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Oulun luonnonsuojeluyhdistys ry 
 
 

TOIMINTAKERTOMUS 2015 
 

Vuosi 2015 oli Oulun luonnonsuojeluyhdistyksen 40. toimintavuosi. Yhdistyksen hallituksen 
muodostivat Hannu Karvonen (pj.), Saara Salmela, Satu Räsänen, Marjut Rautio, Sirkka-Liisa 
Väänänen ja Kalle Hellström. Toimintaa järjesti kuitenkin laajempi aktiivitoimijoiden joukko, jossa 
oli mukana n. 15 yhdistysaktiivia.   

 
Tavoitteet  
 
OLSY säännöt § 2. - Tarkoitus ja toimintamuodot:  
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää luonnon- ja ympäristönsuojelua toiminta-alueellaan.  
 
Yhdistyksen toimintamuodot ovat:  

− Vapaaehtoisen luonnon- ja ympäristönsuojelutyön edistäminen yhdistyksen toiminta-
alueella.  

− Paikallisten ympäristömuutosten seuraaminen.  
− Lausuntojen antaminen yhdistyksen toimialaan liittyvissä asioissa sekä aloitteiden ja 

esitysten tekeminen viranomaisille ja yhteisöille.  
− Valistaminen, tiedottaminen ja kouluttaminen luonto- ja ympäristöasioissa järjestämällä 

kokouksia, keskustelutilaisuuksia, kursseja, opastus- ja yleisötilaisuuksia sekä julkaisemalla 
alaa käsittelevää yleisövalistusta tiedotusvälineissä.  

− Luontoharrastuksen ja -tietämyksen elvyttäminen järjestämällä retkiä ja leirejä luontoon.  
− Luontoon kohdistuvan tutkimuksen edistäminen.  
− Yhteistyö muiden kansalaisjärjestöjen ja ympäristönsuojelun viiteryhmien kanssa.  

 
Toimintavuoden tavoitteet  
 
1. Jäsenmäärän lisääminen  
Jäsenmäärän kasvu auttaa ehkä parhaiten muiden tavoitteiden saavuttamista. Jäsenmaksutulojen  
kasvu lisää taloudellisia toimintaedellytyksiä. Jäsenmäärän kasvu tuo myös vakuuttavuutta ja  
vaikuttavuutta. Sen kautta viestinnän ja markkinoinnin kontaktipinta laajenee.  
2. Aktiivitoimijoiden aktiivisuuden lisääminen  
Aktiivien toimintaedellytysten parantaminen ja mielekkäiden tehtävien löytäminen halukkaille 
edistää myös aikaansaannoksia.  
  

Vaikuttamistyö 

Iloinen Ilmastotori kaupungin talon edessä ja energia-aiheinen iltatapahtuma kahvila Mira 
Poppinsissa pidettiin molemmat maaliskuussa. Ilmastotorin kävijämäärä jäi valitettavan alhaiseksi, 
mutta tapahtuman rekvisiittaa voidaan hyödyntää myöhemmin muuallakin. Iloista ilmastotoria 
järjestelemässä oli noin 25 henkilöä, mikä osoitti, että ympäristö- ja elämäntapakysymykset 
kiinnostavat jäsenkuntaa. Myös Suomen luonnonsuojeluliiton hallitus kokoontui samana päivänä 
21.3. Oulussa ja hallituksen jäsenet vierailivat tapahtumassa. He kiittelivät järjestäjiä 
aktiivisuudesta.  

Kaupungintalon edustalla järjestetyssä ilmastotapahtumassa, Iloisella Ilmastotorilla kaupunkilaisilla 
oli mahdollisuus oppia ilmastonmuutoksen luomista uhkista ja sen torjunnan keinoista 
jokapäiväisen elämänsä näkökulmasta iloisten toimintapisteiden kautta. Ohjelmapisteissä mm. 
kahvin keitto polkuenergian voimin, hiilidioksidipitoisuuden mittaus, sanaseinä, unelmien 
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vaihtopiste, ekoenergiamerkin kriteerit, vesivoima ja vaelluskalat (Kollaja-kysymys), purista 
tehotipat eli oman energiankulutuksen pohdintatehtävä, lämpövoimalapeli, ym. 

Energia-asioita pyrittiin nostamaan eduskuntavaalien keskusteluun keväällä 2015. Ehdokkaita 
tentattiin Rotuaarilla. Liitolla oli neljä vaaliteemaa: 1) Vapaiden virtojen suojelun on oltava pysyvää, 
2) Turpeen polton lopettaminen on tärkein ilmastopoliittinen teko, 3) Kaivostoiminta kestävälle 
pohjalle ja 4) Eurooppalainen Suomi tarvitsee toimivan ympäristöhallinnon ja hyvän lainsäädännön. 
Energiaillassa maaliskuussa keskusteltiin eri energiantuotantomuotojen ympäristövaikutuksista 
parinkymmenen ihmisen voimin. 
 
Marraskuussa OLSY toimi koollekutsujana 350orgin työpajassa ja Ilmastomarssissa. 

 
Työpajassa koottiin yhteen ilmastonmuutoksen torjunnan edistämisestä kiinnostuneita ihmisiä. 
Työpaja järjestettiin Kangaspuiston päiväkodissa. Paikalla oli noin 10 henkeä, jotka päättivät 
aloittaa OLSY:n aktiivien koordinoiman ilmastotoiminnan Oulussa. 

Tällä porukalla organisoitiin ilmastomarssia Oulussa 28.11. Tapahtuma oli osa 350orgin 
järjestämää maailmanlaajuista Peoples climate march -tapahtumaa. Marssiin osallistui noin 30 - 40 
henkeä. Sää oli ajankohtaan nähden surkea: lumeton maa ja vettä satoi. Marssi lähti Toripoliisilta 
ja päättyi kävelykatu Rotuaarille, jossa pidettiin puheita ja nautittiin livemusiikista. Lisäksi tarjolla oli 
glögiä ja pikkuleipiä. Marssiin osallistui OLSY:n lisäksi Animalia Oulu (Oikeutta eläimille), Oulun 
yliopiston ylioppilaskunnan ympäristöjaosto sekä yksityisiä ihmisiä. Näiden tapahtumien jälkeen 
Ouluun päätettiin perustaa 350Oulu osana globaalia 350org verkostoa. OLSY haki toimintaryhmän 
statusta kansainväliseltä ilmastojärjestöltä 350.org:lta.  

5.11. saimme vieraaksemme ”niukkuusfilosofi” Ville Lähteen. Järjestimme Kakkukahvila Mira 
PoPpinssissa filosofi-illan, jossa pohdittiin maapallon resurssien rajallisuutta ja sitä, millaista elämä 
ja politiikka niukkuuden maailmassa voisi olla. Tilaisuus veti paljon väkeä puoleensa, mikä oli 
mielenkiintoisen aiheen ja onnistuneen verkko- ja paperimainonnan ansiota.  
 

OLSY oli mukana Sanginjoen ulkometsän suojeluhankkeesta kertovan näyttelyn pystytyksessä 
kaupunginkirjaston näyttelyhuoneeseen keväällä 2015. Näyttely oli visuaalisesti hieno ja keräsi 
yllättävän paljon kävijöitä: laskujen mukaan noin 3000 ihmistä poikkesi katsomaan ja kuulemaan 
metsäluonnon tunnelmaa. Näyttely oli esillä kirjastolla kolme viikkoa toukokuussa. 

METSO-toimintaa jatkettiin vuonna 2015. Kerrottiin kiinnostuneille metsänomistajille METSO-
ohjelman tarjoamista mahdollisuuksista vapaaehtoiseen metsiensuojeluun ja ELY-keskuksen 
maksamista suojelukorvauksista, jotka useissa tapauksissa ylittävät metsän hakkuuarvon. 
Metsänomistajat suhtautuivat pääsääntöisesti aina hyvin positiivisesti asiaan. 

OLSY:n toimintaa käytiin esittelemässä Katoppa-asukastuvan Porinapiirissä toukokuussa, minkä 
lisäksi Norppa-tuotteita myytiin ja toimintaa esiteltiin Kestävän kehityksen talon Joulumyyjäisissä. 
Joulupolun järjestämiseen Hupisaarilla osallistuttiin aiempien vuosien tapaan. 

Loppukesällä 29.8. Pikisaaressa ja pääkirjaston edessä järjestetty Suisto Challenge –tapahtuma 
pyrki edistämään kansallisen kaupunkipuiston perustamista. Tapahtumassa kävijät saivat seikkailla 
Pikisaaren rantapoluille pystytetyillä tehtävärasteilla. Osallistujia ensimmäisessä Suisto 
Challengessa oli vaatimattomasti, mutta uusiakin aktiiveja saatiin mukavasti paikalle. OLSY:n 
uuteen tavarapyörään perustettu liikkuva kahvila oli tapahtumassa ensimmäisen kerran käytössä. 

OLSY:n hallitus kokoontui vuoden aikana muutaman kerran, minkä lisäksi järjestettiin 
aktiivitoimijoiden palavereja eri aiheista. OLSY:n aktiiveja oli mukana myös luonnonsuojelupiirin 
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kevätkokouksessa Hailuodossa 28.3. ja syyskokouksessa Oulussa 14.11. Elokuussa osallistuttiin 
pohjoisten luonnonsuojelupiirien tapaamiseen Syötteellä ja Taivalkosken Jokijärvellä 22.-23.8. 

 

Tapahtumat ja talkoot 

Perheille ja lapsille suunnattu ympäristökasvatustapahtuma Löydä luonnollinen harrastus houkutti 
tällä kertaa varsin vähän yleisöä ilmeisesti sateisen sään vuoksi. Tapahtuma pidettiin sunnuntaina 
31.5. Hupisaarilla 16. kerran.Luonnonkukkapäivän kasviretkiä järjestettiin kaksi 14. kesäkuuta. 
Toinen retki suuntautui Hietasaareen ja toisella retkellä käytiin Esko Saaren opastamana 
tutustumassa ensin Harakkalammella suokasveihin ja sitten Toppilansaaressa merenrannan 
kasveihin. Tällä retkellä oli 16 osallistujaa. OLSY oli mukana Luontosunnuntai-tapahtuman 
järjestämisessä Hönttämäen metsissä 4. lokakuuta. Paikallisten asukkaiden lisäksi tapahtumassa 
oli perheitä läheisestä vastaanottokeskuksesta. 

 
Tammikuun 10. päivänä Liminganlahden luontokeskuksessa järjestettiin koko perheen 
talvitapahtuma Eläinten talvi, jossa OLSY oli mukana yhtenä järjestäjänä. Hannu Karvosen rastilla 
perheet tutustuivat eläinten jälkiin lumella, ja Satu Räsäsen rastilla oravan elämään. Kerroimme 
osallistujille OLSYn ja Retkikerhon toiminnasta. 

Oulun päivien yhteydessä järjestetyllä Oulun kauneimmat luontopaikat –retkellä 16.6. osallistujat 
pääsivät tutustumaan Pehkolanlammen, Lapinkankaan sekä Saarelansaaren hienoihin maisemiin 
ja etsimään painolastikasveja Toppilansaaren rantaniityltä. Retken teema oli veden kulku. Retki 
alkoi Oulujoen sivupuroilta ja Sanginjoelta päätyen Oulujoen pääuoman kohteiden kautta 
jokisuistoon saarille. Oulun päivien tapahtumina järjestetyt bussiluontoretket ovat olleet hyvin 
suosittuja ja taas useita matkustajia jäi retken ulkopuolelle suuren kysynnän vuoksi. Matkustajat 
olivat retken antiin hyvin tyytyväisiä ja retkeltä saatiinkin useita uusia jäseniä Retkikerhoon ja 
mahdollisesti myös OLSY:yyn. 

OLSY:n viikatteenteriä huollettiin Pietarin pajalla Ruskossa. Niittotalkoot Puomitien niityllä 
Hietasaaressa järjestettiin 23. heinäkuuta. Uusi piirin talkookohde oli Muhosella sijaitseva 
Sarviselänkankaan niitty, jossa pidetyissä talkoissa oli väkeä myös OLSY:stä ja 
Retkikerhosta. OLSY:n jäseniä oli mukana myös luonnonsuojelupiirin talkoissa Pyhäjoen Yppärin 
Veteraanimajan niityllä 18.7., Pyhäjoen Laitapauhassa 1.8. ja Kiimingin Haaraojalla 11.8. 

Jättipalsamin torjumiseksi järjestettiin kesäkuun lopulla kolmena iltana talkoita Mustallasuolla, 
Kaijonrannassa ja Iinatissa yhteistyössä kaupungin kanssa. Parhaaseen tulokseen päästiin 
Kaijonrannan kohteessa, jonka kitkentätyötä paikkailtiin aina ohi mennessä koko loppukesän ajan. 

Kesällä opastettiin luontoharrastuksen pariin opettamalla kasvien valokuvausta. Järjestettiin kaksi 
koululaisille tarkoitettua opastettua retkeä, joilla opastettiin kasviharrastuksen pariin. Tarkoituksena 
oli myös auttaa oppilaita kesälomatehtäväksi annetun (digitaalisen) kasvikokoelman keräämiseen. 
Retket eivät olleet yleisömenestyksiä. 

Elokuun 12. päivän iltana vietettiin OLSYn kesäjuhlaa Villa Pukkilassa Hietasaaressa. Tapahtuman 
tavoitteena oli viettää yhdessä iloista iltaa ja tutustua rennoissa merkeissä muihin jäseniin. Tässä 
onnistuttiin hienosti! Juhlissa esiintyi oululainen folk-bändi Hulentka, Pukkilan uusi sauna tarjosi 
hyvät löylyt ja ruoka maittoi kaikille. 
 

OLSY osallistui pienellä työpanoksella myös Villa Pukkilan pihapiirin hoitoon. 



4 
 

 

Retkikerho 

 

Retkitoiminta jatkui aktiivisten retkikerholaisten vapaaehtoisvoimin: retkiä järjestettiin sitä mukaa 
kuin itse kullakin oli aikaa ja voimavaroja järjestelytyöhön. Vuoden aikana tehtiin hiihtoretkiä, 
seurattiin yhdessä auringon pimenemistä, vierailtiin Viinivaaran lähteillä, poimittiin marjoja ja 
kalastettiin. Ainolan museoon pystytetty Luonnontieteellisen keskusmuseon lepakkonäyttely oli 
tutustumisen arvoine, samoin Merikosken voimalaitos ja uusi Biotehdas Laanilassa. Toukokuussa 
oli viikonlopun pyöräretki Hailuotoon ja elokuun lopulla polkaistiin Mourunkijärvelle. Perinteiset 
Joutsen- ja Hanhiretket toteutettiin myös vuonna 2015. Vuosi päättyi totuttuun tapaan 
pikkujouluihin ja kuusenhakuretkeen. 

Järjestyksessään viides tulvaretki Iijoelle pääsi mediaan, kun Suomen luonnon ja Ajankohtaisen 
kakkosen toimittajat tulivat tekemään juttua ja kuvaamaan Iijoen keväisiä maisemia. Ajankohtainen 
Kakkonen lähetettiin 19.5. ja Suomen Luonnon sivuilla pääsi seuraamaan retkeä Jouni Tikkasen 
kuvareportaasin kautta. Retkikerholaisten lisäksi jutuissa esiintyi Iijoen suojeluyhdistyksen väkeä. 

Kilometrikisassa oltiin mukana Retkikerhon pyöräkööri –joukkueella niin talvella kuin kesälläkin. 

Retkitoiminnan lisäksi kerholaisille oli tarjolla harrastustoimintaa neuletöiden sekä puutöiden 
merkeissä. Pyöräpajalla oli vilskettä ja pyörien korjauksen ohella siellä ehdittiin hyvin tehdä myös 
luonnonsuojelullista valistustyötä ja jäsenhankintaa. Vuoden lopussa Retkikerhossa oli reilut 600 
jäsentä, joista osa innostui tulemaan eri tavoin myös muuhun toimintaa mukaan. 
 


