
Toimintakertomus 2009 

Vuosi 2009 oli Oulun luonnonsuojeluyhdistyksen 33. toimintavuosi. Jäsenmäärä oli vuoden alussa 845.  

Oulun luonnonsuojeluyhdistyksen tavoitteet 2009  

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 ja markkinoinnin 

kontaktipinta laajenee. Lisäämme jäsenmäärää 60 uudella jäsenellä.  

  

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.   

 

 3)    OLSYn toiminnan seuraaminen 

 Seuraamme yhdistyksemme toiminnan vaikuttavuutta yhdessä luonnonsuojeluliiton  

 valiokuntien ja vuoden 2008 yhdistyspäivien osanottajien kanssa, tavoitteena löytää  

 OLSYlle (paikallisyhdistykselle) voimavaroja tehokkaimmin hyödyntävät toimintamuodot. 

 Seurantaa varten avataan internet-sivusto. 

 

 4)    Keskustelemme enemmän ja parannamme sisäistä viestintäämme. 

 

Muita toimintatavoitteita 
  

1. Kampanjat 

 

Toimimme vuonna 2009 mahdollisimman paljon kampanjoiden kautta.  
Onnistuneet kampanjat yhdistävät eri vaikuttamiskeinot : yleisötilaisuudet, mainonta, keskustelut, 

kirjoittelu, radio, tv, kohderyhmien työstö (päättäjät, viranomaiset, suunnittelijat) - neuvottelut, 

yhteistyö, yhteiset projektit ym. 

Onnistuneen kampanjan kolme pääelementtiä: OLSY <->media<->kohde  …(tavoite) 

kampanjoita alustavasti:  

- Roskat pois 

- Yhdyskuntarakenne 

- Sanginjoen kansallispuisto 



- Viinivaaran pohjavesihanke 

- Oulun luontoalueiden etsintä ja esittely 

 

2. Retkikerho 

 

     1.1 Retkikerho on menestyksellinen ja aktiiveille mieluinen toimintamuoto. 

 

     1.2 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 luontoharrastajien 

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. 

 

  1.3 Retkikerhon muut kehittämistavoitteet 
 

  Jäsenmäärän kasvattaminen 

  - Koetetaan lisätä erityisesti miespuolisten ja nuorten aikuisten jäsenten määrää. 

 

  Muuta 

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

   jäsenesitteitä ja muuta tarvittavaksi katsottavaa materiaalia. 

  - Uudistetaan Retkikerhon kotisivut: avataan mm. kerhon sisäiset sivut. 

  - Perustetaan kotisivuille retkikerhon tavarapörssi, jossa jäsenten kesken lainataan,  

   vaihdetaan, ostetaan ja myydään lähinnä retkeilytarvikkeita 
 - Osallistutaan liiton ja Tapiolan retkeilyhankkeeseen. 

 

3. Retkeily ja Oulun seudun luonnonsuojeluyhdistysten avustaminen 

 

- Osallistumme liiton ja Tapiolan retkeilyhankkeeseen. Hankkeessa OLSY  

  retkeilee lähiluonnossa ja seudun muiden yhdistysten kanssa seutuluontokohteeksi 

  valitussa Sanginjoen metsässä.  

- Valmistamme Oulun seudun luonnonsuojeluyhdistyksille omakustannushintaisia  

   info-pisteitä, ks. OLSYn info-pisteet. 

 
 

 

 



4. Viestintä ja markkinointi 

  

Luonnonsuojelun viestinnän ja markkinoinnin merkitys kasvaa koko ajan nopeasti. Viestintä 

nostetaan tietoiseen ajatteluun ja toimintaan ja pyritään tekemään siitä luonnonsuojelutyön tehokas 

työkalu. 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. 

-  Otetaan käyttöön uudet kotisivut. 

-  Tuotetaan kotisivuille videouutisia. 

-  Kehitämme Tapiola-Yhtiöiden ja Suomen luonnonsuojeluliiton retkeilykampanjassa  

   viestintää ja Tapiolan asiakaskontakteja uusien jäsenten saamiseksi  Retkikerhoon  ja   OLSYyn.     

 

5. Viheraluetyö 

 

Viheraluetyötä kehitetään ja koetetaan lisätä lähiluontoalueiden asukaslähtöistä suunnittelua ja 

hoitoa sekä asukkaiden osallisuutta omien lähiluontoalueidensa kehittämiseen. Viheraluetyö on 

meneillään mm. Pateniemen, Lämsänjärven ja Metsokangas-Kaakkurin lähiluontoalueiden 

asukkaiden aktivoimiseksi ja ympäristökasvatuksen käynnistämiseksi. 

 

Työnimellä ”Roskat pois” –kampanjalla saamme ihmisten huomion kiinnittymään OLSYyn ja 

lähiluontoon sekä lähiluontoalueiden suunnitteluun ja hoitoon. Kampanjaan kuuluu luontoalueiden 

esittely OLSYn kotisivuilla ja mahdollisesti Oulun kaupungin karttapalvelun kotisivuilla. 

 
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. 

 

6.  Perheluontokerhot 

 

Koetamme perustaa  kaksi uutta, eri alueilla toimivaa perheluontokerhoa.  Kehitämme olemassa 
olevien perheluontokerhojen toimintaa. 

 

7.  Ympäristötietoisuuden lisääminen 

 

Tehdään vierailuja kouluihin ja muihin oppilaitoksiin. Pyritään Tapiolan ja Suomen 

luonnonsuojeluliiton kampanjassa ottamaan esille ympäristötietoisuus. 

 

8. Muita tavoitteita ja kehittämiskohteita 

 

- Kehitämme yhteisöille tarjottavan luontoretkeilykonseptin. 
- Kehitämme ja lisäämme seurantaa OLSYn kaikilla toiminnan alueilla 

- Pyrimme saamaan Työvoimatoimiston kautta työharjoitteluun erityisesti markkinointiin,                          

tiedonhakuun ja –käsittelyyn sekä viestintään kykeneviä henkilöitä. 



- Avaamme uusia info-pisteitä ja kehitämme entisiä. Oulussa on vuonna 2009 

  yhteensä 11 OLSYn info-pistettä. Nykyiset info-pisteet: 

1) taulut: Robert’s Coffeessa ja Vassuskassa  

2) telineet tai laatikot: K-Supermarketit (Välivainio, Joutsensilta), K-Rauta Välivainio,  yliopisto, 

pääkirjasto, Valve 

 

 

TOIMINTAA JA TAPAHTUMIA 2009 
 

1. Viestintä ja markkinointi 
 

OLSYllä oli markkinointiin ja ilmoitteluun puusta valmistettuja Info-pisteitä: K-Supermarket Välivainio ja K-
Supermarket, Joutsensilta, yliopisto, Vassuska-myymälä. 

 

Info-pisteet ja viestintävälineet 

 

Info-pisteitä käytetään yleisesitteen, retkiohjelmien ja liiton jäsenesitteen jakelupaikkoina sekä myös 

kampanja  muun tarvittavan materiaalin jakeluun.  

 

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

aktiivilista, Retkikerho-lista) ja kaksi skype-luuria. 
 

2. Viheraluetyö 
 

Sanginjoen metsiensuojeluhanke 

 

Sanginjoen ulkometsän suojelu. Suojeluhanke on edelleen vireillä ja Sanginjoen metsien hakkuita ei tehdä 

ainakaan ennen vuotta 2011. 

 

3. 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. 

 

4. Luonnonhoitotyöt 
 

Hietasaaressa jatkettiin kahden hoitoniityn niittoa kesällä. Puomitiellä ja Pauhapolulla talkoiltiin 

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

kertaan, keskikesällä ja syyskuussa. Retkikerhosta tuli kesän ensimmäisiin talkoisiin yhteensä vajaa 10 

henkeä. Väkeä talkoisiin onkin saatu lähinnä henkilökohtaisella soittelulla. Talkootyö on kuitenkin hyvä 
varainhankintamuoto ja samalla siinä saa hyötyliikuntaa luonnossa.  

 

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

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

muuttamisessa kukkaniityksi vielä on.  

 

OLSY jatkoi myös Kiimingin Haaraojan niityn hoitoa talkoilla 10.8. Myös piirin järjestämät Iin Nybyn 

niittotalkoot,  30.7.- 1.8., olivat suurelta osin Olsyn aktiivien työpanoksen varassa.  

 



5. Poimintoja OLSY-aktiivien toiminnasta, toimintakertomuksesta muuten esilletulevan 

lisäksi 
 

 

- Olsyn aktiivit vieraineen viettivät yhteistoiminnallista juhannusjuhlaa Pukkilan pihapiirissä saunoen, 

kisaillen ja nauttien juhannusruokia. 
- Aktiivit kokoontuivat elokuussa yhteistoiminnalliseen illanviettoon, jossa japanilaisen vieraan opastuksella 

nautimme japanilaisesta ruuasta ja harjaannutimme kädentaitoja taittelemalla origamia. 

- Syyskuussa kokoonnuimme vielä kerran Pukkilaan ja valmistimme yhteisen aterian kasvimaan tuotteista. 

- Osalla aktiiveista oli oma kasvimaapalsta Pukkilan pihapiirissä. 

- Aktiivit osallistuivat Pukkilan kunnostustalkoisiin rakennuksen ja pihapiirin osalta. Kohteena oli mm. 

vanhan venevajan purkaminen ja alueen siistiminen. 

- Olsyn jäsenet kokosivat aktiivisen joukon vastustamaan Oulun pohjavesihanketta; työ jatkuu. 

 

6. Retkikerho ja luontoretket 
(4 kirjoittajaa) 

 

Retkikerhon jäsenmäärä kasvoi 340:een. Retkikerhon perusidea luontorakkauden syntymisestä vähitellen ja 

syvenemisestä luonnonsuojelutarpeeksi toteutui hyvin; OLSYn aktiivitoimijoihin liittyi kaksi retkikerholaista.   

 
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 kaksi tuntia. Teimme myös päivä- tai viikonloppuretkiä lähiseudulle.  

 

Retkikerho retkeili tai kokoontui vuonna 2009 ainakin 54 kertaa. Retkivuosi alkoi ja päättyi Tyrnävällä, 

Kivijalan partiokämpällä vietetyllä rakettienpakoretkellä uudenvuodenyönä. Vuodenaloitusretkellä oli kuusi 

osallistujaa ja vuoden lopussa kahdeksan. 

 

1. Uusia toimintamuotoja edusti vuoden alussa aloitettu Meriheinässä kokoontuva neulepiiri, joka 
tutummin tunnetaan sukkapiirinä tai taidokkaiden ihmisten kerhona. Sukkapiirissä tehtiin monenlaisia 

neule- ja huopatöitä ja kuunneltiin musiikkia eri vuosikymmeniltä. Uusien taitojen lisäksi sunnuntai-illan 

neulehetki antoi mahdollisuuden myös kiireettömään yhdessä oloon ja ajatusten vaihtoon.  Suunniteltiinpa 

siellä monenlaista uutta retkeä ja toimintaakin. 

 

2. Keväällä ja syksyllä kokoontui Koskitie 3:n kellarissa myös puutyö- eli pönttöpiiri, jossa syntyi lintulautoja, 

kissojen kiipeilypuita ja kaikkea muuta tarpeellista. Pöttöpiiri sai linnunpöttöjen myynnillä tuloja OLSYn 

muuhun toimintaan. 

 

3. Retkikerholaisille välitettiin renkaiden lisäksi luomulinnunsiemeniä ja ruokapiirin kautta lähi- ja 
luomuruokaa. 

 

4. Luontovalokuvauksen opintopiiri käynnistyi uudelleen, lähes kahden vuoden tauon jälkeen. Noin 20 

osallistujan opintopiirissä opiskeltiin luontovalokuvauksen perusteita ja kameratekniikkaa sekä kuvattiin ja 

katsottiin valokuvia.  Opintopiiri kokoontui lokakuulta alkaen. 

 

5. POLKUPYÖRÄILYN EDISTÄMISTÄ:  PYÖRIEN HUOLTOA JA NASTARENKAITA 

 

Olsyn retkikerhon kevään pyöräretkillä retkeläisten erilailla huollon tarpeessa olevia polkupyöriä nähdessä 

tuli idea järjestää polkupyörien(ihimisen hienoin ja paras keksintö) huoltoa. Mikä tahansa huonosti toimiva 
tekninen laite ei innosta sen käyttöön. Kun polkupyörä toimii hyvin ja luetettavasti kynnys sillä asioiden ja 



arkimatkojen hoitamiseen pienenee, toivottavasti jopa yksityisautoilun kustannuksella. Lyhyillä 

matkoillahan pyörä vain on ylivertainen; nopea, edullinen, virkistävä, hajuton, äänetön ja saasteeton.  

 

Syksyllä järjestimme loka- joulukuussa neljänä arki-iltana polkupyörien huolto iltamat, jossa opastimme 

halukkaita polkupyörän huollon perusteisiin. Tavoitteena oli saada ihmisille perustaitoja polkupyörän 

huoltoon, pienet, jo paljon ajomukavuutta parantavat korjaukset kun eivät ole vaikeita; renkaiden 

ilmanpaineiden tarkistus, ketjujen rasvaus, vannejarrullisissa pyörissä jarrujen toiminnan säätö.  

 

Syksyn mittaan talven lähestyessä tuli puheeksi myös talvipyöräily. Monilla pyöräily talviaikaan lumen, 
jäiden ja liukkaiden tultua loppuu vaikka pyöräilyintoa vielä olisi. Tämän inspiroimana teimme 

yhteistilauksen polkupyörän nastarenkaista, jotka myös "asiakkaan" niin halutessa asensimme paikoileen 

tai opastimme renkaan vaihdossa. Nastarengas yhteistilauksen suosio jopa hiukan yllätti, varovaisten 

odotusten mukaan toivoimme noin 15~20 rengasta tilaukseen saavamme. Nastarenkaita päädyimme 

lopulta tilaamaan 56 kpl, innokkaita talvipyöräilijöitä oli reilut 30 henkeä.  

 

6. Retkikerhon neulepiiristä ja aamulinturetkistä oli kolme juttua Pohjolan Työ -lehdessä ja Kalevassa. 

 

Vuonna 2009 tehtiin enemmän polkupyöräretkiä kuin aiemmin. Vappuna käytiin paistamassa munkkeja 

aurinkoisen Koitelinkosken rannalla jamtoukokuussa pyöräiltiin Sanginjoen Lemmenpolulle ja Lumijoen 
kautta Raaheen. Retkikerholaisia oli mukana myös lähiruoan puolesta järjestetyssä polkupyöräviestissä 

Oulun ja Raahen välillä. Heinäkuussa käytiin pyörillä katsomassa Toppilansaaren huviloita ja kasvillisuutta. 

Vielä ensimmäisillä syysliukkailla pyöräiltiin katsomassa oululaisia puita ja lintuja.  

 

7. Aamulinturetkiä järjestettiin sekä keväällä että syksyllä ja sekä kevään hanhi- että syksyn joutsenretkellä 

oli mahdollisuus matkata myös polkupyörällä. 

 

8. Heinäkuussa matkattiin myös Alpo-laivalla Hietakariin. Tyynenä hellepäivänä tehty laivaretki jäi 

osallistujien mieleen. Mieleenpainuvia olivat myös Ulkokrunneille Iistä kahtena päivänä tehdyt kaksi 

veneretkeä. 
 

9. Kasviretkeilyt jatkuivat aiempien kesien tapaan. Retkiä järjestettiin ainakin viisi. Kesän 

kasviretkispesiaalissa saatiin tutustua Tauno Ulvisen opastuksella merenrantakasveihin Nallikarissa. 

Kasviretket olivat edelleen suosittuja. 

 

10. Taidetta ja luontoelämyksiä yhdistettiin elokuussa tehdyllä retkellä Muhokselle, missä tutustuttiin 

Jurvakaisen taidegalleriaan ja Muhoksen vanhaan kirkkoon, nautittiin olosta Poikajoen rotkossa ja käytiinpä 

katsomassa vielä Oulujoen rantaakin Montassa. 

 

11. Pidempiä retkiä olivat Pallakselle tehty ruskaretki ja viikonloppuvaellus Pyhä-Luoston kansallispuistossa. 
 

12.  Muutama retkikerholainen osallistui Iijokisoutuun heinäkuun ensimmäisellä viikolla; kaksi jopa koko 

matkan ajan eli viisi päivää ja yksi viimeisen soutupäivän. 

 

13. Retkikerhon pikkujoulu Timosenkosken luontokoululla keräsi kolmisenkymmentä osallistujaa. 

Yhteistuumin valmistettu perinteinen jouluruoka, saunominen pihapiirin saunassa ja kuluneen vuoden 

luontokuvat täydentyi joulupukin vierailulla koululla. Usea osallistuja tuli pikkujouluun polkupyöräkyydillä. 

 

14. Poimintoja Retkikerhon retkistä. 

- Tähtitaivasta tutkittiin ja tarkkailtiin tietävien opastuksella Rajahaudan uimarannalla syksypimeällä. 
- Mansikoita poimittiin Haukiputaan maisemissa ja muuallakin. 

- Tehtiin vierailu Olvassuolle ja tutustuttiin samalla Oulun pohjavesihankkeen vaikutusalueeseen. 

- Tutustuttiin Oulun vesilaitoksen toimintaan. 



- Kuutamoinen uinti Oulujoessa loppusyksystä. 

- Tervareittiä tutkittiin kahteen otteeseen ja jälkimmäinen retki päättyi Muhokselle. 

- Pilkittiin Oulujokisuulla, istuttiin nuotiolla tarinoiden. 

- Hiljan päivän retki tehtiin lumisessa maisemassa kuutamon valossa ??? kämpälle ja iltaa istuttiin nuotion 

loimussa tarinoita kertoen. 

- Ainakin muutama rohkeni luistimilla joulukuiselle Kuivasjärven jäälle tekemään tuoreeseen lumipintaan 

kiemuroita. 

- Joulukuusta haettiin suurella joukolla ja lisäksi luonnosta nautittiin jouluisten antimien kera 

15. Rahoitus 

Retkikerhon toimintaa rahoitettiin OLSYn budjettivaroin ja retkikerholaisten lahjoituksin. 

16. Muuta 

Retkikerholaisia oli mukana luonnonhoitotöissä Hietasaaren hoitoniityillä sekä Haaraojalla ja 

Nybyssä.OLSYn aktiivit suunnittelivat kerhon ohjelman yhdessä kerholaisten kanssa. 

 

7. OLSYn muita retkiä 
 

1. Talviretki 

Perheille ja nuorille suunnattu talvipäivä Rantsilan Ristironkkelissa helmikuisena lauantaina laskiaisen 

merkeissä ja siellä ohjattua toimintaa kuten hiihtoa, lumikenkäilyä, avantouintia, lumimajan rakentelua, 

luontorastipolku ja sisällä lämpimässä keittolounas ja laskiaispullakahvit ennen kotiin lähtöä. Bussikuljetus. 

 

2. Hanhiretki 18.4.  

Perinteinen linturetki bussilla ja polkupyörillä Tyrnävälle, Kempeleeseen, Lumijoelle ja Liminkaan. 
 

3. Joutsenretki 9.10 

Bussiretki Hailuodon linturannoille ja Siikamarkkinoille. Pari osanottajaa tuli Hailuodosta Ouluun 

polkupyörillä seuraavana päivänä.  

 

8. Luonnonkukkien päivä 
 

Luonnonkukkien päivänä tehtiin ennätysmäärän osallistujia kerännyt laivaretki Oulunsalon 

Varjakansaareen. Alexandra-aluksella noin 140 retkeläistä pääsi tutustumaan saaren monimuotoiseen 

kasvillisuuteen ja historiaan. 

 

9. Löydä Luonto Läheltäsi (LLL) –retkeily 
 

Suomen luonnonsuojeluliiton valtakunnallinen Tapiola-yhtiöiden kanssa toteutettu luontoretkeily innosti 

Tapiolanja Retkikerhon kautta markkinoiduille retkille yhteensä yli sata osallistujaa. 

Retkistä ensimmäiselle lintu- ja  kulttuurikävelyretkelle Hietasaareen osallistui useita kymmeniä oululaisia. 
Hyvin suosittu oli myös kanoottiretki Hevos- ja Kiramosaariin. Lopulta järjestettiin kaksi eri retkeä, jotta 

kaikki halukkaat mahtuisivat mukaan. Löydä luonto läheltä -retket päättyivät lepakkoretkeen Hietasaaressa 

elokuun lopulla. 

 

 

 

 

 



10. Perheluontokerhot 
 

Perheluontokerhojen tavoitteena on saada lapset ja vanhemmat harrastamaan luontoa yhdessä. 
Ympäristökasvatustavoitteiden lisäksi odotamme perheluontokerhojen kautta saavamme Oulun 

luonnonsuojeluyhdistykseen uusia jäseniä. 

 

Kaijonharjun perhekerho järjesti talvitapahtumia ja pystytti hoijakan Kuivasjärven jäälle. Meriheinän 

perhekerho pystytti hoijakan Oulujoelle, Tuiran kaupunginosassa.  

 

11. Löydä luonnollinen harrastus 
 

Oululaisten luontojärjestöjen jo perinteeksi muodostunut (10:s kerta) kevättempaus järjestettiin 

Hupisaarten puistossa sunnuntaina 31.5. Tapahtuman toteuttajina oli 6 oululaista järjestöä.  

 

 

12. Ydinvoiman vastainen toiminta 
 

Pohjois-Suomeen suunniteltiin kahta ydinvoimalaa, toista Pyhäjoelle ja toista Simoon. Pyhäjoella 

ydinvoimaa vastaan nousi voimakas kansanliike, mutta Simossa ja viereisessä Kemin kaupungissa 

ydinvoiman vastainen toiminta oli vähäistä. OLSY-aktiiveja osallistui muiden ydinvoimavastaisten tahojen 
kanssa kampanjointiin Kemin seudulla.  

 

OLSYn kampanjoinnin lähtökohtia olivat mm. : 

Ydinvoiman raaka-aine, uraani , on ehtyvä luonnonvara. Ydinvoiman lisärakentaminen vaikeuttaa 

uusiutuviin energialähteisiin siirtymistä ja luonnolle vahingollisen, kulutukseen perustuvan elämäntavan 

muuttamista, jonka eräs tärkeä tekijä on energiankulutuksen oleellinen vähentäminen. Jos ydinvoima antaa 

mahdollisuuden tuottaa ja kuluttaa energiaa tuhlaten, ei kestävään energiantuotantoon siirtymiselle ole 

pakottavaa kiirettä. 

Ydinjätteen loppusijoitus turvallisuusvaatimusten mukaisiksi, jopa sadoiksi tuhansiksi vuosiksi on vielä 
ratkaisematta ja kuitenkin Suomessa on meneillään radioaktiivista jätettä tuottavia ydinvoimahankkeita. 

 

OLSY oli mukana luonnonsuojeluliiton ydinvoiman vastaisen kampanjan eri tapahtumissa Oulussa ja 

Kemissä. OLSY oli pääjärjestäjä suurta julkisuutta saaneessa Ydintalvi-mielenosoituksessa 24.1. (noin 400 

osanottajaa) sekä ydinvoimalaitosten ja uraanikaivosten vastaisten kansanliikkeiden tapaamisessa Oulun 

Lyseolla 25.1. Tapahtuma uutisoitiin valtakunnallisesti lehdissä, TV:ssä ja radioasemilla. 

 

OLSYn aktiiveja osallistui elokuussa Simossa kunnantalolla kunnanvaltuuston ydinvoimasta päättävän 

kokouksen yhteydessä pidettyyn mielenilmaukseen.  

 

13. 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. 

 

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

OLSY osallistui Pohjois-Pohjanmaan (PPSLP) luonnonsuojelupiirin työskentelyyn työvaliokunnassa ja 

hallituksessa, jossa OLSYa edustivat Hannu Karvonen, Esko Saari, Jukka Piispanen ja Saara Salmela. Otimme 

osaa PPLSP:n kevät- ja syyskokouksiin sekä Suomen luonnonsuojeluliiton pohjoisten piirien tapaamiseen 

Kemissä.  



Aatto Ahokas, Esa Aalto, Raija Lähdesmäki ja Hannu Karvonen osallistuivat Vääksyssä Suomen 

luonnonsuojeluliiton toiminnan suunnitteluun visiopäivillä 25. – 26.9.  

 

 

 

 

15. Aloitteet 
 

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

keskustan ilmanlaadun parantamisen puolesta. Kirjoitimme mielipiteitä ja annoimme lausuntoja. 

 

16. Talous 
 

Jäsenet maksavat jäsenmaksunsa Suomen luonnonsuojeluliitolle, joka tilittää paikallisyhdistyksille näiden 

jäsenmaksuosuuden kahdesti vuodessa.  

 
Jäsenmaksun jakautuminen 2010 

Varsinainen jäsen 28,00 € 

- Oulun luonnonsuojeluyhdistys  5,60 € 

- Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri 7,56 € 

- Suomen luonnonsuojeluliitto 14,84 € 

Perhejäsen 10 € 

- Oulun luonnonsuojeluyhdistys  2 € 

- Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri 2 € 

- Suomen luonnonsuojeluliitto 6 € 

Opiskelijajäsen 20 € 
- Oulun luonnonsuojeluyhdistys  2 € 

- Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri 2,70 € 

- Suomen luonnonsuojeluliitto 5,30 € 

-      Luonto-Liitto 10 € * 

 

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 €). 

 

17. Työntekijät 
 

OLSYllä ei ollut palkattuja työtekijöitä, mutta kaksi työvoimatoimiston kautta OLSYn töihin tukityöllistettyä.  

Toinen, web-suunnittelija työskenteli maaliskuun lopulta joulukuulle ja suunnitteli ja valmisti mm. Kestävä 
Yhdyskunta –kampanjan, LLH-tapahtuman ja  Roskat Pois –kampanjan kotisivut sekä avusti Retkikerhon 

uusien sivujen tekemisessä ja koodasi osittain OLSYn uusia kotisivuja. 

 

Toinen kolmen kuukauden ajan tukityöllistetty henkilö laati retkikerholaisten ja OLSYn jäsenten käyttöön 

kotitietokoneiden huolto-ohjeet. 

 

18. Jäsenet 
 

Vuoden 2009 jäsenmäärä oli  850 (jäsenlistaus 1.12.2009). Jäsenmäärä kasvoi edellisestä vuodesta  6 

jäsenellä. Vuoden 2008 jäsenistä 236 oli feissauksen kautta liittyneitä. 

 

 



19. Hallitus 
 

Oulun luonnonsuojeluyhdistyksen hallitus vuonna 2009:  
Raija Lähdesmäki, Aatto Ahokas, Hannu Karvonen, Saara Salmela,  Juha Hilska, Esa Aalto.  

Hallitus kokoontui vuoden 2009 aikana kerran. Toiminta ei ollut kuitenkaan sidottu hallitustyöskentelyyn, 

vaan mukana oli aktiiveja hallituksen ulkopuolelta ja toimintaa suunniteltiin kymmenissä eri tapaamisissa. 

 

 

20. Toimitilat 
 

Yhdistyksellä ei ollut toimitiloja.  

  

 

LIITTEET: toimintakalenterin tapahtumaluettelo, Retkikerhon retkiohjelma 

 

Oulussa 31.3.2010 
 

Oulun luonnonsuojeluyhdistyksen hallitus 

 


