
1 
 

Oulun luonnonsuojeluyhdistys ry 
 
 

TOIMINTAKERTOMUS 2016 
 

Vuosi 2016 oli Oulun luonnonsuojeluyhdistyksen 41. toimintavuosi. Yhdistyksen hallituksen 
muodostivat Esa Aalto (pj.), Kalle Hellström (varapj.), Iita Tiusanen (siht), Tiina Sihto, Aino 
Tuhkanen ja Sirkka-Liisa Väänänen. Toimintaa järjesti kuitenkin laajempi aktiivitoimijoiden joukko, 
jossa oli mukana n. 10 yhdistysaktiivia. Jäsenmäärä vuoden lopussa oli 753 maksanutta jäsentä, 
joka on 19 jäsentä vähemmän kuin edellisenä vuonna.   

 
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. 
 
– kohtuutalouden esittely 
– luonnon monimuotoisuuden lisäämisen välttämättömyyden esilletuonti 
– ilmastonmuutoksen pysäyttämisen 'todeksi tekeminen' (Pariisin sopimuksen paikallisen 
toteutuksen valvonta ja seuranta) 
– Oulun energiahuollon siirtäminen uusiutuviin energialähteisiin perustuvaksi 
– pääsy vaikuttamaan Oulun seudun puolueiden ympäristöohjelmiin. Tällä voi olla myös 
laajempaa, valtakunnallista merkitystä puolueiden ympäristöohjelmien laatimiseen 
luonnonsuojeluliiton kanssa.  
 
Tavoitteista saavutettiin parhaiten kohtuutalouden esittely. Sekä jäsenmäärä että toimijoiden 
määrä olivat laskussa. Luonnon monimuotoisuuden suojelua pidettiin esillä Sanginjoen ulkometsän 
suojelukampanjan yhteydessä erityisesti Loppulan talolla. Muut asiat olivat vähemmän esillä. 
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Vaikuttaminen 

Sanginjoen ulkometsän suojelu kaatui kaupunginvaltuustossa kesällä 2014. Päätöksestä valitettiin 
hallinto-oikeuteen. Päätös tuli kesällä 2016 ja siinä oikeus piti voimassa valtuuston kokouksen 
päätökset. OLSY jatkovalitti päätöksestä heinäkuussa yhdessä luonnonsuojelupiirin, 
lintutieteellisen yhdistyksen ja Luonto-Liiton Pohjois-Suomen piirin kanssa Korkeimpaan hallinto-
oikeuteen.  

Kesällä 2016 avautui uusi mahdollisuus esitellä oululaisille Sanginjoen ulkometsän hienoa luontoa. 
OLSY vuokrasi yhdessä Luonto-Liiton Pohjois-Suomen piirin ja Pohjois-Pohjanmaan 
lintutieteellinen yhdistyksen kanssa ulkometsän kupeesta entisen metsänvartijan tilan, Loppulan 
tukikohdaksi heinä-syyskuuksi. Talolla oli toimintaa 7 viikonloppuna elo-syyskuussa ja siellä vieraili 
lähes 400 henkilöä. Toimintaa oli monenlaista: lasten ja nuorten luontopäivä, sieninäyttely, 
sieniretkiä, syanotypiakuvausta, retki Riistapolulle, pöllöaiheinen tapahtuma ja sienivärjäystä. 
OLSY vastasi kahden viikonlopun ohjelmasta: 20-21.8. ja 10.-11.9. Lisäksi päärakennuksen 
seinille oli ripustettu Sanginjoen ulkometsän luonnosta kertova valokuvanäyttely. Marraskuun 
alussa järjestetty Kekri-juhla keräsi n. 100 osallistujaa. Kekristä lähetettiin kaupunginvaltuustolle 
kirje metsän suojelun vauhdittamiseksi.  

Kansallinen kaupunkipuisto-teemaa haluttiin pitää esillä Suisto Challenge-tapahtuman avulla. 
Tapahtuma järjestettiin 27.8. toista kertaa. Sää ei suosinut ulkotapahtumaa ja Rauli-myrsky karkotti 
yleisön. Tapahtumaa ideoi viisi yhdistyksen jäsentä keväällä pidetyissä palavereissa. Itse 
tapahtuman toteutuksessa oli mukana 8 henkilöä. LähiTapiolalta saatiin 850 euron avustus 
kansallisen kaupunkipuiston edistämiseen. Koska toiminta ei toteutunut suunnitellusti, sovittiin, että 
avustus voidaan käyttää vuoden 2017 aikana.     

Yhdistyksen aktiiveja oli mukana YK:n päivän rauhanmarssin järjestelyissä 24.10. OLSY tarjosi 
marssijoille kuumaa glögiä ja pikkuleipiä pääkirjaston edustalla, johon oli pystytetty yhdistyksen 
teltta. Lämmin juotava oli hyvän tahdon ele erityisesti turvapaikanhakijoille, joista osa oli tullut 
Päivärinteeltä asti tukemaan tapahtumaa.        

OLSY:n hallitus kokoontui hallituskauden aikana neljä kertaa, minkä lisäksi järjestettiin 
aktiivitoimijoiden palavereja eri aiheista. OLSY:n aktiiveja oli mukana myös luonnonsuojelupiirin 
kevätkokouksessa 19.3. Utajärvellä Merilän kartanossa ja syyskokouksessa 12.11. Iissä. 
Pohjoisten luonnonsuojelupiirien tapaamisessa Ylitornion Meltosjärvellä 24.-25.9. oli yksi 
yhdistyksen aktiivi. Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 19.4. Kangaspuiston päiväkodilla. Läsnä oli 
17 henkilöä. Yhdistyksen hallitus uusiutui huomattavasti, kun vain kaksi aiemman hallituksen 
jäsentä valittiin uuteen hallitukseen. Luonnonsuojeluliiton liittokokous pidettiin Turussa 3.-4. 
syyskuuta. Yhdistyksestä Kalle Hellström toimi liittokokousedustajana.       

Valistus- ja koulutus 

Kevätkaudella 2016 kokoontui Kohtuutalous-opintopiiri. Sen suunnittelussa olivat mukana Iita 
Tiusanen, Hannu Karvonen ja Ilmari Juutilainen. Opintopiirin tavoitteena oli opiskella yhdessä 
asioita, jotka auttaisivat meitä kestävämmälle tielle luonnonvarojen käytössä. Kohtuutalous 
kyseenalaistaa jatkuvan materiaalisen kasvun tavoittelun. Opintopiiri kokoontui vuoden 
alkupuoliskolla kuusi kertaa ja niissä oli mukana 3-13 henkilöä/kerta: Opintopiiri alkoi 28.1. Mira 
Poppins-kahvilassa (13 henkilöä), 11.2. oli Kangaspuiston päiväkodilla 6 hlöä, 16.2. Pääkirjastolla 
4 hlöä, 1.3. Hyvänmielentalolla 3 ja samassa paikassa 15. maaliskuuta 4 ja huhtikuun 29. päivänä 
7 henkilöä. Koska opintopiirissä oli haastavaa saada sitoutumaan osallistujia pitempiaikaiseen 
työskentelyyn, päätettiin teemaa jatkaa syksyllä erillisten luentojen avulla. Kohtuutalous-luentosarja 
alkoi 25.9. kun Hanna Aho luonnonsuojeluliiton keskustoimistolta avasi kohtuutalouden käsitettä 
(13 kuulijaa). Tuukka Lampela kertoi 2.10. aiheesta ”Talousreformiehdotuksia kestävän kehityksen 
näkökulmasta”. Läsnä oli 12 henkilöä. Kolmannella kerralla Iita Tiusasen johdolla pohdittiin keinoja 
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kohtuullistaa elämäämme ja talouttamme. Paikalla oli 11 henkilöä. Luentoja mainostettiin laajasti. 
Ne onnistuivat kohtuullisesti, tosin yleisöä olisi voinut olla enemmänkin.     

 
Tapahtumat ja talkoot 
 
 
BirdLife Suomen järjestämässä Tornien Taistossa 7.5. oltiin mukana 7. kerran. OLSY:n joukkue 
kisasi Kempeleenlahden tornilla. Viiden hengen joukkueemme näki kisan aikana 62 lintulajia ja 
sijoittui sijalle 193.  
 
Tammikuun 30. päivänä oltiin Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellisen yhdistyksen kanssa yhdessä 

järjestämässä Pihabongaus-tapahtumaa Tuirassa. Kävijät kiersivät kuuden ruokintapaikan kautta, 

joilla oli lintuoppaita. Lintulajeja havaittiin 11. Retkikerhoon liittyi 5 uutta jäsentä. Lopuksi 

Kisakentän päiväkodilla oli tarjolla madekeittoa ja pullakahvit. Kävijöitä oli n. 40, joista puolet 

lapsia. Järjestäjiä oli 6 henkilöä, joista 5 OLSY:stä ja 1 PPLY:stä.    

Jättipalsamin torjumiseksi järjestettiin kesän aikana noin viitenä iltana talkoot Mustallasuolla. 
Laajalle alueelle levinnyttä palsamia kerättiin ensin kitkemällä, mutta myöhemmin niittämällä. Työtä 
pitää jatkaa seuraavana vuonna ja myös lähitalon asukkaat on tarkoitus ottaa mukaan. OLSY 
osallistui pienellä työpanoksella myös Villa Pukkilan pihapiirin hoitoon Hietasaaressa. 

Lähiluontoiltoja taloyhtiöiden asukkaille järjestettiin kesällä kaksi, 21.7. Välivainiolla ja 28.7. 
Toppilansaaressa. Edellisessä oli 9 osallistujaa ja jälkimmäisessä 4.   

Lapsiperheille suunnatussa Luontosunnuntai-tapahtumassa oltiin 28.8. Huutilammen 
seikkailupolulla kävijät saivat kehitellä omia luontotarinoita. Kauniissa alkusyksyn säässä pidetyssä 
tapahtumassa kävi arviolta 50 henkilöä.  

Yhdistys jatkoi Puomitien niityn hoitoa Hietasaaressa. Niittotalkoot pidettiin 27.7. ja mukana oli 11 
talkoolaista. Oulun kaupunki maksoi hoidosta työkorvauksen. Yhdistyksen aktiiveja oli mukana 
myös luonnonsuojelupiirin järjestämissä luonnonhoitotöissä 22.7. Pyhäjoen Veteraanimajan niityllä, 
23.7. Pyhäjoen Laitapauhassa, 30.7. Muhoksen Sarviselänkankaalla ja 9.8. Kiimingin Haaraojalla. 
Keskimäärin näissä talkoissa oli n. 10 henkilöä, mutta Sarviselänkankaalla ilahduttavasti jopa lähes 
20 henkilöä.    

Perinteinen Joulupolku-tapahtuma oli 17.12. Hupisaarilla. OLSY:n pisteellä laulettiin joululauluja 
kävijöiden kanssa. Mukana oli 4 aktiivia. Kävijöitä oli satoja.  

 
Retkikerho 
 
 
Retkitoiminta jatkui aktiivisten retkikerholaisten vapaaehtoisvoimin: retkiä järjestettiin sitä mukaa 
kuin itse kullakin oli aikaa ja voimavaroja järjestelytyöhön. Perinteinen Hanhiretki oli 23.4. 
Liminkaan ja Tyrnävälle ja Joutsenretki Hailuotoon 8.10. Keväällä oli myös aamuvirkkujen 
linturetkiä polkupyörillä. Luonnonkukkien päivänä 19.6. järjestettiin viisi eri retkeä, joissa teemana 
oli koulukasvion kerääminen. Joka retkellä oli muutamia yläkoululaisia, jotka keräsivät itselleen 
koulukasviota. Yhteensä 5 kukkaretkellä oli 76 osallistujaa. Vuosi päättyi totuttuun tapaan 
pikkujouluihin Timosenkosken luontokoululla ja kuusenhakuretkeen Yli-Iihin. 

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

Luettelo Retkikerhon retkistä ja aktiviteeteista 2016: 
 

Linturetki Hietasaareen 2.1.  
Hiihtoretki Pilpasuolle tammikuu 5 os. 
Eläinten talvi Liminganlahdella tammikuu 
Pihabongaus 30.1., n. 40 osallistujaa 
Järven tarina –elokuva 11.2.  
Hiihtoretkeilyä Asmuntissa tammikuu, 10 osallistujaa 
Hiihtoretki Saunakankaalle helmikuu, 4 osallistujaa 
Talviretki Korouomaan 27.2., 50 osallistujaa 
Talventörröttäjäretki 16.3., 6 os. 
Hiihtoretki Pilpasuolle 20.3., 4 osallistujaa 
Pöllöretki 2.4., n. 15 osallistujaa 
Aamulinturetki 9.4. 
Hietasaaren rantojen siivouksen suunnittelu Kestävän kehityksen keskuksen kanssa 18.4.  
Hanhiretki 23.4., n. 45 osallistujaa 
Yöretki Kalimenojan Myllykoskelle huhtikuu n. 7 os. 
Kompostin rakentaminen Villa Pukkilaan 4.5. 
Helatorstain pyöräretki 5.5., 4 os. 
Kääpäretki Hietasaareen 7.5., 4 osallistujaa 
Kesän tulon vastaanotto, 5 os. 
Tornien taisto 7.5., 6 os. 
Tulvaretki 13.-15.5., 7 osallistujaa 
Retki Taskilan jätevedenpuhdistamoon 16.5.  
Pateniemen venesataman siivoustalkoot 12.5., 25 osallistujaa 
Pyöräretki Hailuotoon 21.-22.5., 9 os. 
Kasviretki Kaijonharjuun 7.6., n. 12 osallistujaa 
Yölaulajaretki yhdessä PPLYn kanssa 10.6., 13 os.  
Luonnonkukkien päivä 19.6., retki Kuivasojalle (17 os) ja Tuiranpuistoon (20 os.), Hiironen (18 os.), Myllyoja 
(10 os.) ja Toppilansaari (11 osallistujaa)  
Bussilla luontoon, Oulun päivien retki 21.6., n. 50 osallistujaa 
Iijokisoutu heinäkuu 2016 
Jättipalsamitalkoot Mustasuolla, heinä-elokuu 
Yöretki Loppulaan elokuu 
Litokaira syyskuu, 2 osallistujaa 
Vanhan ajan leikkejä Loppulassa 10.9. 
Sieniretki Loppulaan ja avoimet ovet, 11.9., 25 os. 
Lankojen värjäys Loppulassa 17.9. 
Joutsenretki 9.10., n. 30 osallistujaa 
Syysretki Pilpasuolle 15.10., 7 os. 
Retkikerhon pikkujoulut 10.12. 
Joulupolku 17.12., yli 1000 osallistujaa 
Joulukuusiretki 18.12., n. 30 osallistujaa 
Uudenvuodenretki Loppulaan 31.12.-1.1., 11 osallistujaa 
Pyöräpaja 
Kilometrikisa talvi ja kesä  
 

Yhteistyö muiden tahojen kanssa 
 

Yhdistys teki yhteistyötä erityisesti muiden luontojärjestöjen kanssa. Konkreettisin yhteistyö oli 

Sanginjoen Loppulan entisen metsänvartijan talon vuokrauksen yhteydessä. Talo vuokrattiin heinä-

syyskuuksi yhdessä Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellisen yhdistyksen ja Luonto-Liiton Pohjois-
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Suomen piirin kanssa. Toimintaa suunniteltiin Loppulassa 4.7. ja kauden lopuksi 30.9. 

kokoonnuttiin myös Loppulaan vetämään yhteen kauden saldo ja suunnittelemaan tulevaa.  

Luonto-Liiton kanssa oli myös yhteinen toiminnan ideointi-ilta Hietasaaressa Villa Pukkilassa 4.5. 

Samalla talkoiltiin talon pihapiirissä.  

Kestävän kehityksen keskuksen väen kanssa käytiin arvioimassa Hietasaaren rantareitin 

pensaikon raivauksia ja näkymien avaamista 18. huhtikuuta. Kestävän kehityksen keskus halusi 

kuulla luonnonsuojeluyhdistyksen kannan ennen kuin ryhtyi raivaustoimenpiteisiin. Yhteistyötä 

heidän kanssaan esimerkiksi Hietasaaren osalta kannattaa jatkaa. 

Muita tahoja, joiden kanssa oli yhteistyötä vuoden mittaan ovat mm. Pohjois-Pohjanmaan 

luonnonsuojelupiiri, LähiTapiola, Mira Poppins-kahvila, Aleksinkulma, Timosenkosken luontokoulu, 

Alakööki ja Oulun kaupungin eri yksiköt (mm. yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, tilakeskus). 

Loppuvuodesta osallistuttiin kaupungin järjestämään tapahtumaan, jossa oli mukana 

nuorisojärjestöjä. Sieltä saatiin muutamia hyviä uusia kontakteja.    

    


