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Karoliina Eronen: Siisti rantaretki 
 

Jokainen roska pois rannalta on askel kohti puhtaampia vesistöjä. Rantaretkellä siivotaan rantaa 

roskista ja johdatetaan erilaisin leikein ja harjoittein lapset ja nuoret hoksaamaan, miksi rantojen 

siivoaminen on tärkeää. Löydettyjä roskia tutkimalla pohditaan ihmisten vaikutusta omaan 

ympäristöönsä. Ketä ne roskaajat oikein ovat? SATAKOLKYT-hanke on Helsingin kaupungin 

nuorisopalveluiden, Pääkaupunkiseudun Partiolaisten, Helsingin NNKY:n, Helsingin 4H-yhdistyksen 

ja Helsingin Vihreiden Nuorten yhteishanke, joka on palkittu Kansanvalistusseuran vuoden 2019 

Sivistyspalkinnolla.  

 

Virtuaalipajassa tutustutaan SATAKOLKYT-rantaretkikonseptiin. Pajasta löydät myös vinkkivihon, 

joka tarjoaa laajan valikoiman leikkejä ja muuta tekemistä rantaretkille. Vihon avulla rantaretken 

voi räätälöidä eri ikäryhmille ja eri oppiaineisiin tai teemoihin sopivaksi. Mukana on niin 

taiteellista, tiedollista, liikunnallista kuin ryhmäyttävääkin tekemistä rannalle. Itämeri-aiheinen 

rantaretki sopii hyvin ilmiöpohjaiseen oppimiseen ja sisämaassa aineistoa voi soveltaa järven ja 

jokien rannoilla retkeilyyn. Virtuaalipajasta saat uusia ideoita myös esimerkiksi koulun 

lähiympäristön siivoustalkoiden järjestämiseen. Lisätietoa www.satakolkyt.fi  

 

1. Tutustu ensin SATAKOLKYT-rantaretkiin sekä niiden ympäristökasvatukselliseen taustaideaan ja 

poimi talteen vinkkejä oman retken tai rantatalkoiden järjestämiseen! Alla lisätietoa materiaalit-

otsikon alla. Sivun alhaalta löydät myös paljon lisätietoa ja videon SATAKOLKYT-hankkeesta.  

 

Materiaalit 

Alta voit ladata linkin kautta itsellesi SATAKOLKYT-vinkkivihon, joka sisältää ideoita toiminnallisiin, 

liikunnallisiin, luoviin ja opettavaisiin leikkeihin Itämeren rannalle.  

 

Ota talteen myös tiiviimpi Siistin rantaretken rakenne -tiedosto (liitteenä MAPPAssa) Tähän on 

koottu tarkasti rantaretken ohjelma, kunkin harjoitteen kulku sekä niiden 

ympäristökasvatuksellinen taustaidea. Kunkin harjoitteen oheen on kirjattu, mille ikäluokalle se 

soveltuu. Kaikkia harjoitteita voi soveltaa myös järvien tai jokien rannoilla retkeilyyn.  

 

SATAKOLKYT-vinkkivihko: https://satakolkyt.fi/130/wp-

content/uploads/2020/03/SATAKOLKYT_vinkkivihko_netti.pdf  

 

Mikä on SATAKOLKYT-hanke? 

SATAKOLKYT on vuonna 2019 käyntiin polkaistu hanke, joka haastaa kaikenikäiset helsinkiläiset 

lähtemään retkelle 130 kilometrin mittaiselle rantaviivallemme ja samalla siivoamaan sitä roskista. 

Jo tuhannet ovat osallistuneet rantatalkoisiin. Samalla talkoolaiset ovat löytäneet uusia kiehtovia 

paikkoja, joita Helsingin merenranta on pullollaan.  

 

Lähtisitkö sinäkin tutkimusretkelle merenrantaan? Ilmoittaudu mukaan 

osoitteessa www.satakolkyt.fi. 

 

Sivuiltamme löytyy interaktiivinen kartta, joka näyttää mitkä rannat kaipaavat siivoamista. Kartalta 

voi varata itselleen pätkän rantaa siivoustalkoita varten. Punaisella on merkitty ne rannat, jotka 
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kaipaavat siivoamista. Kun ranta ilmoitetaan siivotuksi, muuttuu tämä kartalla vihreäksi ja 

siivousporukka saa nimensä näkyviin karttaan. Kartta visualisoi, miten saamme yhteisvoimin koko 

rantaviivan puhtaaksi.  

 

 
 

SATAKOLKYT-karttapalvelu-kuva 29.10.2021 (www.satakolkyt.fi) 

 

Roskapihdit saat lainaan useista kirjastoista Helsingistä. Tsekkaa tarkemmat tiedot sivuiltamme. 

Liity Itämeren suojelijoiden joukkoon! 

 

Johdantovideo: mikä on SATAKOLKYT-hanke? https://youtu.be/KHuXuxnS3JE  

 

Yhteystiedot: 

 

Haluaisitko järkätä oman rantaretken, pohdituttavatko hankkeen teemat tai nouseeko mieleesi 

jotain mistä haluat keskustella? Ota yhteyttä hankkeen koordinaattoriin Karoliina Eroseen 

sähköpostilla karoliina.eronen@hel.fi  

 

https://youtu.be/KHuXuxnS3JE
mailto:karoliina.eronen@hel.fi

