan liittyen olisimme halukkaita tulemaan auttamaan joihinkin ympäristötalkoisiin kevään - loppukesän
aikana. Olisiko teillä mahdollisesti ehdottaa meille jotakin sopivaa, esimerkiksi vieraskasvilajin kitkentää tai
roskien keruuta? Seikkailijat ovat iältään noin 10-13-vuotiaita ja heillä on mukanaan kaksi täysi-ikäistä johtajaa.

Ystävällisin terveisin,
Petra Partiolainen

Esimerkkiretkikirje:

Hei seikkailija!

Tule mukaamme Siistix 2014 -tapahtumaan!
Siistix 2014 on kampanja, jonka tarkoituksena on innostaa seikkailijoita
vaikuttamaan ympäristöönsä. Mikäpä olisikaan parempi tapa vaikuttaa kuin
osallistua tempaukseen, jossa kohennetaan sekä ympäristön tilaa että ihmisten viihtyvyyttä!
Voit saapua yksin, tai halutessasi voit ottaa mukaasi innokkaita talkoolaisia! Talkoolaisten ei tarvitse
välttämättä olla partiolaisia. Tarjoamme päivän aikana talkoolaisille juotavaa sekä pientä syötävää.

Mitä teemme päivän aikana:
Aika:
Paikka:

Mukaasi tarvitset:
• vahvat työhanskat
• säänmukaiset vaatteet, jotka kestävät likaantumisen
• kumisaappaat / muut soveltuvat jalkineet
• hatun suojaamaan auringolta
• lisäeväitä halutessasi

Partioterveisin,

Lapseni _____________________________ saa osallistua talkoisiin
Lisäksi mukaan tulee ____ ihmistä, joista lapsia ____ ja aikuisia ____ .
Allergiat: __________________________________________________________________
Vanhemman allekirjoitus: ____________________________________________________

