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KAMPANJEN SNYGG BEACH

Kampanjen Snygg Beach är Håll Skärgården 
Ren rf:s kampanj för städning av stränderna. 
Syftet med kampanjen är att städa upp strän-
derna, samla information om skräpet som hit-
tas på stränderna, uppmärksamma allmänhet 
på nedskräpningen av stränderna och kombi-
nera konkret miljöarbete med en rolig friluft-
sdag.

Håll Skärgården Ren rf deltog i projektet 
MARLIN, som kartlade nedskräpningen av 
stränderna i Östersjöländerna 2011–2013. Pro-
jektrapporten talar sitt karga språk: de mest 
nedskräpade stränderna fanns i Finland. Det 
sorgliga resultatet och viljan att snygga upp 
vår kust ledde till talkokampanjen Snygg 
Beach, som ordnades första gången våren 
2014. Då gällde kampanjen hela Finlands och 
Ålands kuster. Sen år 2015 har alla stränder ta-
git del i kampanjen, så havsstränder, sjösträn-



DELTA I KAMPANJEN

Delta i kampanjen genom att ordna ett eget 
strandstädningstalko där du själv önskar. Det 
kan vara till exempel en närliggande strand 
som borde snyggas upp. Närmare anvisningar 
om att välja strand finns i denna guide under 
punkten Talkoarrangörens minneslista.
I kampanjen kan vem som helst delta: före-
ningar, organisationer, hobbygrupper, företag, 
städer, studerande, skolelever, familjer, kom-
pisgrupper och privatpersoner. 

Det är lätt att komma med:
• Samla ett eget team
• Anmäl teamet via Snygg Beach-webbsidorna
• När teamet är anmält kan ni bjuda in och 

utmana andra talkogrupper
• Ha en rolig dag på stranden och gör samti-

digt en god gärning för vår strandnatur!

Föreslä på jobbet imorgon!

Kom ihåg att

 utmana grannarna

www.snyggbeach.fi



SKRÄPRAPPORTERING

Målet med kampanjen Snygg Beach är föru-
tom att städa upp stränderna också att samla 
information om det skräp som hittas på strän-
derna. Här spelar talkogrupperna en stor roll. 
Håll Skärgården Ren rf fortsätter det arbete 
som inleddes i projektet MARLIN genom att 
samla information om skräpet på stränderna. 
Vi ber alla som går med i kampanjen att rap-
portera till oss om det skräp de plockar upp.

Det är enkelt att rapportera:
1. Skriv ut skräpblanketter.
2. Det bästa sättet att samla skräp och rappor-

tera är att jobba i grupper på 2–3 personer.
3. En i gruppen prickar av på blanketten hur-

dant skräp som samlats in. De andra plockar 
skräp och berättar för “sekreteraren” vilken 
sort de hittat och hur mycket. 

4. Ge den ifyllda blanketten till talkoarrangö-
ren.

5. Talkoarrangören sänder blanketterna till 
koordinatorn för kampanjen Snygg Beach, 
antingen genom att fylla i på webben, pos-
ta eller skanna de ifyllda blanketterna och 
skicka dem per e-post.

Kom ihåg att printa ut blanketterna i tid!

Vem skriver upp?



KAMPANJMATERIAL

Snygg Beach-talkoarrangörerna har mångsi-
digt infomaterial till sitt förfogande:
• Logotyp (finska och svenska) för tryckt ma-

terial och webben
• Kampanjguide
• Kampanjaffisch
Kampanjmaterialet kan utnyttjas när man in-
formerar om sitt eget talko eller om Snygg 
Beach (t.ex. logotyp för webbplats) och låter 
trycka t.ex. t-skjortor eller handskar.

Ska vi också ha en affisch?



TALKOARRANGÖREN ÄR 
ANSVARIG FÖR TALKOT

Kampanjarrangören HSR rf 
• Ansvarar för kampanjens koordinering
• Ansvarar för rådgivningen av talkoarrangö-

rerna genom att erbjuda instruktioner och 
tips

• Ansvarar för Snygg Beach-kampanjens 
kommunikation och marknadsföring

• Samlar ihop talkoarrangörernas anmälnin- 
gar

• Förvaltar nedskräpningsmaterialet som 
samlats under städningarna

• För anordnandet av kampanjens aktiviteter 
och evenemang

Talkoarrangören
• Ansvarar för de praktiska arrangemangen

• Ordnar eventuell traktering för delta-
garna

• Sköter eventuella transporter till stranden
• Ger talkodeltagarna instruktioner på 

plats
• Erbjuder eventuella städredskap
• Tar emot anmälningar av frivilliga del-

tagare
• Ser till att det insamlade skräpet förs 

bort från stranden
• Kontrollerar att markägaren gett sitt till-

stånd till talkot
• Tar hänsyn till fåglarnas häckningstider vid 

val av strand
• Meddelar kampanjkoordinatorn var talko- 

stranden ligger
• Ser till att stranden är lättframkomlig för 



alla deltagare och har bra förbindelser
• Skaffar behövliga tillstånd
• Är en länk mellan talkodeltagarna och 

Snygg Beach-kampanjarbetsgruppen
• Förmedlar uppgifterna i rapporterna till 

kampanjarrangören
• Ger talkodeltagarna instruktioner 

Talkodeltagaren
• Följer givna instruktioner
• Ansvarar för sin egen säkerhet och egen 

lämplig utrustning för talkot

Skräpet
När man ordnar talko är det bra att på förhand 
ta reda på vart det insamlade skräpet kan fö-
ras eller om det till exempel kan lämnas i sop-
tunnor vid stranden. 
Talkogruppen ansvarar i första hand själv för 
att skräpet transporteras och behandlas på 
rätt sätt.

Ta reda på vart soporna kan lämnas!



TALKOARRANGÖRENS
MINNESLISTA

Vi hjälper Snygg Beach-talkoarrangörerna i 
deras arbete med en checklista där de enkelt 
kan kontrollera att de beaktat allt som behövs 
för ett lyckat resultat.

Talkostranden
• Kontrollera vem som äger marken och skaf-

fa vid behov tillstånd till att ordna talko.
• Ett förhandsbesök på plats underlättar pla-

neringen.
• Kontrollera att stranden är säker och lätt-

framkomlig för alla deltagare.
• Informera gärna talkodeltagarna om hur de 

kan ta sig till stranden på olika sätt (kollek-
tivtrafik, personbil, cykel osv.).

• Ta reda på vad som finns vid stranden: 
toalett, plats att äta osv.

• Stör inte naturen. Vi ber alla arrangörer ta 
hänsyn till fåglarnas häckningstider som är 
som livligast just på våren.



Kom ihåg tillstånsärenden!

Talkodeltagarna
Noggranna instruktioner är alltid en garanti 
för ett lyckat talko
• Instruktioner om utrustningen 
• Instruktioner om arbetet
• Instruktioner om skräprapporteringen
• Tidtabell och rutter
• Information om talkot 
• Det är också viktigt att motivera, både före 

talkot och på plats. En glad och ivrig talko-
deltagare är det bästa talkot har att ge.

• Det är bra att hålla talkogruppens storlek 
under kontroll.

• Förhandsanmälan gör det lättare att vara 
beredd om talkot behöver anmälas eller 
kräver tillstånd.

• Evenemang som involverar över 100 
barn och över 200 vuxna kräver en 
anmälan till myndigheterna. Närmare 
information fås av de lokala räddnings-
verken och polisen.



FÅGLARNAS
HÄCKNINGSTIDER

Kampanjen Snygg Beach ordnas i maj, då fåg-
larna häckar. Vi har bett talkoarrangörerna ta 
hänsyn till häckningstiderna vid val av strand. 

Närmare information om fåglarnas häcknings-
tider och hur man bäst tar hänsyn till dem 
finns på Snygg Beach-webbsidorna. 

Genom kampanjen Snygg Beach vill vi påver-
ka tillståndet i vår närmiljö. Med hjälp av nog-
granna instruktioner, förhandsanmälan och 
mångsidig information kan vi påverka valet av 
stränder. De som deltar i kampanjen är natur-
vänner. Kampanjen genomförs med respekt 
för naturen.



TALKOTÄVLIGEN 
SNYGGT GJORT!

I Snygg Beach-kampanjen vill vi belöna ivriga 
talkodeltagare. I tävlingen kan vi leta efter en 
bild, som förmedlar bra talkofiilis, en tilltalan-
de bild av skräp, den roligaste bilden av tal-
kogäng med utstyrsel eller fast en konstnärlig 
bild av skräp och vattenmiljön.
Tävlingskategorierna och teman kan växla år-
ligen. Bekanta dig med årets tävling på kam-
panjens hemsidor

Delta i tävlingen via den sociala median (Face- 
book, Instagram och Twitter). Använd hashtag 
#snyggbeach eller #siistibiitsi.
 

#snyggbeach / #siistibiitsi 

www.siistibiitsi.fi
www.snyggbeach.fi 

Noggrannare 
kontaktuppgifter hittas på

kampanjens hemsidor.
                                                                                                                                  

Håll Skärgården Ren rf                                          
                                                                                   

Puolalagatan 1                                                                                                                                           
20100 Åbo                                                                                                                                     

Siisti Biitsi – Snygg 

siistibiitsi

@Siistibiitsi


