
 

Hei veneseuralainen Saimaan vesistön alueella! 
 
Tervehdys teille kesää jo niin odottaville vesistöjen ystäville. Tässä kirjeessä Pidä 
Saaristo Siistinä ry:n ajankohtaisia terveisiä ja tietoa nyt tiedossa olevista 
tapahtumista – tule meitä tapaamaan tapahtumiin! 
 
Viime kevään kirjeessä kerroinkin jo, että voitte pyytää julkaisuihinne meiltä juttua toiminnastamme ja 
lisätä tietoa sivuillenne Roope-palveluistamme, Roope-kartasta ja Siisti Biitsistä. 
 
PSS ry:n Satamaseminaari 22.–23.3. Kasnäs 
Tarjolla on tänäkin keväänä kiinnostava katsaus ajankohtaisiin ympäristöasioihin niin satamayrittäjän, 
kunnan edustajan kuin veneilijänkin kannalta. Satamaseminaari järjestetään pitkästä aikaa livenä. 
Seminaarista tulee jälkikäteen tallenne kaikille katsottavaksi PSS ry:n YouTubeen. 
Ohjelma on julkaistu ja ilmoittautuminen on nyt avattu, ilmoittaudu 6.3. mennessä!  
 
Siisti Biitsi 10 vuotta 
PSS ry:n Siisti Biitsi -rantojensiivoustalkoo-ohjelmalla alkoi tänä vuonna 10. toimintavuosi. Näiden vuosien 
aikana talkoissa on raportoitu jo yli 730 000 kerättyä roskaa pois pilaamasta Suomen vesistöjä. Tänä vuonna 
tarkoituksena on kerätä kasaan Suomen suurin talkoojengi – niin meren kuin järvienkin rannoille. Lue lisää 
 
Kallavesj’-messut 31.3.–2.4. Kuopio 
Olemme mukana Kallavesj’-messuilla Kuopiossa. Tule moikkaamaan meitä Kuopion kaupungin osastolle!  
 
Peräkonttikirppis la 6.5. klo 9–12 Savonlinna 
Järjestämme veneily- ja retkeilytarvikkeiden peräkonttikirppiksen Savonlinnan varikollamme, Inkilänkatu 
42. Varaa paikkasi numerosta 015 514 648 tai sähköpostilla roope.jarvisuomi@pssry.fi. 
 
Rokansaaren lomamökit 
Puumalan Lietvedellä sijaitsevat Rokansaaren lomamökit ovat varattavissa varauspalvelu Johkun kautta. 
Vapaata on vielä alku- ja loppukesästä. Varaa kesän idyllisin lomasi osoitteessa 
pidasaaristosiistina.johku.com! 
 
Jäsenyys ja nuorisojäsenyys 
PSS ry:n jäsenenä tuet työtämme puhtaiden vesistöjen puolesta, saat Roope-tarran ja -lehden sekä 
vaihtuvia jäsenetuja. Tänä vuonna on 15–25-vuotiaiden mahdollista liittyä nuorisojäseneksi edullisempaan 
hintaan! Jos olet jo jäsen, ilmoitathan sähköpostiosoitteesi meille, jotta saat jäsenkirjeen. Ilmoitamme 
jäsenkirjeessämme vaihtuvista jäseneduistamme. Jäsenmaksun suosittelemme tilaamaan sähköpostiin tai 
tekemällä e-laskusopimuksen omassa pankissasi, paperilaskun sijaan.  
 
Iloista kevään ja kesän odotusta!  
 
 
Yhteistyöterveisin, 
 
Eeva, Veli-Matti ja Terhi 
 
Pidä Saaristo Siistinä ry, Järvi-Suomen toiminta-alue 
Puistokatu 5 
57100 Savonlinna 
p. 015 514 648 
roope.jarvisuomi@pssry.fi 
 
Seuraa nettisivujamme ja sosiaalisen median kanaviamme. Löydät meidät Facebookista ja Instagramista. 
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