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TOIMINTASUUNNITELMA 2020 
	

Yleistä	 
Pidä Lappi Siistinä ry on vuonna 1987 perustettu voittoa tavoittelematon ympäristöjärjestö, jonka 
toiminnan tavoitteena on säilyttää Lapin puhdas ja viihtyisä ympäristö sekä tuottaa Lapin kävijöille 
ja paikallisille asukkaille tietoa, miten Lapin ainutlaatuisen ympäristön kuormittaminen jäisi 
mahdollisimman vähäiseksi. 

Yhdistys on mukana erilaisissa hankkeissa, tapahtumissa ja projekteissa, jotka edesauttavat 
ympäristönsuojelua, lisäävät ympäristötietoisuutta sekä erilaisissa työryhmissä, jotka 
asiantuntemuksellaan kehittävät ympäristön tilaa Lapissa.  

Pidä Lappi Siistinä ry:n visiona on olla osaava, tunnettu ja haluttu yhteistyökumppani sekä vahva 
toimija ympäristöasioissa paikallisesti. Yhdistys jäsenineen ja yhteistyökumppaneineen toimii 
yhdessä konkreettisesti, suunnitelmallisesti ja innovatiivisesti Lapin ja osaltaan koko Suomen 
ympäristön parhaaksi pyrkien edistämään myös valtakunnallista yhteistyötä.  
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Yhdistys toimii konkreettisesti ympäristön hyväksi 

• edistämällä ympäristötietoisuutta viestinnällään ja tapahtumillaan  

• kunnostamalla retkeilyalueita, taukotupia ja luontoreittejä ja niiden opasteita  

• rakentamalla ja korjaamalla tulipaikkoja, laavuja, liitereitä, taukotupia ym.  

• järjestämällä vuosittain ympäristöseminaarin Lapissa  

• järjestämällä ja osallistumalla ympäristötietoisuuden lisäämiseen tähtääviin tapahtumiin, 
projekteihin ja hankkeisiin  

• järjestämällä kierrätykseen liittyvää koulutusta peruskoulun oppilaille Lapissa 

• järjestämällä ympäristön siisteyteen tähtääviä tapahtumia, kuten vieraslaji- ja 
luontotalkoita, talkooleirejä ja kierrätysneuvontaa  

• osallistumalla erilaisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin sekä niiden suunnitteluun siistin Lapin 
puolesta: esim. Napapiiri-Jukola 2020 Rovaniemellä 

Toimenpiteet 2020 

Pidä Lappi Siistinä ry:n toiminnan painopisteet 2020 

1. Yleistoiminta, sisältäen jätehuollon kehittämistoimenpiteet 

• Lapin matkailukeskusten ja hotellien jätteiden keräilyn ja kierrätyksen -selvityksen 
ja toimenpide-ehdotusten tekeminen.  

o Selvityksen pohjalta matkailukeskus- tai hotellikohtainen 
jätehuoltosuunnitelma / suunnitelma yhdessä alan toimijoiden kanssa.  
Vuoden 2020 painopisteenä on tehdä kartoitukset hotellien jätehuollon 
nykytilanteesta ja kartoituksen pohjalta laaditaan toimenpide-ehdotus 

• Jätteen kierrätyspisteiden asentaminen pieniin matkailukeskuksiin Tunturilapin 
alueella. 

2. Ympäristökasvatus ja koulutustoiminta  

• Painopisteenä luoda yhdistykselle ympäristökasvatusohjelma ja toimia sen 
mukaisesti. 

3. Talkooleirit ja talkoot  

• Painopisteenä toiminnan laajentaminen vieraslajitalkoisiin.  

4. Jäsenpalvelut 

• Erityistavoitteena uusien jäsenten hankinta, kohderyhminä ympäristöstä 
kiinnostuneet yritykset ja henkilöt. Jäsenhankinnassa hyödynnetään erityisesti 
yhteistyötä Partioaitan kanssa. 

5. Varainhankinta 

• Yhdistys keskittyy yhteistyökumppaneiden hankinnassa yrityksiin 
yhteistyökumppaneihin, jotka osallistuvat ympäristömyönteisiin toimenpiteisiin. 

6. Viestintä, tiedottaminen ja näkyvyys 

• Erityistavoitteena yhdistyksen tunnettuuden ja asiantuntijaprofiilin nostaminen sekä 
paikallisten ja matkailijoiden ympäristötietoisuuden lisääminen. 
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1. Yleistoiminta  

• Painopisteenä matkailuun ja tapahtumiin liittyvät jätehuollon kehittämistoimenpiteet 
sekä jäte- ja kierrätysneuvonnan kehittäminen yhteistyössä paikallisten toimijoiden ja 
yhteistyökumppaneiden kanssa.  

o Yhdistys on aloittanut Lapin matkailukeskusten ja hotellien jätteiden kierrätys ja 
keräily -hankkeen toteuttamisen. Meneillään on Vaihe 1 jossa kartoitetaan 
mukaan lähtevien yritysten nykyinen toiminta. 

o Yhdistys on mukana rakentamassa tunturialueen pieniin matkailukeskuksiin jätteen 
keräyspisteitä. Esim. Tankavaaran matkailukeskuksen jätepisteen uudistaminen 
rakentamalla viisi uutta syväkeräysastiaa ja huollon suunnittelu. 

o Yhdistykselle valmistui vuoden 2018 aikana tapahtumissa käytettävä siirrettävä 
jätteenlajitteluvaunu, Jätkä, joka on otettu käyttöön vuoden 2019 tapahtumissa. 

• Yhdistyksen kehittämistä jatkaa hallituksen nimeämä erillinen kehitystyöryhmä, jossa on 
jäseniä hallituksesta, ja jonka tehtävänä on mm. yhteistyökartoitus jätehuoltoyritysten, 
ympäristötoimijoiden ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.  

• Yhteistyökumppaneiden verkostoituminen ja yhteistyön kehittäminen. 

• Simon ja Kemi-Tornion saariston jätepisteiden kartoitus ja kunnostaminen sekä huollon 
suunnittelu.  

• Jäteneuvonnan kehittäminen yhteistyössä paikallisten toimijoiden ja 
yhteistyökumppaneiden kanssa, esim. Napapiirin Residuum Oy, Lapin Jätehuolto 
kuntayhtymä Lapeco, Perämeren Jätehuolto Oy ym.  

• Muiden aiempien jätehuoltohankkeiden tulosten hyödyntäminen.  

• VÄLKKY Vähähiilisyyden ja taloudellisesti kestävän kehityksen edistäminen Lapin 
matkailussa –hankkeessa yhdistyksellä on edustaja ohjausryhmässä.  

2. Ympäristökasvatus ja koulutustoiminta  

• Ympäristöseminaari 23.1.– 24.1.2020 Levillä teemalla ”Kiertotaloudella parempi 
huominen”, kohderyhmänä valtakunnalliset jätehuolto- ja ympäristöalan ammattilaiset, 
yhteistyökumppanit ja muut ympäristöasioista kiinnostuneet.  

• Kouluvierailut peruskouluissa ja lukioissa teemoilla kierrätys, kiertotalous, tekstiilin 
ympäristövaikutukset, ruuan ympäristövaikutukset ja ruokahävikki sekä ilmastonmuutos. 
Lukuvuodesta 2019-2020 alkaen järjestämme Perämeren Jätehuolto Oy:n 
valtuuttamana Kemin ja Keminmaan 3-luokkalaisille lajitteluneuvontaa. 

• Ympäristötapahtumiin ja –kampanjoihin osallistuminen: esim. Metsäpäivät ja Kasit 
metsään – viikko Rovaniemellä sekä kansalliset teemaviikot kuten Hävikkiviikko, 
Energiansäästöviikko ja Euroopan jätteen vähentämisen viikko. 

• Tietoiskut eri tapahtumissa, joihin osallistumisesta tiedotetaan yhdistyksen kotisivuilla 
sekä sosiaalisessa mediassa. 

• Kehitetään ympäristökasvatuksen sisältöä kouluttautumalla, hankitaan 
koulutusmateriaaleja sekä pyritään vierailemaan kouluissa jokaisessa Lapin kunnassa. 
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3. Talkooleirit ja talkoot 

• Kaksi viikon mittaista talkooleiriä yhteistyössä Metsähallituksen Lapin luontopalveluiden 
kanssa. Metsähallituksen kanssa on sovittu puitesopimus, joka tukee talkooleirien 
suunnittelua jatkossakin vuositasolla.  

• Jatkamme vuonna 2018 alkaneita vieraslajitalkoita yhteistyössä Lapin luonto- ja 
ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmän (LYHTY) kanssa. Teemme yhteistyötä 
vieraskasvien torjumiseksi myös mm. Ely-keskuksen ja Maa- ja kotitalousnaisten kanssa. 

• Osallistumme paikallisiin roskien siivoustalkoisiin sekä järjestemme Siisti Biitsi -
siivoustalkoita osana Pidä Saaristo Siistinä ry:n kampanjaa. 

• Tarjoamme yhteistyökumppaneille siivous- ja vieraslajitalkoiden järjestämisapua 
virkistys- /tykytoimintana.  

 

4. Jäsenpalvelut 

• Jäsenpalveluita ja -etuja kehitetään edelleen osana yhdistyksen viestintästrategiaa 
mm kerran vuodessa ilmestyvän lehden muodossa. Lehti on sekä paperi- että 
digilehtenä. Yhdistyksen Facebook-sivulla tiedotetaan ajankohtaisista asioista, jotka 
liittyvät yhdistyksen toimintaan tai tukevat sitä. 

• Jäsenhankintaa tehostetaan ja neuvotellaan yhteistyökumppanien kanssa 
uudenlaisista jäseneduista ja kampanjoista. 

• Tapahtumissa ja kampanjoissa panostetaan uusien jäsenien hankkimiseen lisäämällä 
näkyvyyttä ja jatkamalla Nalle -tuotteiden myyntiä. Kohderyhmänä ympäristön tilasta 
kiinnostuneet yritykset ja henkilöt. Tapahtumien yhteyteen suunnitellaan kuhunkin 
sopiva jäsenhankintakampanja, esim. Liittymislahjat tai arvonnat. Myös postituslistalle 
liittyneitä pidämme tärkeinä kannattajina, viestinviejinä ja potentiaalisina yhdistyksen 
jäseninä. 

	

5. Varainhankinta 

• Pidetään huolta nykyisistä yhteistyökumppanisuhteista ja kartoitetaan potentiaalisia 
yrityksiä liittymään yhdistyksen kannatusyritysjäseniksi. 

• Yhdistyksen toimintaan sekä hankkeiden ja projektien toteuttamiseen haetaan 
Ympäristöministeriöltä avustusta. 

• Avustusten hakemisessa ollaan tiiviissä yhteistyössä Lapin ELY-keskuksen kanssa.  

• Metsähallituksen kanssa tehtävä puitesopimus pitää sisällään mm. kaksi talkooleiriä 
vuodessa. 

• Verkossa tapahtuvan varainhankinnan kehittämistä jatketaan, esim. verkkokauppa 
Nalle – tuotteille ja jäsenetuina saataville tuotteille. 

• Lapland Safarin Rovaniemen toimipisteessä jatketaan kannatustuotteiden 
myyntipistettä. 

• Jätkä (jätteenkierrätysvaunu) vuokraus tunturialueen tapahtumiin. 
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6. Viestintä, tiedottaminen ja näkyvyys   

Viestinnän ja tiedotuksen tavoitteena on yhdistyksen näkökulmasta 
• lisätä yhdistyksen tunnettavuutta ja avoimuutta 
• vahvistaa myönteistä imagoa  
• saada näkyvyyden kautta lisää jäseniä sekä uusia yhteistyökumppaneita 
• vahvistaa yhteistyösuhteita ja –verkostoja sidosryhmien kanssa 

 
Ympäristöasioiden näkökulmasta tavoitteena on  

• lisätä tietoisuutta ympäristöasioista 
• saada lukijat toimimaan (lappilaisen) ympäristön hyväksi 

 
Välineinä käytetään kotisivuja, facebookia, twitteriä ja instagramia, sähköistä uutiskirjettä 
sekä PLS infolehteä, joka on luettavissa sekä paperi- että digilehtenä. Lisäksi tuotetaan 
teemakohtaisia tietoiskuja ja osallistutaan yhteistyökumppaneiden ympäristökampanjoihin.  
 
Hyödynnetään Partioaitan ympäristöbonuksen tuomaa viestinnällistä arvoa ja tehdään 
ympäristöbonuksen markkinointiin viestintäsuunnitelma yhdessä Partioaitan ja 
Metsähallituksen kanssa. 
 
Tiedottamisessa hyödynnetään myös alueella ilmestyviä lehtiä ja radiota. Viestinnän ja 
tiedottamisen toimenpiteet tukevat yhdistyksen vuodelle 2020 määriteltyjä erityistavoitteita 
(mm. ympäristökasvatus, matkailu). 

 

7. Kalenteri 
kk/v Toimenpide Alkaa Valmis Vastuu 
1/20 • Ympäristöseminaarin valmistelu, 

ohjelman viimeistely, jäsenhankinta 
9/19 1/20 LP, SA, MP, Hallitus 

• Kouluvierailut: kierrättäminen ja 
kiertotalous 

• Ympäristöseminaari Levillä 23.-
24.1.2020 

• Yhteistyötapaaminen seminaarin 
yhteydessä 22.1.2010 

 
11/19 
1/20 
 

 
5/20 
1/20 
 

 
SA, MP 
LP, SA, MP, Hallitus 
 
 

2/20 • Jätteen kierrätyspisteet pieniin 
tunturikeskuksiin 

 
9/18 

 
12/20 

 
LP, SA 

• Jätehuolto ja kierrätys kartoitus 
matkailuyrityksissä 

2/19 12/20 LP, SA 

    
3/20 • Talkooleirien suunnittelu, 

ilmoittautuminen 
12/19 3/20 SA, MP, Metsähallitus 

• Vuosikokouskutsu ja vuosikokous 3/20 3/20 LP, SA, MP 
SA, LP ja hallitus 
SA, LP ja hallitus 
LP ja hallitus 

• V. 2019 vuosikertomuksen laatiminen 
• Lopullinen toimintasuunnitelma 2020 
• Lopullinen tulo- ja menoarvio 2020 

4/20 • Materiaalihankinnat kevään ja kesän 
tapahtumiin 

4/20 6/20 LP, SA, MP 

 
 
 

• Jäsenmaksujen laskutus, kevään 
uutiskirje 

4/20 4/20 LP, SA, MP 
SA, LP, MP 
 
SA, MP, MK 

• Kesän ja syksyn tapahtumien  
suunnittelu ja viestintä 

4/20 6/20 



Pidä Lappi Siistinä ry  Toimintasuunnitelma 2020 

 

• Kerää vappuroskasi –tapahtuma 
• Martin pilkki 

4/20 
4/20 

5/20 
4/0 

SK, LYY, L&T 
SK, MP 

5/20 
 

• Tunturialueen 
jätteenkierrätyspisteiden 
rakentamisen jatkaminen 

5/20 10/20 LP, yhteistyö- 
kumppanit 

 • Jätkä:n vuokraustoiminta Tunturilapin 
tapahtumiin 

• Residuum Oy:n Ekoa arkeen –päivät 

5/20 11/20 LP, Residuum, 
Lapeco, MHK-
Kuljetus, Sodankylän 
ja Pellon kunta 

6/20 • Jukola 2020 6/20 6/20 SA, MP, LP ja 
yhteistyökumppanit 

7/20 • Talkooleiri  
• Talkooleiri 

7/20 7/20 SA, MP, MH 

8/20 
 
 
 

• Kouluvierailujen sopiminen 
• Vieraslajitalkoot 

 
 

8/20 9/20 MP, SA, 
yhteistyökumppanit 
 
 
 
 
 

9/20 • Kasit metsään-viikko,  
• Hävikkiviikko 
• Syksyn uutiskirje 
• Jäsenmaksumuistutukset 
• Rovaniemi-viikko 

  SA, LP, MP,  
yhteistyökumppanit 
SA, MP, MK 
SA 
SA, MP 

10/20 • Loppuvuoden suunnittelu,  
• PLS-Lehti 
• Energiansäästöviikko,  
• Metsäpäivät 

10/20 11/20 SA, MP, LP, MK ja 
yhteistyö-kumppanit 
SA, MP 
SA, MP 

11/20 • Euroopan jätteenvähentämisen viikko 
• V. 2021 toiminta-avustushakemus, 

toimintasuunnitelma sekä tulo- ja 
menoarvio 

11/20 11/20 SA, LP, SK,  
yhteistyökumppanit 
 
LP ja hallitus 

 • Kevään ja kesän tapahtumien 
suunnittelu 

• Vapaaehtoisten päivä  
• Uutiskirje, PLS Lehti joulutervehdykset 
• 2021 Seminaarin valmistelu 

11/20 
 
 
 
 
11/20 

12/20 
 
 
 
 
02/21 

SA, MP, LP ja hallitus  
 
SA, MP 
SA, MP 
SA, MP, LP,  
yhteistyökumppanit 
ja hallitus 

 


