
Toimintakertomus 2007 

Oulun luonnonsuojeluyhdistyksen tavoitteet 2007  

Vuosi 2007 oli Oulun luonnonsuojeluyhdistyksen 31. toimintavuosi. Jäsenmäärä oli vuoden alussa 

659.  

OLSYn yleiset tavoitteet  

edistää luonnon- ja ympäristönsuojelua Oulun kaupungissa  

seuraa paikallisia ympäristönmuutoksia  

antaa lausuntoja, esittää mielipiteitä  

valistaa sekä muilla tavoin koettaa vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen ja yhteiskuntaan  

tekee aloitteita ympäristöasioissa  

tiedottaa ja kouluttaa luonto- ja ympäristöasioissa sekä edistää luontoharrastusta  

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 kontaktipinta laajenee. Lisäämme jäsenmäärää 60 uudella 

jäsenellä. Face to face –kampanjalla saadut uudet jäsenet eivät sisälly tähän lukuun.  

 

2. Aktiivitoimijoiden määrän ja aktiivisuuden lisääminen  

 

Aktiivien määrän lisäämisellä on mahdollista selviytyä suuremmasta joukosta luonnon- ja 

ympäristönsuojelutehtäviä. Aktiivien toimintaedellytysten parantaminen ja mielekkäiden 

tehtävien löytäminen halukkaille edistää myös aikaansaannoksia.  

 

Keskustelemme enemmän ja parannamme sisäistä viestintäämme.  

Muita toimintatavoitteita  

1. Retkikerho  

 

Retkikerho on menestyksellinen ja aktiiveille mieluinen toimintamuoto.  

 

1.1 Retkikerhon yhteisötavoite  

 

Retkikerho on jäsenten yhteinen kerho. Kerhon idea on saada erityisesti tavalliset, luontoa 

harrastamattomat oululaiset kiinnostumaan luonnosta. Retkikerhon jäsen kiintyy harrastuksensa 

kohteeseen ja haluaa sen vuoksi suojella luontoa. Kerhon jäsenten kesken vallitsee toverillinen ja 

luottamuksellinen ilmapiiri, joka mahdollistaa vaikeidenkin asioiden käsittelyn. Mm. 

luonnonsuojelusta ja ympäristöasioista voidaan tällaisessa yhteisössä keskustella luontevasti.  

 

Viestinnällisesti on tärkeää koettaa rakentaa jäsenten yhteisöä, jossa kommunikoidaan jäseneltä 



toiselle, eikä yksisuuntaisesti, kerhon (OLSYN) aktiiveilta kerhon jäsenille. Olennaista on huomata, 

että kerhon jäsenet ovat liittyneet kerhoon luontoa harrastamaan, ja varsinkin jäsenyyden 

alkuvaiheen herkkää suhdetta luontoon ja luontoharrastusyhteisöön pitää tarkoin vaalia. 

Viestinnällisesti on tärkeää, että kerhon jäsenet kokevat kerhon omaksi ja luontoharras-tajien 

yhteiseksi kerhoksi, jota ei käytetä tietoisena manipuloinnin kanavana. Kerhon jäsenten kesken 

voidaan tietenkin ottaa esille mitä tahansa asioita, kuten tasavertaisissa ihmissuhteissa yleensä.  

 

- Kehitetään jäsenten ryhmäytymistä ja helpotetaan jäsenten tutustumista toisiinsa.  

- Kerhon jäsenten liittymistä OLSYn jäseniksi pyritään lisäämään.  

- Pyritään saamaan kerholaisia entistä ponnekkaammin mukaan myös OLSYn muuhun toimintaan.  

 

1.2 Retkikerhon muut kehittämistavoitteet  

 

- Jäsenmäärän kasvattaminen.  

- Otetaan käyttöön retkille mukaan otettava retkikansio, jossa on tietoa kerhosta, jäsenesitteitä ja 

muuta tarvittavaksi katsottavaa materiaalia.  

- Koetetaan lisätä miespuolista jäsenten määrää.  

- Kehitetään kerhon nettisivuja: avataan mm. kerhon sisäiset sivut, kerhon intranet.  

- Retkikerhon sähköpostilistaa voidaan käyttää harkitusti ympäristötietoisuuden lisäämiseksi esim. 

kutsumalla kerholaisia retkille ympäristökasvatuksen kannalta sopiviin kohteisiin.  

- Kootaan retkille mukaanotettava Retkikerhon ja OLSYn tutustumiskansio.  

- Perustetaan retkikerhon tavarapörssi, jossa jäsenten kesken vaihdetaan, ostetaan ja myydään 

lähinnä retkeilytarvikkeita  

 

2. Viestinnän kehittäminen  

 

Luonnonsuojelun viestinnän ja markkinoinnin merkitys kasvaa koko ajan nopeasti. Viestintä 

nostetaan tietoiseen ajatteluun ja toimintaan ja pyritään tekemään siitä luonnonsuojelutyön 

tehokas työkalu. OLSY on liiton viestintäkoulutuksen pilottiyhdistys. Viestinnän taitoihin 

kouluttautuminen on elämänpituinen, jatkuvan oppimisen prosessi.  

 

- Aktiivit kouluttautuvat opintopiirissä viestinnän osaajiksi.  

- Tarkkailemme ympäristöämme ja luontoa sekä tarjoamme lehdille ympäristö- ja luontoaiheisia 

juttuja.  

- Jatkamme bulletiinin julkaisemista ja kehitämme sitä.  

- Teemme OLSYn esittelyvideon ja pyrimme tuottamaan videon oululaisista ympäristöongelmista.  

- Aktiivisivuille luodaan tehtävien varauslista, josta voi poimia suoritettavia tehtäviä.  

- Kehitetään nettisivuja ja otetaan käyttöön liiton etusivuilme.  

 

3. Viheraluetyö  

 

Viheraluetyötä kehitetään ja koetetaan lisätä lähiluontoalueiden asukaslähtöistä suunnittelua ja 

hoitoa sekä asukkaiden osallisuutta omien lähiluontoalueidensa kehittämiseen. Viheraluetyö on 

meneillään mm. Pateniemen, Koskelan, Lämsänjärven, Simpsin päiväkodin ja Metsokangas-

Kaakkurin lähiluontoalueiden asukkaiden aktivoimiseksi ja ympäristökasvatuksen 

käynnistämiseksi.  

 

 



3.1. Viheraluetyön muita tavoitteita  

 

- Pyrimme vaikuttamaan maankäyttöratkaisuihin ja yhdyskuntarakenteen eheytymiseen.  

- Olemme mukana Sanginjoen suojeluhankkeessa.  

- Pyrimme luomaan Kaupunkiluonnon ja –ympäristön suojelun ja hoidon mallin yhdessä Oulun 

kaupungin ja asukkaiden kanssa.  

 

4. Perheluontokerhot  

Koetamme perustaa perheluontokerhon Lämsänjärvelle ja Simpsinkankaalle. Avustamme 

Mäntypistiäisten kerhon toimintaa Mäntylässä.  

 

5. Ympäristötietoisuuden lisääminen  

Käynnistetään kerho- tai opintopiiritoiminta ympäristötietoisuuden lisäämiseksi, kohderyhmänä 

suuri yleisö.  

 

6. Muita tavoitteita ja kehittämiskohteita  

 

- Kehitämme yhteisöille tarjottavan ohjelmapalvelu-tyyppisen luontoretkeilykonseptin.  

- Kehitämme ja lisäämme seurantaa OLSYn kaikilla toiminnan alueilla  

- Järjestämme valokuvauskilpailun.  

- Avaamme ilmoitustaulun Robert’s Coffeessa.  

 

TOIMINTAA JA TAPAHTUMIA 2007 

 

1. Viestintä ja markkinointi 

 

Jatkoimme Luonto Lööppi Sanomien (bulletiini) julkaisemista. 2007 lehdestä ilmestyi neljä numeroa   

http://www.sll.fi/yhdistykset/olsy/luontosanomat/arkisto.html. Lööppi Sanomien teemat olivat katupöly, 

Oulun luontokohteet, ym. 

 Nostimme bulletiinissa esille tärkeitä ja oululaisille läheisiä ympäristöaiheita.  Painokset olivat 200-300 

kpl/numero. 

 

Luonto Lööppi Sanomat jaettiin info-pisteiden kautta, joita oli enimmillään kahdeksan: K-Supermarketit: 

Välivainio, Rusko, Joutsensilta, yliopisto, Vassuska-myymälä, Meijän Maijan kahvila, OAMK Kotkantie, 

pääkirjasto. K-Supermarketeissa info-pisteenä toimi puuteline. 

 

OLSY-aktiivit opiskelivat viestintää ja vaikuttamista opintopiirissä. 

 

Toteutimme ”Puhasta ilimaa” –kampanjan yhdessä Myllytullin koulun kuvaamataidon oppilaiden kanssa.  

Kampanjan kohokohta oli Rotuaarilla toteutettu ”Pussissa puhdasta ilimaa” –tempaus, jossa Myllytullin 

oppilaat sekä Ilmari Juutilainen, Kalle Hellström ja Hannu Karvonen jakoivat oululaisille kadunkulkijoille 

oppilaiden koristelemissa paperispusseissa puhdasta ilmaa ja lähestyvän äitienpäivän lahjapussin.  

 

 

 

 

Ilmoituslaatikot ja ilmoitustaulut 

 

Ilmoituslaatikoita käytetään yleisesitteen, retkiohjelmien, bulletiinin ja liiton jäsenesitteen jakelupaikkoina 

sekä myös muun tarvittavan materiaalin jakeluun.  

 



 

Viestintävälineitä olivat mm: oma puhelinvaihde (matkapuhelin), kotisivut ja sähköpostilistat (OLSY-lista, 

Retkikerho-lista). Ostimme aktiivien käyttöön kaksi skype-luuria, kommunikoinnin lisäämiseksi. 

 

OLSYllä on ilmoitustaulut Kauppahallin Vassuska-myymälässä ja Oulun luontokaupassa. 

 

2. Viheraluetyö 

(kaksi kirjoittajaa) 

 

Sanginjoen metsiensuojeluhanke 

 

Sanginjoen ulkometsän suojeluasiassa oli päätösten aika vuonna 2007. Kesän 2006 luontoselvitysten 

pohjalta konsultit Lehto & Sillanpää laativat yhteenvedon ulkometsän luonto- ja virkistysarvoista. Näiden 

perusteella kaupunginmetsänhoitaja Olli Lipponen laati 5 vaihtoehtoa alueen tulevasta käytöstä. 

Konsulttien ja teknisen keskuksen kanta oli VE3, joka merkitsi n. 350 ha:n lisäsuojelua. Luontojärjestöjen 

edustajat Ari Rajasärkkä ja Teppo Rämä kävivät esittelemässä järjestöjen näkemyksiä asiasta teknisessä 

lautakunnassa 16.1. Kaupunki järjesti yleisötilaisuuden asiasta 5.2. Paikalla oli 59 henkilöä ja valtaosa oli 

suojelun kannalla. Ohjausryhmä ei ottanut virallista kantaa asiaan ja ryhmässä oli varsin erilaisia 

näkemyksiä alueen käytöstä. Ari Rajasärkkä esitti järjestöjen kritiikin konsulttityötä kohtaan 

ohjausryhmässä helmikuussa. Tekninen lautakunta pyysi lausunnot vaihtoehdoista eräiltä viranomaisilta ja 

Olsyltä kesän lopulla. Olsyn lausuntoa  varten  tehtiin taustatyötä mm. selvitettiin  alan tutkijoiden 

näkemyksiä. Ennen lautakunnan päätöstä soitettiin vielä kaikki lautakunnan jäsenet läpi ja koetettiin 

vaikuttaa asiaan. Suojeluesitys ei kuitenkaan mennyt läpi ja lautakunta valitsi VE3:n jatkotyöstön pohjaksi 

kokouksessaan 13.11. Asia meni vielä kaupunginhallitukseen vuoden 2008 puolella. 

 

Pateniemen ympäristötyöryhmä 

 

OLSY toimi aktiivisesti Pateniemen suuralueen alueellisessa yhteistyöryhmässä ja erityisesti sen 

ympäristötyöryhmässä. OLSY ja yhteistyöryhmä järjestivät Pateniemessä luontoretkiä ja arvioivat yhdessä 

kaupungin luontoympäristöjen suunnittelua Pateniemessä. 

 

3. Luonnonhoitotöiden ohjausryhmä 

 

OLSY oli edelleen mukana luonnonhoitotöiden ohjausryhmässä. 

 

4. Luonnonhoitotyöt 

 

Hietasaaressa jatkettiin kahden hoitoniityn niittoa kesällä. Puomitiellä ja Pauhapolulla talkoiltiin 

juhannuksen ja syyskuun 19. päivän välisenä aikana useaan otteeseen. Puomitien niitty niitettiin kahteen 

kertaan, keskikesällä ja syyskuussa. Talkoisiin on ajoittain ollut hieman vaikeaa saada väkeä. Kesäaikaan 

ihmiset matkustelevat ja ovat poissa kuvioista esim. kesätyön ym. takia. Väkeä talkoisiin onkin saatu lähinnä 

henkilökohtaisella soittelulla. Talkootyö on kuitenkin hyvä varainhankintamuoto ja samalla siinä saa 

hyötyliikuntaa luonnossa.  

 

Hietasaaren hoitoniittyjen tila on parantunut jo viitisen vuotta jatkuneen hoidon seurauksena. Kasvuston 

korkeus on madaltunut ja hoidosta hyötyvät niittykasvit ovat saaneet lisää jalansijaa. Työtä kohteiden 

muuttamisessa kukkaniityksi vielä on. Molemmille niityille pystytettiin hoidosta kertovat A3-neliväritaulut 

syksyllä.  

 

Olsy jatkoi myös Kiimingin Haaraojan niityn hoitoa talkoilla 13.8. Ajankohdaksi sattui harmillisesti varsin 

sateinen sää, mutta niitto saatiin kuitenkin tehtyä. Paikalla oli n. 15 henkilöä Oulusta, Kiimingistä ja 

Kuivaniemeltä. Myös piirin järjestämät Iin Nybyn niittotalkoot olivat suurelta osin Olsyn aktiivien 

työpanoksen varassa. Kohteella talkoiltiin 2.-4.8.  

 



5. Retkikerho ja luontoretket 

 

Retkikerhon jäsenmäärä kasvoi 300:een. Retkikerhon perusidea luontorakkauden syntymisestä vähitellen ja 

syvenemisestä luonnonsuojelutarpeeksi toteutui hyvin; OLSYn aktiivitoimijoihin liittyi yksi retkikerholainen.   

 

1 Toiminta 

Retkikerhon toiminta jatkui hyvin vilkkaana, retkiä oli noin kerran viikossa, sesonkiaikana usempiakin 

viikossa. Retkiä oli kohteen etäisyyden ja keston mukaan kolmenlaisia. Lähiretket suuntautuvat yleensä 

kaupunkialueelle ja kestävät noin 2 tuntia. Näitä retkiä kannattaa suosia, koska niissä voidaan tuoda 

ihmisille omaa lähiympäristöä tunnetuksi ja herättää halu suojella sitä. Lisäksi kohteisiin pääsee esim. 

pyörällä, mihin kannustaminen on myös oleellinen osa Olsyn profiilia. Päivä- tai viikonloppuretket 

lähiseudulle ovat olleet myös melko suosittuja. Kohteen erikoisuus lisää kiinnostavuutta. Vuonna 2007 

tehtiin retket mm. Hailuotoon, pyörällä Raaheen, Rokualle, Korouomaan, Iin Röyttään ja Tankariin. 

Kaukoretkillä ollaan useampi yö ja ne suuntautuvat kauemmaksi. Tämän vuoksi niille voi olla vaikeampi 

saada isompaa joukkoa ihmisiä, mikä voi toisaalta olla retkitunnelman kannalta hyvä. Ainakin 6 hengen 

retki toukokuussa Lopelle ja 3 kansallispuistoon oli onnistunut. Paanajärven retkellä oli kesäkuun lopulla 23 

henkilöä. Retken järjestely oli melko työläs ja Venäjän matkailussa pitää varautua vastoinkäymisiinkin. 

Kaiken kaikkiaan retkeläiset olivat reissuun tyytyväisiä.     

      

Uutena retkikerhon toimintamuotona kokeiltiin luontovalokuvauksen opintopiiriä. Tarkoitus oli yhdessä 

opiskella luontovalokuvauksen perusteita. Mukana oli yhteensä n. 20 henkilöä. Opintopiirissä opiskeltiin 

teknisiä yksityiskohtia, tehtiin vierailuja ja kuvausretkiä ja pari vierasta kävi kertomassa kuvauksesta. 

Oleellinen osa olivat kuvienkatseluillat, jossa ruodittiin toisten kuvia. Ryhmä kokoontui vuoden aikana n. 20 

kertaa eri yhteyksissä. Myös Ikkuna Suomen luontoon-sivustolle avattiin opintopiirille sivut. Loppuvuodesta 

koottiin myös luontokuvanäyttely opintopiiriläisten kuvista. Näyttely oli esillä mm. Välivainion K-

Supermarketissa. Osa opintopiiriläisistä näytti hieman arastelevan kuviensa esittämistä. Kaikki kuitenkin 

saivat varmasti virikkeitä kuvaamiseen. Opintopiirin yhteisötavoite myös varmaan täyttyi, useat 

opintopiiriläiset tulivat aktiivisemmin mukaan Olsyn toimintaan kun oppivat tuntemaan porukkaa.    

 

OLSYn Retkikerho ja HELSY tekivät  yhteisen retken Signilskärin lintuasemalle elokuussa. 

2 Rahoitus 

Retkikerhon toimintaa rahoitettiin OLSYn budjettivaroin ja retkikerholaisten lahjoituksin..  

3 Muuta 

Retkikerhon postituslistan päivitys päätettiin ottaa vuonna 2008 itse hoidettavaksi. 

Retkikerholaisia oli mukana luonnonhoitotöissä Hietasaaren hoitoniityillä sekä Haaraojalla ja Nybyssä. 

OLSYn aktiivit suunnittelivat kerhon ohjelman yhdessä kerholaisten kanssa. 

 

6. Kauppaesittelyt 

 

Esittelimme toimintaamme K-marketeissa muutaman kerran.  

 

 

7. Perheluontokerhot 

 

Perheluontokerhojen tavoitteena on saada lapset ja vanhemmat harrastamaan luontoa yhdessä. 

Ympäristökasvatustavoitteiden lisäksi odotamme perheluontokerhojen kautta saavamme Oulun 

luonnonsuojeluyhdistykseen uusia jäseniä. 

 



OLSYn kolmen perheluontokerhon – Honkaoravat, Kaijonharju, Meriheinä -  järjestivät kesäkuussa  yhden 

yhteisen leiripäivän Koppanan leirikeskuksessa. 

 

 

8. Löydä luonnollinen harrastus 

 

Oululaisten luontojärjestöjen jo perinteeksi muodostunut (8:s kerta) kevättempaus järjestettiin Hupisaarten 

puistossa sunnuntaina 27.5. Tapahtuman toteuttajina oli 9 oululaista järjestöä.  

 

9. Luontosunnuntait Timosenkoskella 

 

Olimme mukana Timosenkosken luontokoululla järjestetyissä ”Luontosunnuntait Timosenkoskella” –

tapahtumissa  elo-syyskuussa. Saara Salmela ja Susanna Raappana suunnittelivat ja toteuttivat merkittävän 

osan luontosunnuntaista sekä vetivät OLSYn luontosunnuntain. 

 

10. Osallistuminen PPLSP:n ja luonnonsuojeluliiton muihin tapaamisiin ja toimintaan 

 

OLSY osallistui Oulussa la 21.4.- su 22.4. pidetyn  liittovaltuuston kokouksen valiokuntatyöskentelyyn. 

Olimme  edustettuina PPLSP:n kevätkokouksessa la 31.3. Hietasaaressa. 

Aatto Ahokas, Saara Salmela ja Hannu Karvonen osallistuivat Pieksämäellä  1.9. -  2.9. luonnonsuojeluliiton 

historian ensimmäiseen paikallisyhdistysten aktiivien tapaamiseen. 

OLSYn toimi jäsentensä kautta PPLSP:n hallituksessa ja työvaliokunnassa.  

 

11. Aloitteet 

 

Teimme Oulun kaupungille kaksi aloitetta, toisen joukkoliikenteen lipunhintojen laskemisen ja toisen 

keskustan ilmanlaadun parantamisen puolesta. Kirjoitimme mielipiteitä ja annoimme lausuntoja. 

 

Talous 

 

Jäsenet maksavat jäsenmaksunsa Suomen luonnonsuojeluliitolle, joka tilittää paikallisyhdistyksille näiden 

jäsenmaksuosuuden vuosittain huhtikuun alussa. Suomen luonnonsuojeluliiton jäsenmaksut olivat: 

varsinainen jäsen 25,50 €, perhejäsen 8,50 €. Jäsenmaksujen OLSY:n osuudet olivat:  5,10 e varsinaisilta ja 

1,70 e perhejäseniltä. Saimme  

Oulun kaupungilta 600 €:n korvauksen Hietasaaren kulttuuriniittyjen (Pauhapolun ja Puomitien niityt) 

hoidosta.   

 

Toimintavuonna oli osakkuuksia, osakkeita ja omistuksia seuraavasti: Vuotoksen Voima Oy (50,46 €), 

Osuuskunta Ekoraha  

(2 x 84,10 €), Lumituuli Oy (210,23 €), Osuuskunta Oulun Pystyhirsi 33,64 €), maapalsta Pelkosenniemen 

Keminsaarilla (420,47 €). 

 

Taloudenhoitajana toimi Jukka Lamppu. 

 

 

Jäsenet 

 

Vuoden 2007 jäsenmäärä oli  720 (jäsenlistaus 1.12.2007). Jäsenmäärä kasvoi edellisestä vuodesta 70   

jäsenellä. 

 

 

Hallitus 

 



Yhdistyksen hallituksen muodostivat vuonna 2007 Hannu Karvonen, Saara Manninen,  Saara Salmela,  

Michelle Cervera-Sintes, Helena Tukiainen, Aatto Ahokas. Hallitus kokoontui vuoden 2007 aikana kerran. 

Toiminta ei ollut kuitenkaan sidottu hallitustyöskentelyyn, vaan mukana oli aktiiveja hallituksen 

ulkopuolelta ja toimintaa suunniteltiin kymmenissä vapaamuotoisissa tapaamisissa. 

 

Toimitilat 

 

Oulun luonnonsuojeluyhdistyksellä ei ollut vuonna 2007 omia toimitiloja, eikä toimitilan tarvetta. Koskitie 

3:n kellaritiloissa on huone yhdistysdokumenttien ja muutamien tavaroiden säilytykseen, mm. kaukoputki, 

kiikarit, termospullot, Retkikerhon mukit, yms. 

 

Liitteet: toimintakalenterin tapahtumaluettelo, Retkikerhon retkiohjelma 

 

Oulussa 15.4.08 

 

Hallitus 

 

 


