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MIKKO ERVASTI

HYVÄ TEKO 64 Siivoustalkoot-
kin voi ottaa tiiviinä joukkue-
pelinä, jota tehdään hyvässä 
hengessä yhteisen päämäärän 
vuoksi. Pidä Saaristo Siistinä 
ry:n Siisti Biitsi -kampanjassa 
on vain voittajia.

– Kun näin tästä Facebookis-
sa, ajattelin, että tässähän on 
meille hyvä projekti, Riika Räi-
sänen Turku Eaglesista kertoi.

Kemistä etelään muuttanut 
Räisänen oli huolissaan Itäme-
ren saastumisesta, koska meri 

oli tullut tutuksi myös maisteri-
opintojen kautta.

Räisäsen vinkistä Rugbyn eri-

koisseura Eagles RFC liittyi kam-
panjaan siistimällä Ekvallan ui-
marannan ympäristöineen. Puh-
dasta jälkeä syntyi parinkymme-
nen henkilön voimin.

– Kaikki innokkaat pääsivät 
mukaan. Kaupungilta saimme 
roskapihtejä, hansikkaita ja 
säkkejä, Räisänen kertoi.

Tupakantumppeja
ja orpo matto

Sateen jäljiltä raikas ja aurin-
gonpaisteen hellimä kesäsää 
houkutteli Ekvallan biitsille 
sekä miesten edustusjoukkueen 

Eaglesin että naisten Swansin 
aktiiveja. Roskien keruuseen 
mentiin taistelijapareittain.

Päällisin puolin siistiltä näyttä-
neeltä uimarannalta löytyi kuiten-
kin kasapäin tupakantumppeja, 
nuuskarasioita ja muuta irtoros-
kaa. Sampo Louke repi puskista 
parhaat päivänsä nähneen ma-
ton. Tuoksu oli viipyilevä.

– Tuonne ojaan sen oli joku 
heittänyt, Louke ihmetteli.

Louke osallistui talkoisiin 
mielellään, sillä Itämeren asia 
oli sydäntä lähellä.

– Olen meren äärellä synty-
nyt ja kasvanut, Vaasasta kotoi-

sin oleva Louke kertoi.
Rugbyn naisten sarjassa se-

mifinaaleihin Swansin riveissä 
tähtäävien Piia Vuorisen ja 
Hanna Kulmalan veti talkoi-
siin ”vahva yhteiskuntavastuu”.

– On mukavaa saada jotain 
näkyvää aikaiseksi hyvässä seu-
rassa, Vuorinen sanoi.

Rugby on särmikäs joukkue-
peli, jossa jokaisen yksilön roo-
li on tärkeä. Reipasta yhdessä-
tekemisen meininkiä oli sii-
voustalkoissakin. 

– Tämä tempaus on omiaan 
kasvattamaan joukkuehenkeä, 
Kulmala uskoi.

Talkoolaisten yhteispelillä 
myös Siisti Biitsi -kampanja on 
osoittanut tehokkuutensa. Täs-
tä johtuen se on palkittu Turun 
Saariston Vuoden 2015 Venei-
lytekona. Kampanjan aikana 
on siivottu talkoovoimin niin 
meren kuin järvien rantoja ym-
päri Suomea ja etenkin Turun 
Saaristossa. Kaikkiaan talkoo-
kohteita on ollut kampanjan 
aikana yli 200.

Siistiä jälkeä hyvässä seurassa

HYVÄÄ
TEKOA

Hapetus kohensi 
järviveden laatua
Lahdessa

JYVÄSKYLÄ Hapekkaan pinta-
veden pumppaaminen happi-
kadosta kärsiviin syvänteisiin 
paransi vedenlaatua Lahden 
Vesijärvellä. Väitöstutkimuk-
sen mukaan sekoitushapetus 
onkin lupaava tapa kohentaa 
järvien happioloja.

Runsasravinteisella Vesijär-
ven Enonselällä pumpattiin sy-
vänteisiin pintavettä yhdeksällä 
sekoittimella. Tutkimuksen teki-
jä Pauliina Salmi havaitsi, että 
talvella hapetus riitti pitämään 
happipitoisuudet korkeina. Ke-
sällä vaikutus ei ollut yhtä teho-
kas, mutta menetelmä hidasti 
hapen loppumista.

Tutkittavana oli myös kas-
viplanktonin jäänalainen elä-
mä, josta tiedetään vielä vähän. 
Salmi käytti apunaan hydro-
kopteria, jolla voi liikkua jär-
vellä heikkojen jäiden aikaan. 
Selville tuli, että plankton alkaa 
keväällä vauhdilla lisääntyä jo 
jään alla lumen sulettua ja au-
ringon alettua paistaa. (STT)

Reserviupseeriliitto 
ehdottaa yleistä 
varaamisrekisteriä

HELSINKI Suomeen tulisi perus-
taa yleinen varaamisrekisteri 
poikkeusoloissa tarvittavaa hen-
kilöstöä varten, ehdottaa Suo-
men Reserviupseeriliiton pu-
heenjohtaja Mikko Halkilahti. 
Rekisteristä selviäisi, mihin krii-
siajan tehtävään ja kenen toi-
mesta henkilö on varattu.

Kaikkien hallinnonalojen yh-
teinen varaamisrekisteri olisi 
konkreettinen askel koko yh-
teiskunnan varautumisen edis-
tämiseksi ja turvallisuusviran-
omaisten toimintakyvyn varmis-
tamiseksi, Halkilahti perustelee.

Tällä hetkellä tiedot tehtä-
viin varatuista ovat eri rekiste-
reissä, ja Halkilahden mukaan 
niiden ajanmukaisuus ja oikeel-
lisuus eivät ole taattuja. Yhtei-
nen varaamisrekisteri poistaisi 
päällekkäiset varaukset.

Asevelvollisrekisterin lisäksi 
poikkeusolovarauksia on sosi-
aali- ja terveydenhuoltoalalla, 
kunnissa, pelastuslaitoksilla ja 
yrityksillä. (STT)

Hanna Kulmala (vas.) ja 
Piia Vuorinen keräsivät 

roskia Ekvallan uima-
rannalta lauantaina.

TS/Lennart Holmberg


