
Toimintakertomus 2010 
Mitkä olivat tavoitteemme, mitä teimme ja kuinka hyvin saavutimme tavoitteet? 
 

Oulun luonnonsuojeluyhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2010.  

Vuosi 2010 oli Oulun luonnonsuojeluyhdistyksen 34 toimintavuosi. Jäsenmäärä oli vuoden alussa 815. 

 

1. 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, 8   

   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.” 
 

1.1.2. Lähtökohtia luonnonsuojelun toimintatavoitteiden (kohta 1.2.) määrittelyyn. 

- Yleinen mielikuva luonnonsuojelusta ja siihen sovittautuminen. Luonnonsuojelu on myös mielikuvista  

lähtevää työtä, ilman kytkentää tutkittuun tietoon luonnon tilasta. 

- Luonnonsuojelun on vaikuttamista ihmisiin ja ihmisyhteisöihin. Se on vaikuttamista ihmisiin 

yhteiskunnan kaikilla tasoilla. Ihmisten tavoittaminen ja kohtaaminen eri yhteyksissä ja eri tavoin 

painottuvat toimintasuunnitelmassa: yleisviestintä/-mainonta, info-pisteet, yleisötilaisuudet, 

kauppaesittelyt, mediajulkisuus, … 

- Vaikuttamisen keinoja ovat siis mm. verkostoituminen eri yhteisöjen kanssa sekä ihmissuhteiden 

työstäminen ja hoito. 
- Jotta viestimme erottuisivat, jotta tekisimme vaikutuksen, meidän täytyy ottaa huomioon luonnon- ja 

ympäristönsuojelun muut vaikuttajat, kuten toiset ympäristöjärjestöt, kaupungin ja viranomaisten 

ympäristö- ja suojeluviestintä jne. 

 

 

2. Toiminta 
 

Yhteistyö muiden kansalaisjärjestöjen ja ympäristönsuojelun viiteryhmien kanssa 
 

Kestävä Yhdyskunta -kampanja 
Paikallisten ympäristömuutosten seuraaminen 

 

Kestävä Yhdyskunta –teeman alle voidaan jäsentää kaikki luonnonsuojeluyhteisön toiminta kaupungis-

samme. Kampanjoissa ja muussa toiminnassa nostetaan esille luonnon- ja ympäristönsuojelun eri aiheita. 

Kaupungin asukkaat ovat kuluttajakeskittymä, joka käyttää ympäröivän maaseutuluonnon resursseja ja 

tietenkin resursseja kauempanakin. Kaupungin asukkaat kuluttavat materiaaliresursseja, energiavarantoja, 

vettä, ilmaa jne., yleisemmin ilmaisten ekosysteemipalveluja. Kaupungin viheralueet, metsä ja rannat ovat 

kaupunkilaisten ympäristöoppimisen ja virkistäytymisen paikkoja ja luonnonsuojelijoille mahdollisuus 
kertoa kaupunkilaisille luonnon merkityksestä ja suojelun tärkeydestä. Viheralueet ja muut luontoympä-



ristöt ovat tietysti myös monen oululaisen jokapäiväisiä luontoharrastusympäristöjä. (Jani, Kalle, Ilmari, 

Hannu, Martti Perätalo, Mauri) 

 

Tavoitteet:  

- Kestävän yhdyskunnan tavoitteet, erityisesti liikenteen ympäristöhaittojen pienentäminen.  

- Joukkoliikenteen edellytysten parantaminen, henkilöauton käytön vähentäminen. 

 

Toiminta: 

- Bussikampanja Oulun kaduilla ja busseissa, toukokuussa. 
- Alakertakirjoitus Kalevassa 

- Osallistuminen PPLSPn edustajana P-Pohjanmaan ilmastostrategian laadintaan ”Alueiden käyttö ja 

yhdyskunnat” –työryhmässä. 

- Oulun kaupungille osoitettuja aloitteita. 

- Seminaariin osallistuminen (yo:lla) 

- Mielipidekirjoitus 

- Keskustelu Matti Karhulan, Oulun kaupungin kaavoituspäällikön kanssa. 

 

Seuranta: 

- Keräsimme bussikampanjan aikana oululaisten näkemyksiä joukkoliikenteestä. Tulokset:… 
- Oletettavasti pitkän aikavälin vaikutuksia ympäristömyönteisyyden kasvuun. Olsen ja 

luonnonsuojeluliiton toimintaa ja tunnettuutta tukevaa sekä mahdollisesti jäsenmäärää lisäävä 

vaikutus. 

 

 

Ydinvoimavastainen toiminta 
Vapaaehtoisen luonnon- ja ympäristönsuojelutyön edistäminen yhdistyksen toiminta-alueella 

Osallistuimme toukokuussa vuoden suurimpaan ydinvoimavastaiseen mielenosoitukseen Helsingissä. 

Osallistuimme kesäkuussa Ydinverkoston, Luonto-Liiton, Suomen luonnonsuojeluliiton, Vasemmistoliiton ja 

Vihreän puolueen järjestämään mielenosoitukseen Oulussa. Ylläpidimme Ydinverkoston nettisivuja. 

Kävimme ÄYH-kampanjatilaisuuksissa Raahessa ja Kokkolassa. 

 

Vesivaara-kampanja 
Vapaaehtoisen luonnon- ja ympäristönsuojelutyön edistäminen yhdistyksen toiminta-alueella 

- yleisötilaisuuksia, soittoja viranomaisille ja poliitikoille, lehtikirjoittelua, yleisötapahtumia, esitteitä, 

nettisivut (www.vesivaara.fi) 

 

Hietasaari-kampanja 
Vapaaehtoisen luonnon- ja ympäristönsuojelutyön edistäminen yhdistyksen toiminta-alueella 

Hietasaaren uudet rakennussuunnitelmat ja niiden muodostama uhka Hietasaaren luonnolle ja kulttuurille. 

Hietasaaren luonnon ja kulttuurin puolesta. Oululaisen identiteetin löytöretki. 

- Neuvonpito Hietasaari-Toppilansaaren asukasyhdistyksen kanssa heinäkuussa. 

- Hietasaaren huvipuistohankkeen esittelyjuttu Kalevassa puolesta ja vastaan (Saara) 

 

PPLY:n pikkujouluun catering palvelu 27.11. (Hannu, Marjut, Ilmari, Raija) 

 

 

Luontoharrastuksen ja -tietämyksen elvyttäminen järjestämällä retkiä ja leirejä 

luontoon 
 

Löydä luonnollinen harrastus 
Hupisaarilla 30.5. 



Mukana: OLSY, PPLY, Animalia, Oulun ESY, 4H 

 

Retkikerho 
Uudenvuodenretki 1.1. 

Hoijakka 16.1. 

Nuotioretki 23.1. 

Pihabongaus 31.1. 

LItokaira 6.-7.2. 

Luonto-Liiton kalasoppa 7.2. 

Retkikerhon esittely Haukiputaalla 18.2. 

Rokuan lumikenkäretki 20.2. 
Lumimajan rakennus 28.3. 

Teeriaamuretki 18.4. 

Toppilansaaren kasviretki 27. 5. 

Yrttiretki 23.6. (30 osallistujaa) 

Kasviretki Tuiranpuistoon 1.7. 

Kasviretki Toppilan kummuille 16.7. 

Tervareitti 3.10. ( - Utanen)  

Hiljan päivän retki Pilpasuon laavulle 8.10. (8 retkeläistä) 

Karpaloretki Pilpasuolle 16.10. 

Martimoaapa 13.-14.11. (11 retkeläistä) 
Litokaira 4.12. 

Pikkujoulut 11.12. 

Joulukuusenhakuretki 19.12. 

 

Valtakunnallinen kilometrikisa 14.5.-31.8. 

OLSY osallistui yli 25 hengen joukkueeseen ja oli yli sadan osallistujan sarjassa 13. 

- Kilometrikisaajien kokoontumisajot 27.9. 

 

Slovakian leiri 25.7.-1.8. 

- Slovakia-iltamat 1.6.2010 
 

Kenozeron kansallispuistoretki 1.-7.8. 

 

Iijokisoutu 5.-10.7. 

Reilun kaupan esittelyilta 24.10. 

Valtakunnallinen Vuoden luontokuva –tapahtuma Oulussa 18.10. 

 

Pyöräpaja 

Ympäristölle ystävällisen polkupyöräilyn edistämiseksi Retkikerhossa toimii pyöräpaja. Pyöräpajassa opitaan 

yhdessä huoltamaan ja korjaamaan polkupyöriä. Pyöräpaja tekee edullisia ja varaosien yhteisostoja. 
Pyöräpajat toimivat keväisin ja syksyisin. Osallistujia on noin 30.   

 

Sukkapiiri 

Sukkapiiri tai oikeammin sukka- ja musiikkipiirissä harrastetaan ja keskustellaan, ollaan yhdessä. Sukkapiiri 

on jäsenilleen tärkeä linkki luontoharrastukseen ja luonnonsuojeluun. 

 

Valokuvauksen opintopiiri 

Valokuvauksen opintopiiri pyrkii tarjoamaan mahdollisuuden (reitin) luontoharrastukseen valokuvauksen 

avulla. Valokuvauksen opintopiiri lisää myös Retkikerho- ja luonnonsuojeluyhteisön monimuotoisuutta ja 
näin ihmisten mahdollisuuksia liittyä luonnonsuojeluyhteisöön. 

  



Valokuvauksen opintopiirin ohjelmassa vuonna 2010 oli mm. 

Jorma Luhdan valokuvailta 12.4. 

Matti Häkkisen valokuvailta, aiheena Lapin kasvit  

 

 

Luonnonhoitotyöt 
Vapaaehtoisen luonnon- ja ympäristönsuojelutyön edistäminen yhdistyksen toiminta-alueella 

- Hietasaaressa niittyjen hoito (Pauhapolku ja Puomitie) 

- Kiiminkien lsy, Oulun lsy ja PPLSP kanssa yhteistyössä Haaraojan niitty 

- Iin Nybyssä PPLSP:n kanssa niittytalkoot 

- Ulkokrunnien suojelualue; kunnostustalkoot 20.-22.8. ja 27.-29.8.  
- Yli-Ii:n Kortesalon harjutien katselmus 

 

 

Valistaminen, tiedottaminen ja kouluttaminen luonto- ja ympäristöasioissa järjestämällä 

kokouksia, keskustelutilaisuuksia, kursseja, opastus- ja yleisötilaisuuksia sekä julkaisemalla alaa 

käsittelevää yleisövalistusta tiedotusvälineissä 

 

Hanhiretki 
- kylmä ilma, mutta muuten mukava reissu 

 

Luonnonkukkapäivän retki 20.6. 
- kasveihin tutustumista Ainolan puistossa; MTV3 Kymppiuutisten kevennyksessä 

 

Luontosunnuntai 19.9. 
OLSY osallistui Luontosunnuntai-tapahtuman järjestämiseen. Sateisena päivänä Huutilammen ympärillä 

järjestettyyn luontoretkeen osallistui noin 50 eri-ikäistä ihmistä. 

 

Joutsenretki 9.10. 
- kaksi bussia, Insinööriliiton jäseniä kutsuttu mukaan 

 

Joulupolku 18.12. 
Hupisaarten joulupolku järjestettiin osin samojen tahojen toimesta kuin luontosunnuntai. Olsen aktiivit 

olivat opastamassa kävijöitä lintujen ruokintaan. 

 

Maailman ympäristöpäivä 
Tilaisuus Ylikiimingin koululla (Hannu, Kalle) 

 

LLL-retket 
Luontoretkiä Tapiola-yhtiöiden kanssa. Kolmen retken sarja Jokisuistossa 

Retkillä oli yhteensä vähän yli 100 osallistujaa. 

 

Melontakurssi 
 Ohjaajana Sylvain Eckhardt/K@CO 

16 osallistujaa. 

 

Asukastoiminta 
Olsen aktiivi toimii myös Kaijonharjun suuralueen yhteistyöryhmässä (Saara Salmela) 

OLSY on osallistunut Pateniemen-Rajakylän-Herukan asukasyhdistyksen kanssa (Ilmari Juutilainen) 

ympäristötyöryhmätoimintaan. Ympäristötyöryhmän kautta tapahtuvan toiminnan tavoitteena on lisätä 



asukasaktiivisuutta liittyen lähiluonnon viihtyvyyden lisäämiseen sekä alueen asukkaiden 

ympäristötietoisuuden parantamiseen. Ympäristötyöryhmätoiminnalla saadaan mukaan enemmän ihmisiä 

luonnonsuojelulliseen toimintaan. Sitä kautta saadaan myös enemmän tuloksia, kun pyritään vaikuttamaan 

lähiluonnon hoitoon ja käyttöön sekä edistämään ympäristökasvatusta. 

Ympäristötyöryhmän toiminnassa painotus oli vuonna 2010 ympäristöystävällisessä ruoassa: ruokapiiri 

perustettiin ja opas ympäristöystävällisiin ruokavalintoihin Pateniemen-Rajakylän-Herukan alueella 

julkaistiin. Järjestettiin myös Kuivasojakävely, jossa kerättiin mielipiteitä Kuivasojavarren hoitoa ja käyttöä 

koskien sekä välitettiin retken anti eteenpäin kaupungin suunnittelijoille. 

 

Suomen Luonnonsuojeluliitto 

Osallistuminen SLL toimintaan 
SLL Liittokokous Orilammen Lomakeskuksessa Hillosensalmella, Kouvola (Raija Lähdesmäki) 

 

Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri 
- Ilmastostrategiatyö - PPLSPn edustajana 

- Luonnonsuojelupiirin kokoukset (Ii 13.11.) 

- Pohjoisten Piirien tapaaminen Oulussa 30.10. 

 

Oulun luonnonsuojeluyhdistys 

Kokoontuminen 
- Aktiivipalaverit 

- Hallituksen kokoukset 

- Yhdistyskokous 

 

Oulun luonnonsuojeluyhdistyksen toimintaa leimaa yhdistysmuodollisuuksien puuttuminen. Pääosa 

toimintaa on luontoretkeily ja valtaosin toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan ns. aktiivien toimesta. 

 

Aktiivit ovat OLSY-jäseniä, jotka osallistuvat monipuolisesti OLSYn toimintaan. Useimmat aktiivit ovat 
Retkikerhosta aktiivitoimijoihin liittyneitä. Aktiiveillä on oma sähköpostilista, jolla ovat myös OLSYn 

hallituksen jäsenet. OLSYn toiminta on aktiivitoimijakeskeistä: aktiivit osallistuvat mahdollisuuksiensa 

mukaan kaikkeen tavoitteiden mukaiseen toimintaan ja päätöksentekoon yhdessä hallituksen kanssa. 

 

Hallitus 
OLSYn hallitus: Aatto Ahokas, Hannu Karvonen, Raija Lähdesmäki, Juha Hilska, Saara Salmela, Mauri 

Kumpula 

 

OLSYn aktiivit: Hannu Karvonen, Raija Lähdesmäki, Juha Hilska, Saara Salmela, Mauri Kumpula, Marjut 

Savuoja, Mirja Aitta, Sonja Hurskainen, Pirjo Haikala, Kalle Hellström, Aatto Ahokas, Ilmari Juutilainen, Jani 

Komulainen, Esa Aalto, Michelle Cervera-Sintes, Leena Inkala, Helena Tukiainen 

 
Jäsenet 

Oulun luonnonsuojeluyhdistyksen jäsenmäärä oli toimintavuoden lopussa 784. 

 

Toimitilat, kirjanpito ym. toiminnan puitteiden esittely 
OLSY on vuodesta 1997 alkaen ollut osakkaana Villa Pukkilan rakennukset omistavassa Osuuskunta Oulun 

Pystyhirressä, joka lakkautettiin 2010. OLSYllä on kuitenkin edelleen Villa Pukkilan käyttöoikeus 

rakennusten omistajan Oulun Steinerkoulun kannatusyhdistyksen kanssa. OLSY-aktiiveilla ja Retkikerholla 

on erityisesti kesäisin ollut Villa Pukkilassa useita erilaisia tapahtumia ja virkistäytymistilaisuuksia. 

 

Oulun kaupungin Meriheinän päiväkoti on toiminut useiden kokousten ja toimintojen tilana. 



Tapiolan konttorin kokoustila (Kirkkokatu 9) on ollut useiden kokousten ja harrastetoimintojen pitopaikka. 

Kokouksia ja tapaamisia on ollut myös aktiivien kotona. 

 

Viestintä ja markkinointi yleensä 
Viestintä ja markkinointi on mukana kaikessa luonnon- ja ympäristönsuojelun vaikuttamistyössä, 

luonnonsuojelutoiminnassa, kampanjoinnissa, ympäristökasvatuksessa jne.  Suunnitelmallinen viestintä ja 

markkinointi on vaikuttamisen tärkein työkalu. 

 

Tavoitteet: 

- Olsen tunnettuuden lisääminen.  

- Olsen profiili: Yhteisöllisyyden ja helpon lähestyttävyyden korostaminen. 
- Ajankohtaisten luonnonsuojelu- ja ympäristöaiheiden esiin nostaminen. 

- Retkikerhon ja Olsen jäsenmäärän kasvattaminen. 

 

Toiminta: 

- Varjakansaaren rakennussuunnitelmien esittely Kalevassa. ( Raija ja Hannu) 

- Lehtijuttuja Kesäkuu – Hietasaaren Huvipuisto / Kaleva 

                  - Kaijonharjun rantametsän esittely / Oululehti  

Elokuu -  Varjakka / Kalevan Sunnuntai-liite 

               - Retkikerhon retki Kenozeroon, Venäjä / Kalevan Sunnuntai-liite 

  
- Radiohaastattelu 

- MTV3:n juttu Luonnonkukkapäivän retkeltä 

 

- Retkikerhon esittely maahanmuuttajille 

- Retkikerhon esittely Rotareille – Oulujokivarteen tutustuminen 

- Retkikerhon esittely Pikisaaressa – Nivalan sukuseura 

- Luonto- ja kulttuurikävely Kaijonharjun rantametsässä 4.9. (Kaijonharjun suuralueen yhteistyöryhmän 

kanssa) 

- Pyöräpaja maahanmuuttajille 

- Joutsenretkellä Insinööriliiton jäseniä 
- Napapiirin sankarit elokuvateatteri Starissa 18.12. (38 osallistujaa) 

 Linnulle joululahja – talipallomyyntiä 

 OLSY-avaimenperä osallistujille 

- OLSY-käyntikortti  

 

Juhlateltta-tapahtuma 
Syyskuussa Lammassaaressa. 

 

OLSY-INFO 
- OLSY-esittelypisteet kaupoissa (K-kaupat, Tapiolan konttori) 

- Valokuvanäyttely Tapiolan konttorit Kirkkokatu 9 ja Kaakkurin konttori (joulukuu -) 

- Nivala-suvun kanssa kävely Pikisaaressa 

- Rotareiden kanssa kävely Oulujoen rannalla 

 

Polttopuutalkoita Arja Koretin palstalla Sanginjoen Isokankaalla (Pukkilan saunapuiksi). 
 

 

 

 

 



 

 

Muuta  
 

Jäsenkysely 

Kesällä 2010 aloitettiin jäsenkysely, jolla pyrittiin selvittämään jäsenten toivomuksia toimintaan ja 

näkemyksiä luonnonsuojelusta ja ympäristöongelmista sekä saamaan selville OLSYn jäsenviestinnän ja 

viestinnän yleensä, kehittämistarpeet. 
 

Harjutien suojelu 

OLSY kävi syksyllä 2010 tutustumassa Harjutien metsätiesuunnitelmaan Yli-Iissä. 

 

 

 


