


















Lapin Vihreät ry – Lappi Ruonát rs

TOIMINTAKERTOMUS 2020  piirihallitus hyväksynyt 13.4.21

Lapin Vihreä ry – Lappi Ruonát rs on Vihreä liitto rp:n piiriyhdistys, jonka toimialueena on
Lapin vaalipiiri. Yhdistys on on rekisteröity 12.11.1986, joten vuosi 2020 oli piirin 34. toi-
mintavuosi. Yhdistyksen jäseniä ovat kunnallisjärjestöt Keski-Lapin Vihreät ry, Lapin vihreä
seura ry (ei toimi), Lounais-Lapin Vihreä ry, Pohjois-Lapin Vihreä ry – Davvi-Lappi Ruonát
rs, Rovaniemen Vihreät ry sekä valtakunnallisten liittojärjestöjen paikallisyhdistykset Lapin
Vihreä Naiset ry ja Lapin vihreä nuoret ja opiskelijat ry.

Piirin jäsenyhdistysten jäsenmäärien kehitys

*) Toimintavuoden laskemiseen on käytetty rekisteröitymisvuotta.
Jäsenmäärät ovat vuoden lopulla maksaneita jäseniä.
Puolueen ilmoittamat jäsenmäärät vuoden 2020 lopulla
https://drive.google.com/file/d/1cfwHnvw1CysayjAMeuom9yiUSNdeY-aC/view

Yhdistys Rek. nro Rek. pvm *) Toi-
minta-
vuosi

Jäsen-
määrä
2016

Jäsen-
määrä
2017

Jäsen-
määrä
2018

Jäsen-
määrä
2019

Jäsen-
määrä
2020

Lapin Vihreät Naiset ry 199.229 15.9.2008 11 8 7 6 15 17

Lapin vihreät nuoret ja 
opiskelijat ry, Lappi ruoná 
nuorat ja oahppit rs

191.248 18.3.2005 14 21 24 26 25 21

Keski-Lapin Vihreät ry 205.386 30.3.2011 8 8 12 11 10 14

Lapin vihreä seura ry 179.962 15.9.2000 19 8 13 8 10 11

Lounais-Lapin Vihreät ry 159.989 17.1.1994 25 21 20 14 17 14

Pohjois-Lapin Vihreät ry, 
Davvi-Lappi Ruonát rs

200.424 5.3.2009 10 12 14 13 15 12

Rovaniemen Vihreät ry 159.213 21.9.1993 26 30 39 38 43 42

Yhteensä 108 129 116 135 131

Valmistautuminen vuoden 2021 kuntavaaleihin koronapandemian aikana

Vuosi  2020 oli  erittäin  poikkeuksellinen vuoksi,  koska toimintaa vaikeutti  huomattavasti
koronapandemia.  Ensimmäinen puolueen koronaohje  piiritoimistolle  tuli  12.3.2020.  Oh-
jeessa ilmoitettiin, että yleisötilaisuudet perutaan pääsiäiseen saakka, vain välttämättömät
kokoukset  pidetään ja  tilaisuudet  pidetään verkossa.  Erilaiset  rajoitukset  jatkuivat  vielä
pääsiäisen  jälkeenkin,  mutta  kesällä  koronaan  sairastuneiden  ilmaantuvuus  väheni  ja
jonkin aikaa saatettiin elää lähes normaalisti. Syksyllä tilanne taas paheni ja puolue antoi
29.9.20 päivitetyn ohjeen mm. etäkokouksten järjestämisestä. Puolue järjesti koulutusta ja
ohjeisti  hyvin  siitä,  miten  yhdistykset  voivat  toimia  erilaisten  koronarajoitusten  aikana.
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Etäyhteydet ovat myös mahdollistaneet jäsenistön osallistumisen monenlaisiin puolueen,
Vision ja kolmansien tahojen järjestämiin webinaareihin ja koulutuksiin.

Vuoden 2020 toimintasuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden saavuttaminen
Jäsen- ja ehdokashankintaan tähtääviä tapahtumia ei voitu järjestää koronan vuoksi, joten
jäsenmäärät eivät kasvaneet edellisvuoteen verrattuna. Suunniteltua keskustelutilaisuutta
Meän Kolari -valtuutettujen kanssa ei järjestetty. Lapin vihreille valtuutetuille ei tehty kyse-
lyä, miten piirin toimintaa voisi parantaa. Luottamushenkilömaksujen tilitettiin useammalta
edelliseltä  vuodelta  ja  tilitykset  saatiin  ajantasalle.  Varsinaista  viestintäsuunnitelmaa  ei
tehty, mutta vaalimainostamisesta tehtiin suunnitelma.  Ajankohtaisiin asioihin ei piiriyhdis-
tys ottanut kantaa, mutta valtuutetut ja ehdokkaat ovat olleet aktiivisia. Piirin jäsenyhdis-
tyksille lähetettiin 4 järjestökirjettä, joissa käsiteltiin ajankohtaisia asioita.

Talous

Vuoden 2020 tilinpäätös oli ylijäämäinen 6.349,50 euroa. Ylijäämää tuli reilusti sen vuoksi,
että  koronapandemian  vuoksi  suunniteltua  kuntakierrosta  ja  yleisötilaisuuksia  ei  voitu
järjestää ja tuloja tuli tavallista enemmän, koska kunnallisjärjestöt tilittivät rästissä olleita
luottamushenkilömaksuja.

Puoluetuen piiriosuus nousi ja jakoperusteita hieman muutettiin eli puoluetuen piiriosuutta
saatiin  9 016,00 euroa (perusmaksu 7.500 euroa + lisä jäsenmäärään mukaan) kun se
vuonna 2019 oli 5.000 euroa.

Puoluelain (10/1969) 9 e §:n perusteella Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) teki tar-
kastuksen piirin tilinpitoon ajalta  1.9.2018–31.8.2020.  Tarkastusmuistio ja palautepyyntö
tuli VTV:n tarkastajalta 16.12.2020. Muistion mukaan  ”Lapin Vihreät ry:n tilinpäätöstiedot
on tarkastusajanjaksolta toimitettu puolue- ja vaalirahoitusjärjestelmään puoluelain mukai-
sesti. Tilintarkastuskertomuksiin sisältyy puoluelain 9 c §:n edellyttämät lausumat. Tarkas-
tuksen perusteella ei ilmennyt oleellista raportoitavaa piirin kirjanpidollisista menettelyistä
puoluerahoituksen näkökulmasta.”

Piirihallitus ja kokoukset

Lapin Vihreiden puheenjohtajana toimi Timo Törmänen, varapuheenjohtajana Tiina Huilaja
ja alla loput piirihallituksen seitsemän jäsentä varajäsenineen.

Jäsen Yhdistys
Henkilökohtainen 
varajäsen Yhdistys

Sirkku Hanhikoski LoLaVi Raili Sergejeff LoLaVi

Tiina Huilaja KeLaVi Sari Sanneli Alakulppi RoiVi

Julia Kerkelä LaViNO Marianne Juntunen KeLaVi

Tuomas Laitinen KeLaVi Ari Geselle RoiVi
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Tea Määttänen LoLaVi Petri Leinonen LoLaVi

Antti Räsänen LaViNO Ester Niva LaViNO

Tarja Suopajärvi RoiVi Maria Huhmarniemi RoiVi

Piirihallitus kokoontui toimintavuonna 12 kertaa, joista livenä vuoden ensimmäinen kokous,
seuraavat etäntä Google Meetsillä ja vuoden viimeinen kokous sähköpostikokouksena.

Yhdistykset saivat 1.5.-30.9.2020 välisenä aikana voimassa olleen väliaikaisen lain nojalla
tietyin edellytyksin siirtää vuosikokousten pitämistä 30.9.2020 asti,  mutta tilinpäätös tuli
olla valmis kesäkuun loppuun mennessä. 

Syksyllä yhdistyslakia koskeva "poikkeuslaki" sai vielä jatkoajan 30.6.2021 saakka. Uudes-
sa ”poikkeuslaissa” sääntömääräiset kokoukset tuli pitää sääntöjen mukaisesti, mutta edel-
leen mahdollistettiin vuosikokousten pitäminen etänä. Puolueelta tuli koko pandemian ajan
hyvää ohjeistusta vuosikokousten ja muiden tapahtumien järjestämiseksi lain puitteissa.

LaVin sääntöjen mukaan piirihallitus voi kokoontua etänä ja piirihallitus oli tottunut etäko-
kouksiin, mutta vuosikokousten järjestäminen etänä oli uutta. Lapin vaalipiirin kaltaisella
alueella etäosallistuminen on kuitenkin hyväkin asia, koska osallistuminen on helpompaa
kun ei tarvitse matkustaa pitkän matkan takaa.

Lapin Vihreät piti kevätkokouksensa 13.6.2020, jossa oli osallistujia 13 (joista 11 äänival-
taista  ja  joista  7 osallistui  etänä)  ja syyskokouksen la  7.11.20,  jossa oli  osallistujia  20
(joista 13 äänivaltaista, läsnä oli 4 osallistujaa sihteeri mukaan lukien ja loput osallistuivat
etänä). 

Vuonna 2019 kunnostautuneita lappilaisia palkittiin
Kevätkokouksessa palkittiin  kunniakirjoilla ja 112 euron lahjoituksella Suomen luonnon-
suojeluliiton  ylläpitämään Hiilipörssiin  vuonna 2019 kunnostautuneita  lappilaisia  vihreitä
kolmessa eri kategoriassa: 

• vuoden 2019 lappilainen vihreä oli sodankyläläinen kaivosaktiivi Riikka 
Karppinen, joka on nostanut ansiokkaasti esille lappilaisille tärkeitä asioita ja tehnyt
lappilaista vihreyttä tunnetuksi myös valtakunnallisesti

• vuoden 2019 lappilainen vihreä teko oli torniolaisella Petri Leinosella, joka mm.
osallistui aktiivisesti Vihreiden maatalousohjelman laatimiseen ja hän toimii 
Vihreiden maatalous- ja eläinpoliittisessa työryhmässä

• vuoden  2019 lappilainen vihreä aktiivi oli rovaniemeläinen Tarja Suopajärvi, 
joka omalla toiminnallaan innostaa toimimaan ja eduskuntavaalien 2019 
kampanjatyössä hänen osuutensa oli korvaamatonta
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Toiminnanjohtajan vuosi

Viikolla 12 toiminnanjohtaja Tarja Pasma siirtyi puolueen suosituksen mukaisesti etätöihin
ja hän pysyi etätöissä vuoden loppuun saakka, koska koronatilanne jatkui koko vuoden.
Etätyöstä ei ole koitunut haittaa toiminnalle. Toiminnanjohtaja teki etätöitä Oulusta käsin,
mutta koska piirin puheenjohtaja oli rovaniemeläinen ja hänellä oli myös avaimet  toimistol-
le, toimistoon päästiin, jos tarvetta ilmeni. 

Alkuvuosi oli hyvin työteliäs, koska puolue otti käyttöön kolme uutta järjestelmää: Nepton-
työajanhallintajärjestelmän,  Fennoa-taloushallintajärjestelmän  sekä  kesäkuussa  Sense-
jäsen- ja ehdokasrekisterijärjestelmän. Mutta niiden käytön tullessa tutuksi etenkin Fennoa
toi  huomattavan  avun  etätyöskentelyyn,  kun  tuli  mahdolliseksi  ottaa  laskuja  vastaan
verkossa ja esimerkiksi puheenjohtaja saattoi hyväksyä laskuja verkossa.

Koska kokousten ja koulutusten pitäminen helpottui etäyhteyksien vuoksi, toiminnanjohtaja
osallistui etenkin alkuvuodesta Vision järjestämiin koulutuksiin mm. saadakseen varmuutta
etätyöskentelyyn ja sosiaalisen median käyttöön. Lisäksi Tarja osallistui Tampereella 8.2.
pidettyyn  puheenjohtaja-  ja  piiripäiville  yhdessä puheenjohtaja  Timo Törmäsen kanssa,
14.5. pidettyyn etätapaamiseen puolueen vaalikampanjajohdon kanssa, 20.8. työntekijä-
päivään etänä, 14.9. puoluerahoitustarkastuksen tiimoilta tapaamiseen VTV:n tarkastaja
Pontus Londen kanssa ja Tarjalla oli esihenkilönsä, puolueen järjestöpäällikkö Katja Hinti-
kaisen kanssa kehityskeskustelu 16.10. etänä.

Järjestetyt tapahtumat vuonna 2020

23.1. Kansanedustaja  Saara  Hyrkön  vetämä  ”Parempaa  mieltä  –  ratkaisuja
mielenterveyden ongelmiin” tapahtuma Lapin yliopistolla. Osallistujia n. 30.

6.2. Kansanedustaja Satu Hassin vetämä ”Ilmastonmuutos ja metsät” tapahtuma Hostel
Cafe Kodissa yhdessä RoiVin kanssa. Osallistujia noin 30.

29.2. Puolueen  pj.,  sisäministeri  Maria  Ohisalon  vetämä  ”Tule  tapaamaan  Mariaa
Sajokeen!” tapahtuma, jossa LaVi oli mukana mainostamisessa

26.9. Vaalikampanjan  avauspäivä  Lordin  aukiolla  yhdessä  Rovaniemen  Vihreiden
kanssa. Tapahtumaan tilattiin ammattivalokuvaaja ottamaan kuvia, joita on käytetty
mm. piirin ja RoiVin some-postauksissa. Samaan aikaan oli myös Lounais-Lapin
Vihreiden vaalikampanjan avaus Aineen taidemuseon kahvilassa.

24.10. Vihreiden  perhetapahtuma  Angry  Birds  leikkipuistossa  Rovaniemellä  yhdessä
RoiVin kanssa

15.11. Pyöräillen talvella -tempaus yhdessä RoiVin kanssa
16.12. Vihreiden glögitapahtuma Rovaniemellä yhdessä RoiVin kanssa

Vihreät luottamuspaikat puolueen johdossa

Kesän 2019 puoluekokouksessa Porissa valittiin puolueen johto seuraavaksi kaksivuotis-
kaudeksi.  Puolueen  varapuheenjohtajaksi  valittiin  sodankyläläinen  Riikka  Karppinen  ja
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puoluehallitukseen ääni-  ja  läsnäolo-oikeudella  kittiläläinen Tiina Huilaja  (hänelle  ei  ole
varajäsentä). Valtuuskunnassa jatkaa pelkosenniemeläinen Pekka Nyman ja hänen varalle
valittiin rovaniemeläinen Julia Kerkelä. 

Laura Tarvainen edusti LaVia puolueen periaateohjelmatyöryhmässä ja Tiina Huilaja toimi
toisena puheenjohtajana puolueen kaupunki- ja kuntavisiotyöryhmässä.
Maakunnalliset luottamuspaikat 2017-2021 ja nimeämiset erilaisiin työryhmiin

Organisaatio Vihreä jäsen Varajäsen

Lapin liiton valtuusto Maire Puikko, Miikka Keränen
Anna Roos, Anna 
Suomalainen

Lapin liiton 
tarkastuslautakunta

Pekka Nyman Jorma Kuistio

Lapin sairaanhoitopiiri Pekka Nyman Ei vihreä varajäsen

Roin koulutuskuntayhtymän 
tarkastuslautakunta

Tiina Huilaja Anna Suomalainen

• Toimintavuonna Pekka Nyman ja Tiina Huilaja nimettiin Lapin liiton nimeämään 
Lapin rakenneuudistus -hankkeen poliittiseen ohjausryhmään

• Saana Palovaara (varalle Petri Leinonen) nimettiin Lapin Vihreiden Green Deal -
lähettilääksi. Lähettiläät osallistuivat etänä erilaisiin luentoihin yms. ja suorittivat 2 
opintopistettä kestävään kehitykseen liittyen
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