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TOIMINTAKERTOMUS   
 
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, 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 niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti. Yhdistys 
jäsenineen ja yhteistyökumppaneineen toimii yhdessä konkreettisesti, suunnitelmallisesti 
ja innovatiivisesti Lapin ja koko Suomen ympäristön parhaaksi pyrkien edistämään myös 
valtakunnallista yhteistyötä.  
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Hallitus ja henkilöstö 

 

Yhdistyksen hallitus vuosikokoukseen 30.11.2020 saakka  

• Toimitusjohtaja Leo Pitkänen, Leo Pitkänen Oy, puheenjohtaja   

• Varatuomari Osmo Kurola, varapuheenjohtaja 
• Toimitusjohtaja Tuija Ahrikkala, Perämeren Jätehuolto Oy  

• Toimitusjohtaja Osmo Aikio, Lapin jätehuolto kuntayhtymä   

• Yrittäjä Matti Heikkilä, MHK-Kuljetus Oy     

• Kari Henttunen, Paliskuntain yhdistys   

• Tuotantopäällikkö Heikki Herrala, Lassila & Tikanoja Oyj, ympäristöpalvelut  
• Ympäristötarkastaja Carita Lallukka, Rovaniemen kaupunki  

• Myyntipäällikkö Teemu Lampinen, Molok Oy   

• Juha Mustonen, Stoneco Oy   

• Ympäristösihteeri Teresa Ojala, Sodankylän kunta   

• Toimitusjohtaja Juha Torvinen, Napapiirin Residuum Oy 
• Jukka Väisänen, Encore Ympäristöpalvelut Oy  

Hallitus kokousti 8 kertaa vuoden aikana. 
 

Yhdistyksen hallitus 1.12.2020 alkaen 

• Salla Laukkanen, puheenjohtaja 
• Asko Häiväläinen, varapuheenjohtaja 
• Tuomas Honkonen 
• Satu Katila 
• Markku Nykänen 
• Terttu Nykänen 
• Heini Pajala 

Hallitus kokousti 3 vuoden aikana. 

Henkilöstö 

• Järjestökoordinaattori Sanna Alaruikka: ympäristökasvatus, koulutus, talkooleirit ja 
–tapahtumat, vt-toiminnanjohtaja 3.12. alkaen 

• Projektisuunnittelija Miia Palovaara: kestävä kehitys, viestintä 
• Oto-toiminnanjohtaja Leo Pitkänen 30.11.2020 saakka: kehitysasiat, hanke-

hallinnointi, yhdistyksen talous 



 

 

Kehitystyöryhmä 30.11.2020 saakka 

• hallituksen pj. Leo Pitkänen 
• hallituksen jäsenet: Osmo Kurola ja Juha Mustonen 

 

Jäsenistö 

31.12.2020 yhdistyksellä oli   
• 467 henkilöjäsentä 
• 2 kunniajäsentä  
• 42 ainaisjäsentä  
• 13 kuntajäsentä 
• 55 yritysjäsentä 
• 12 yhteisöjäsentä 

 

Kannatusyhdistys 

Pidä Lappi Siistinä Kannatusyhdistys ry:n toiminnan tarkoituksena on edistää Lapin 
puhtaan ja viihtyisän ympäristön säilymistä, sekä tukea aatteellisesti ja taloudellisesti 
Pidä Lappi Siistinä ry:n toimintaa.   
Kannatusyhdistys on neuvotellut postikorttien myynnistä kuudessa Lapin 
matkailuyrityksessä Rovaniemen, Levin, Ylläksen, Sallatunturin ja Pyhätunturin 
Äkäslompolon alueilla sekä myy Nalle –tuotteita yhdistyksen varainhankintaan.   
Nalle -tuotesarjaan kuuluu mm. Lapissa valmistettuja kuksia, avaimenperiä ja 
makkaratikkuja. Tuotteita myytiin yhdistyksen verkkokaupassa,  tapahtumissa joihin 
Pidä Lappi Siistinä ry osallistui sekä kannatustuotteiden myyntipisteessä Lapland 
Safaries Oy:n Rovaniemen toimipisteessä. Tuotteita ovat tilanneet pääasiassa 
yhdistyksen jäsenet, ja niitä on käytetty myös yritys/jäsenlahjoina ja liittymislahjoina 
jäsenhankinnan yhteydessä. Nalle -tuotteet myydään Kannatusyhdistyksen 
toimintana.   
Vuosikokoukseen 30.11. saakka Pidä Lappi Siistinä ry:n ja Pidä Lappi Siistinä 
Kannatusyhdistys ry:llä oli sama puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. 1.12.2020 
alkaen yhdistykset ovat toimineet itsenäisesti eikä PLS ry enää myy 
Kannatusyhdistyksen tuotteita omien sivujensa kautta.  

 
 

 

  



 

 

Yhdistyksen toiminta painopistealueittain 

 

Vuoden 2020 toimintasuunnitelman painopistealueiksi nostettiin  
 

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 ja 

yhteistyökumppaneihin, jotka osallistuvat ympäristömyönteisiin toimenpiteisiin.  
6. Viestintä, tiedottaminen ja näkyvyys  

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

 

Vuoden 2020 toimintaan vaikutti vahvasti koronapandemia eikä toimintasuunnitelmaa 
pystytty toteuttamaan sellaisenaan. Yhdistyksen hallitus päätti maaliskuussa 2020 
henkilökunnan lomautuksista ja vuosikokouksen siirtämisestä syksyyn poikkeuslain 
käyttöönoton aikoihin. Yhdistyksen silloisen hallituksen päätöksellä yhdistys ei lähtenyt 
sopeutumaan vallitsevaan tilanteeseen.  

 



 

 

1 Yleistoiminta, sisältäen jätehuollon kehittämistoimenpiteet  

Yhdistyksen toimisto sijaitsee Rovaniemellä mutta toimialueena on koko Lappi.  
Yleistoimintaan kuuluu hankkeet, toimistotyöt ja hallinto. 

Hankkeet 

Yhdistys sai Lapin ELY-keskukselta rahoituksen hankkeelle “Lapin matkailukeskuksien ja 
hotellien jätteiden kierrätyksen ja keräilyn kehittämishanke 2019 – 2021".  Hankkeen 
tavoitteena oli tehostaa jätteiden kierrättämistä Pohjois-Lapin hotelleissa, joissa on jo 
toimivaa jätteen lajittelua. Tavoitteeksi määriteltiin, että saadaan kerättyä valitun 
alueen jätteet mahdollisimman tehokkaasti kierrätykseen.  Hanke aloitettiin vuonna 
2019 ja se on kolmivuotinen. Vuoden 2020 aikana hanketta ei edistetty. 30.11.2020 
valittu hallitus päätti keskeyttää hankkeen. 

Toinen meneillään oleva hanke oli ”Keräyspisteiden rakentaminen pieniin 
matkailukeskuksiin”. Hankkeessa tavoitelluista matkailukohteista toteutui yksi. Hanke 
päättyi vuoden vaihteessa 2020-2021. 

 

Hallinto 

Vuosikokous pidettiin 9.9.2020 hybridinä. Pidä Lappi Siistinä ry:n hallitus 2019-2020 katsoi 
9.9.2020 pidetyn vuosikokouksen ja siinä valitun hallituksen mitättömäksi, koska hallitus ei 
ollut kokouksessaan päättänyt etäyhteyden järjestämisestä vaan sen ohjeisti jakamaan 
kaksi hallituksen jäsenistä. Kokouskutsussa ei mainittu etäosallistumismahdollisuutta, ja 
jäseniä tiedotettiin mahdollisuudesta vain sähköpostitse kokouspäivänä.  

Vanha hallitus kutsui koolle uuden vuosikokouksen 30.11.2020. Marraskuiseen 
kokoukseen järjestettiin jäsenille etäyhteys, joka innosti 30 henkilöjäsentä ottamaan 
osaa kokoukseen ja siinä käsiteltyihin asioihin. Vuoden 2019 tilinpäätöstä ei hyväksytty 
eikä hallitukselle myönnetty vastuuvapautta. Kokouksessa keskusteltiin myös 
erityistilintarkastuksen tilaamisesta. Vuosikokouksessa valittiin täysin uusi hallitus, 
edellisessä hallituksessa toimineet jäsenet eivät asettuneet ehdolle. 

 

2 Ympäristökasvatus ja koulutustoiminta  

Ympäristökasvatus ja koulutustoimintaan lukeutuu ympäristökasvatus, 
ympäristöseminaari sekä tietoiskut ja neuvonta tapahtumissa. 

Ympäristökasvatus 

Vuoden 2020 tavoitteena oli luoda ympäristökasvatussuunnitelma, noudattaa sitä ja 
käydä kouluvierailulla jokaisessa Lapin kunnassa. Ympäristökasvatussuunnitelmaa ei 
ehditty luoda lomautusten vuoksi. Kouluvierailujen määrä jäi pieneksi koronan tuomien 
rajoitusten vuoksi. Lisäksi loimme itsellemme koronaturvallisen toimintaohjeen: mikäli 
kouluvierailun kohdepaikkakunnalla on koronatapauksia, joissa on epäselvä 
tartuntaketju, tai mikäli me olemme olleet sellaisella paikkakunnalla, siirrämme vierailun 
parempaan ajankohtaan. Valitettavasti koronatilanne ei helpottanut etenkään 



 

 

Rovaniemellä syksyn aikana, joten syksyn aikana toteutettiin vain yksi kouluvierailu. 
Keväällä ennen korona ehdittiin muutamaan kouluun.  

Kouluvierailujen ja tapahtumien aiheina on ollut luokka-asteesta riippuen luonnon 
roskaantumisen vaikutukset, roskaton retkeily, kierrättäminen, materiaalin kierto uusiksi 
tuotteiksi tai tuottajavastuu. Niin tapahtumissa kuin oppitunneilla ohjelma on ollut 
osallistavaa. Peruskoululaisia tavoitettiin yhteensä 329, opettajia 20.  

Kasit metsään -viikolla oppilaat viedään ulos luokasta oppimaan usean eri toimijan 
johdolla. Tehtävärastien pitämiseen osallistuvat mm. Rovaniemen 4H-yhdistys, 
Tiedekeskus Pilke, Lapin ely-keskus, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Redu. Kasti 
metsään -viikolle osallistui koronaepidemian vuoksi vain osa Rovaniemen kouluista, jotta 
päivät voitiin järjestää riittävillä turvaväleillä. Metsäpäiviä tai Kalastuspäiviä ei koko 
syksynä järjestetty. 

 
Teematapahtumia ja vierailuja:  
• Muurolan alakoulu, Rovaniemi 14.-15.1.  

• Sauvosaaren koulu, Kemi 16.1. Kivikon 
koulu 17.1.  

• Ranuan koulu 10.9. 
• Kasit metsään -viikko Rovaniemi 15.-18.9. 

 

Ympäristöseminaari 2020 

Ympäristöseminaari kokosi Leville satakunta ympäristösalan toimijaa, teemalla 
Kiertotaloudella parempi huominen. 
 
Seminaarissa esiintyivät:  

• Sirje Sten, Ympäristöministeriö 
• Jukka Alatervo, Lapin ely-keskus 
• Eija Kinnunen, Kemin kaupunki: "Vihreää ja kestävää kehitystä Kemissä” 
• Juha Torvinen, Napapiirin Residuum Oy: “Kiertotalous, Residuum – Rovaniemi" 
• Maria Astrén, Lapland Safaris Oy: “Ympäristövastuu matkailuyrityksessä, case 

Lapland Hotels ja & Lapland Safaris” 
• Sami Lindroth, Lassila-Tikanoja Oyj: “Välimaan materiaalitehokkuus”  
• Risto Pohjanpalo: “Kierrätys - vastuullista liiketoimintaa?” 
• Laura Varpasuo, Alko Oy: “Juomapakkausten kuulumisia – ilmastovaikutukset, 

kierrätys, case Alkon viinipussikeräys” 
• Taneli Lumiaro, Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy: “Rinki-ekopisteverkoston 

haasteet ja mahdollisuudet Lapissa”  
• Tuija Ahrikkala, Perämeren Jätehuolto Oy: “KIerrätystavoitteiden saavuttaminen – 

yhteinen haaste”  



 

 

• Jari Tallbacka, Encore Ympäristöpalvelut Oy: “Encore Ympäristöpalvelut kohti 
vuotta 2025”  

• Anita Alajoutsijärvi, Agnico Eagle Oy 
• Satu Estakari, Mepak-Kierrätys Oy: “Valtakunnallisen metallijätteen tutkimuksen 

tulokset”  
• Peter Rasmussen, Suomen Uusiomuovi Oy: “Muovipakkausten kierrätyksen 

mahdollisuudet Pohjois-Suomessa"  
• Markku Illikainen, Kiertokaari Oy: “Kiertokaari malliksi joka ilmansuuntaan”  
• Jenni Rahkonen, Molok Oy: “Mitä kuuluu korttelikeräykselle?” 

 

Kultainen luuta 

Kultainen Luuta -ympäristötekopalkinto 
myönnettiin Vihreä ja kestävä Kemi -hankkeelle. 
Palkinnon oli vastaanottamassa hankevastaava 
Eija Kinnunen. Kemin kaupunki on sitoutunut YK:n 
kestävän kehityksen tavoitteisiin ja aloitti työn 
käytännön tekemisistä. Työn raameina ja suunnan 
antajana toimii ISO 14001:2015 
ympäristösertifikaatti, jonka Kemin kaupunki sai 
keväällä 2019 toisena suomalaisena kaupunkina. 
Konkreettiset toimet näkyvät: Ruokahävikkiä 

vähentävä suosittu sosiaalinen keittiö –kokeilu on tavoittanut satoja erilaisia ihmisiä. 
Jätteidenlajittelun järjestäminen puolestaan kannustaa kaikkia ympäristötekoihin sekä 
töissään että myös kodeissaan. Paikallinen jätehuoltoyritys aloitti muovin keräämisen 
hyötykäyttöön, mikä on helpottanut ja siten lisännyt alueen muovin lajittelua. 
 

 

Tapahtumat ja jäteneuvontatilaisuudet 

Vuoden aikana eri tapahtumissa tavoitettiin 501 ihmistä. Yleisötapahtumissa, 
markkinoilla ja messuilla jaoimme tietoa kierrättämisestä ja materiaalin kierrosta uusiksi 
tuotteiksi. Näin tavoitimme ihmisiä, jotka eivät itse hae aktiivisesti tietoa ja joiden 
kiinnostus ympäristöasioita kohtaan on vähäistä.  Tapahtumia ja 
jäteneuvontatilaisuuksia järjestettiin vuoden aikana huomattavasti tavallista vähemmän 
koronan vuoksi eikä ihmisiä järjestetyissä tapahtumissa liikkunut tavanomaiseen tapaan. 

Yhdistys on osallistunut seuraaviin tapahtumiin:   

• Erätulet, Ivalo 8.8. 
• Korkalovaara-päivä, Rovaniemi 5.10. 
• Redun kestävän kehityksen opiskelijoiden laavukahvit, Rovaniemi 5.10. 

 



 

 

Yhdistys on osallistunut tai järjestänyt seuraavia jäteneuvontatilaisuuksia:  

• Kiertotalousluento, Rovala-opisto Rovaniemi 
• Ekoa arkeen –tapahtuma, Ranua 10.9. 
• Ekoa arkeen –tapahtuma, Rovaniemi 12.9. 

 

3 Talkooleirit ja talkoot sekä erilaiset tempaukset  

Kesälle 2020 suunnitellut kaksi talkooleiriä yhteistyössä Metsähallituksen Lapin 
luontopalveluiden kanssa jouduttiin perumaan koronaepidemian vuoksi.  

 
Vieraslajitalkoiluun kehitettiin yhdessä Lapin Maa- ja 
kotitalousnaisten kanssa Yksin yhdessä -konsepti, jossa 
talkoilija voi tuoda vieraskasvijätettä sille varattuun 
jäteastiaan omatoimisesti. 660 litrasia jäteastioita 
sijoitettiin kolme (3) Tornioon ja yksi (1) Keminmaahan ja 
talkoilijoille järjestettiin kiitoskahvit elokuussa. Kesän 
aikana jäteastioita käytiin tyhjentämässä Torniossa 6 ja 
Keminmaassa 2 kertaa. Talkoilijoiden määrää yritettiin 
seurata sähköisellä vieraskirjalla, mitä talkoilijat eivät 
kuitenkaan osanneet käyttää. 

 
Olimme mukana järjestämässä seuraavia talkootapahtumia ja tempauksia: 

• Plogging-viiiko Rovaniemi 27.7.-2.8. 
• Yksin yhdessä -vieraskasvitalkoot Keminmaassa ja Torniossa juhannuksesta 

syyskuuhun.  
• Jättipalsamitalkoot Mortinmännikössä Rovaniemellä LYHTY-ryhmän kanssa 4.8. 
• Huomio roskaamiseen, Rovaniemi 8.9. 
• LähiTapiola Lapin ja Säästöpankki Optian tyky-päivä, Rovaniemi 4.10. 

 
Talkooleireille ja talkootaphtumiin osallistui tiettävästi yhteensä 31 vapaaehtoista ja 
talkootyötunteja tehtiin yhteensä 45 tuntia.  

 

Napapiiri-Jukola 2020  

Yhdistys toimii Napapiiri-Jukolan ympäristövaliokunnassa. Yhdistyksen vastuualueena on 
Ekokompassi tapahtuma -sertifikaatin sisällyttäminen Jukolan viestin järjestelyihin ja 
toimintaan. Sertifikaatti on myönnetty Jukolan viestille vuonna 2017, ja se auditoidaan 
Napapiiri-Jukolassa. Koronatilanteen vuoksi Jukola siirrettiin vuodella eteenpäin kesään 
2021. 

 



 

 

Partioaitan ympäristöbonus  

Kestävästi tunturiin -projekti voitti Partioaitan 365-klubilaisten äänestyksen vuoden 2020 
ympäristöbonuskohteista vuoden vaihteessa 2019–2020. Metsähallituksen Lapin 
luontopalveluiden kanssa yhdessä toteutettavassa projektissa järjestetään yksi 
ylimääräinen, ns. bonusleiri, kesällä 2021 Pallaksella. Vuoden 2020 toimintaan projekti on 
vaikuttanut lähinnä ympäristöbonuksen esille tuomisena, jotta saadaan kerättyä 
mahdollisimman iso lahjoituspotti.  

 

4 Jäsenpalvelut  

Vuoden 2020 aikana pyrittiin tavoittamaan jokainen jäsenrekisteristä löytyvä jäsen. 
Aktiivisella sähköpostien perille menon ja jäsenmaksujen maksamisen syynäämisellä 
saatiin tavoitettua myös ns. nukkuvia jäseniä. Eroamisissa tapahtui piikki, kun henkilöt, 
jotka olivat olettaneet maksun maksamatta jättämisen riittävän eroamiseen ilmoittivat 
virallisesti erostaan. Uusia jäseniä liittyi etenkin Partioaitan ympäristöbonuksen ja 
talkooleireille osallistumismahdollisuuden vuoksi. Jäsenyyden hinta pysyi henkilöille 
samana kuin aiemmin: työttömille, opiskelijoille ja eläkeläisille viiteen (5) euroa 
vuodessa, normaalihintainen jäsenyys on 15 euroa vuodessa. 

Yhdistyksen talkooleirit on tarkoitettu jäsenpalveluna yhdistyksen jäsenille. Jäsenet saivat 
Pidä Lappi Siistinä Kannatusyhdistyksen Nalle-tuotteista 10 % alennuksen. Jäsenille 
lähetettiin yhdistyksen infolehti. 

 

5 Varainhankinta  

Yhdistyksen toiminta rahoitettiin Ympäristöministeriön toiminta-avustuksella (valtion 
harkinnanvarainen avustus ympäristöjärjestöjen toimintaan), ulkopuolisella 
varainhankinnalla (yhteistyöyritykset) ja jäsenmaksuilla (henkilö- ja 
kannatusyritysjäsenet). Vuoden 2020 päättyessä yhdistyksellä oli yhteistyösopimukset 26 
yrityksen tai muun organisaation kanssa toimintansa rahoittamiseen. 

 
• Agnico Eagle Finland Oy 
• Alko Oy 
• BRP Finland Oy  
• Encore Ympäristöpalvelut Oy 
• Harriniva Hotels & Safaries  
• Kajaanin Romu Oy 
• Kiertokaari Oy 
• Kuusakoski Recycling 
• Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Lapeco 
• Lapland Hotels Oy 
• Lapland Safaris Oy 



 

 

• Lassila & Tikanoja Oyj  
• LähiTapiola Lappi  
• Mepak-Kierrätys Oy 
• Metsähallitus Lapin luontopalvelut 
• Molok Oy 
• Napapiirin Energia ja Vesi Oy 
• Napapiirin Kuljetus Oy  
• Napapiirin Residuum Oy  
• Oulun Energia Oy 
• Perämeren Jätehuolto Oy 
• Sampo Apteekki 
• Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy 
• Suomen Rengaskierrätys Oy  
• Suomen Uusiomuovi Oy 
• Säästöpankki Optia 

 

6 Viestintä, tiedottaminen ja näkyvyys 

Yhdistys julkaisi suomen- ja englanninkielisen Pidä Lappi Siistinä -infolehden alkuvuonna 
2020. Lehteä jaettiin hotelleihin, luontokeskuksiin sekä tapahtumissa ja se tulee jatkossa 
ilmestymään kerran vuodessa. Lehden artikkeleita olivat mm.  

• Partioaitan 365-klubilaiset kerryttävät varoja Lapin luonnon hyväksi 
• Käytännön ympäristöoppia 
• Moni kukka päältä kaunis 
• Talkoilusta tapa 

 
Vuoden 2020 sosisaalisen median viestinnässä panostettiin kuvalliseen kerrontaan ja 
työntekijät toivat oman persoonansa mukaan viestintään niin blogiteksteillä kuin 
kasvoillaan kuvissa. Blogitekstien aiheita olivat: 

• Ympäristöbonuksella tunturiin 
• Ammattikierrättäjän kaupunki-ihastus 
• Tiedostavan kuluttajan vaatekriisi 
• Viininkin voi valita vastuullisesti 
• Kelmukukkanen näkötornin juurella 
• Kaunettaresta hirviöksi – asennemuutos lupiinia kohtaan 
• Lahjoitusvaroin potkua ympäristökasvatukseen 
• Minun ruokahävikkini 



 

 

 
Yhdistyksen ajankohtaisia kuulumisia kertovia uutiskirjeitä julkaistiin vuoden aikana kolme 
– helmi-, touko- ja joulukuussa. Artikkeleita eri medioissa oli mm. Kultaisesta luudasta, 
ympäristöseminaarista ja vieraslajitalkoista. 

 

Kiitokset 
Haluamme kiittää seuraavia tahoja yhteistyöstä: 

• 4H Lappi  
• Kemin kaupunki 
• Keminmaan kunta 
• Kylä- ja asukasyhdistykset: Viirinkangas  
• Lapin ELY-keskus  
• Lapin kuntien peruskoulut  
• Lapin luonto- ja ympäristö-kasvatuksen yhteistyöryhmä LYHTY  
• Lapin maa- ja kotitalousnaiset 
• Lapin yliopiston ylioppilaskunta LYY  
• Ounasvaaran hiihtoseura 
• Pidä Saaristo Siistinä ry  
• Rovaniemen kaupungin ympäristöhuolto  
• Rovaniemen koulutuskuntayhtymä (REDU) 
• Sodankylän kunta 
• Tiedekeskus Pilke  
• Tornion kaupunki 
• Ympäristöministeriö 

 


