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TOIMINTASUUNNITELMA 2021 
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 2021 Rovaniemellä 

 

Päätavoitteet vuonna 2021 ovat   
1. toiminnan selkeyttäminen 
2. talkootoiminnan kehittäminen 
3. ympäristökasvatussuunnitelman tekeminen 

 
 
1 Yleistoiminta 
 
Yleistoiminta pitää sisällään yhdistyksen hallinnon pyörittämisen ja toiminnan suunnittelun. 
Vuoden 2021 tavoitteena on selkeyttää ja uudistaa yhdistyksen toimintatapoja ja rakenteita. 
Yhdistykselle luodaan toiminnan tueksi vuosikello, tehtäväkuvaukset, vastuualuekartta sekä 
riskianalyysi. 
Yhdistys pyrkii mukauttamaan toimintaansa Covid-19:n aiheuttamaan maailman tilanteeseen. 
 
2 Ympäristökasvatus ja -koulutustoiminta 
 
Ympäristökasvatus ja -koulutustoiminta pitää sisällään niin peruskoululaisten kanssa 
tapahtuvan ympäristökasvatuksen, julkiset jäteneuvontatilaisuudet kuin alan ammattilaisille 
suunnatun ympäristöseminaarin. 
 
Ympäristökasvatus 
 
Tärkeimmät aiheet  

• kierrättäminen ja kiertotalous - luokka-asteesta riippuen  
• ruokahävikki ja ruuan ympäristövaiktukset   
• tekstiilintuotannon ympäristövaikutukset   
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Vuoden 2021 aikana pyrimme entisestään vähentämään Rovaniemi-keskeisyyttä ja käymään 
kaikki Lapin kunnat ja koulut läpi tasapuolisesti. Siirrymme enemmän pois luokkahuoneista 
ulkona oppimiseen. Koronaepidemia antoi sysäyksen lisätä entisestään ulkona toteutettavaa 
ohjelmaa, mutta ulkoluokalla on muutenkin etuja sisäluokkaan verrattuna. Oppilaiden on 
todettu viihtyvän paremmin ulkona, he nauttivat toiminnallisuudesta ja levottomammatkin 
oppilaat kykenevät keskittymään paremmin. Ulkoluokka voi käytännössä olla mitä tahansa 
koulun pihasta metsään.  
  
Osallistumme koululaisille suunnattuihin teemapäiviin ja –viikkoihin kuten Kasit metsään -
viikkoon, Metsäpäiviin ja Kalapäivään. Teemapäivät ja –viikot on perinteisesti järjestettyä 
ulkona, mikä helpottaa tilaisuuksien järjestämistä myös korona-aikaan. 
  
Yhdistykselle valmistuu vuoden 2021 aikana ympäristökasvatussuunnitelma painopisteenä 
ulkona oppiminen. Suunnitelman tarkoituksena on antaa ryhtiä ja suunnitelmallisuutta 
tehtävään työhön sekä luoda kriteerit joilla voidaan arvioida oman työn vaikuttavuutta ja 
muokata toimintaa paremmaksi. 
 
Jäteneuvontatilaisuudet 
 
Koronatilanne huomioiden pyritään osallistumaan tapahtumiin tai järjestämään omia 
tilaisuuksia ja sitä kautta tavoittamaan ihmisiä, jotka eivät oma-aloitteisesti hae tietoa 
kierrättämisestä. Jäteneuvontatilaisuuksia pidetään myös vieraslajijätteisiin keskittyen. 
 
Ympäristöseminaari 
 
Yhdistys järjestää vuosittain alan toimijoille suunnatun Ympäristöseminaarin. Tapahtuma 
kokoaa yhteen yritysten ja kuntien jätehuollon ja kiertotalouden asiantuntijoita 
keskustelemaan alan ajankohtaisista uutisista. Ympäristöseminaari järjestetään 28.1.2021 
yksipäiväisenä verkossa koronaepidemian vuoksi. Valmistellaan vuoden 2022 
ympäristöseminaaria. 
 
3 Viestintä, tiedottaminen ja näkyvyys 
 
Pidä Lappi Siistinä -infolehden rooli muuttuu. Kaksikielisestä ns. yleislehdestä tulee vuodesta 
2021 suomenkielinen lehti, jonka kohderyhmää ovat yhdistyksen jäsenet, yhteistyökumppanit 
ja muut ympäristöasioista kiinnostuneet.   
 
Yhdistys pyrkii avaamaan toimintaansa enemmän jäsenille muille kiinnostuneille. Avaamme eri 
viestintäkanavissa enemmän toimintaa ja ihmisiä sen takana. Järjestämme muutaman kerran 
vuodessa etäyhteydellä iltateet, jotta jäsenet ja muut toiminnasta kiinnostuneet pääsevät 
keskustelemaan kanssamme.  
 
Viestinnän tueksi tehdään viestintäsuunnitelma, jossa määritellään ketä tavoitellaan, mitä 
halutaan kertoa ja milloin viestitään. 
 
4 Jäsenpalvelut 
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Yhdityksen jäseniä pyritään osallistamaan aikaisempaa enemmän. Uusien jäsenien hankinnassa 
pyritään hyödyntämään yhteistyötä mm Partioaitan ja Metsähallituksen kanssa, kohderyhmänä 
luonnossa liikkuvat ja ympäristöasioista kiinnostuneet henkilöt ja yhteisöt. 
 
Jäsenet saavat oikeuden osallistua kesällä järjestettäviin viikon mittaisiin talkooleireihin, joita 
järjestetään yhteistyössä Metsähallituksen Lapin luontopalveluiden kanssa.  
 
5 Talkooleirit ja talkoot sekä erilaiset tempaukset 
 
Pidä Lappi Siistinä -yhdistyksen juuret ovat talkootoiminnassa, edelsihän yhdistyksen 
perustamista Tunturiluuta-siivoustalkoot Lapin retkeilyreiteillä 1980-luvulla. Vuoden 2021 
aikana lisäämme talkootoimintaa ja pyrimme saamaan lisää vapaaehtoisia mukaan 
osallistumaan eri tyyppisiin talkoisiin. Talkootoiminta koostuu kolmesta viikon mittaisesta 
talkooleiristä, vieraskasvitalkoista ja siivoustalkoista.   
  
Talkooleirit  
  
Kesällä 2021 järjestään yhteistyössä Metsähallituksen Lapin luontopalveluiden kanssa kolme 
viikon mittaista talkooleiriä, joista yksi pidetään Urho Kekkosen kansallispuistossa viikolla 27 ja 
kaksi pidetään Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa viikoilla 30 ja 31. UK-puiston leirillä 
uusitaan Kiilopää-Saariselkä lähialueen viittoja ja huolletaan Tankavaaran retkeilyreittejä.  
Tavanomaisten kahden leirin sijaan voidaan järjestää kolmas talkooleiri Partioaitan Ympäristö-
bonuksen turvin.   
  
Partioaitan Ympäristöbonus   
  
Partioaitan  Ympäristöbonuksen pohjalla on  365-klubiin kuuluvien asiakkaiden vuoden aikana 
tehdyistä ostoksista. 365-klubiin kuuluvien asiakkaiden ostokset kerryttävät vuosittain 
myönnettävää Ympäristöbonusta. Vuoden aikana kertyneestä ostosten summasta lahjoitetaan 
prosentti Ympäristöbonukseen, joka jaetaan kolmen kohteen kesken niin että ensimmäinen 
kohde saa 50 %, toinen 30 % ja kolmas kohde 20 % lahjoitettavasta summasta. Vuoden 2021 
Ympäristöbonuksen 50 % saajaksi klubilaiset äänestivät PLS:n ja Pallas-Yllästunturin 
kansallispuisto Kestävästi tunturiin –projektin.   
  
Kaksi talkooleiriä Pallaksella peräkkäisinä viikoilla 30 ja 31 eli 25.7-30.7.2021 ja 1.8-6.8.2021. 
Leiriä suunniteltaessa pyritään järjestelyihin, joiden avulla voidaan järjestää leirit turvallisesti, 
vaikka koronaepidemia aiheuttaisikin muuten rajoituksia Suomessa. Leirin ohjelmaan kuuluu:   

• Reittimerkintöjen, pitkostusten, siltojen uusinta puiston tunnetuimmilla retkeilyreiteillä 
sekä polun kestävöintityöt  

• Taivaskeron reitti  
• Palkaskeron reitti  
• Pitkostuksen uusinnat 250 m Hetta-Pallas vaellusreitillä  
• Kahden sillan uusinta Pallas-Ounastunturin alueella  
• Hietajärvi-Pahakuru yhteysreitin kestävöinti soralla  

 
Vieraslajitalkoot  
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Vieraskasvitilanne Lapissa on eteläiseen Suomeen verrattuna erittäin hyvä, mutta vieraskasvit 
valtaavat pohjoisessakin tilaa kotoperäisiltä kasveilta. Vieraskasvitalkoiden tavoitteena 
vähentää Lapissa pinta-alaa valtaavien lupiinin, kurtturuusun ja jättipalsamin määrää nyt, kun 
niiden leviämistä pohjoisemmaksi voi vielä hillitä.   
  
Esim. kauneudestaan kuulu lupiini pystyy sitomaan ilmasta typpeä ja rehevöittämään maaperää 
niin etteivät karummissa oloissa elävät ketokasvit enää pärjää samoilla kasvupaikoilla. Kun 
kotoperäisiä kasveja häviää vieraskasvien tieltä, vähenee myös niistä riippuvaisten 
kovakuoriaisten, pistiäisten, perhosten määrä.   
  
Jotta vieraskasveja onnistutaan hävittämään tehokkaasti, tarvitaan yhteistyöstä mm. järjestöjen 
ja kuntien kanssa. Talkoita on järjestetty yhteistyössä mm. Maa- ja kotitalousnaisten sekä 
LYHTY-ryhmän (Lapin luonto- ja ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmä), kuntien ja 
jätehuoltoyhtiöiden kanssa. Vieraskasvien onnistunut hävittäminen vaatii vuosien työtä 
ja tulevana vuonna pyrimme rakentamaan toimivia yhteistyöverkkoja ja useamman vuoden 
kattavia toimintasuunnitelmia. 
  
Siivoustalkoot  
  
Siivoustalkoita järjestetään pääasiassa alkukesällä, kun lumen alta paljastuneet roskat eivät ole 
ehtineet jäädä kasvuston alle piiloon. Talkoita järjestetään yhteistyössä kuntien, 
omakotitaloyhdistysten ja kyläyhdistysten kanssa. Samalla pyrimme tekemään itsemme 
tarpeettomiksi innostamalla ihmisiä tarttumaan helpoimpaan ratkaisuun eli toimittamaan itse 
omat roskansa roska-astioihin.   
  
Roskaaminen ei ole vain esteettinen haitta. Muoviset karkkipussit tai kääreet eivät hajoa 
luonnossa vaan hapertuvat mikromuoviksi jota päätyy sade- ja sulamisvesien mukana 
vesistöihin. Luontoon jääneet lasi- ja metalliroskat, siimat ja uistimet aiheuttavat haittaa 
eläimille ja ihmisille.   
 
6 Hankkeet 
 
Yhdistyksellä on käynnissä hanke Lapin matkailukeskuksien ja hotellien jätteiden kierrätyksen ja 
keräilyn kehittämishanke 2019 – 2021. Hanke ei ole edennyt suunnitelman mukaisesti ja sen 
perusteet jatkamiselle tullaan selvittämään Lapin ELY-keskuksen kanssa. 
 
7 Varainhankinta 
 
Tuomme viestinnässä esiin yhdistyksen toiminnan lisäksi myös yhteistyökumppaneiden 
toimintaa erityisesti ympäristönäkökulmasta. Järjestämme yhteistyökumppaneiden kanssa mm. 
talkoopäiviä siivouksen, kunnostuksen ja vieraskasvien torjunnan parissa sekä toteutamme 
tapahtumia lapsille ja nuorille. 


