
Toimintakertomus 2011 
 
Vuosi 2011 oli Oulun luonnonsuojeluyhdistyksen, OLSY, 35. toimintavuosi.  
 

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. 
 
 

Toiminta 
 
1. Kampanjat 
Kampanjoimme useimmiten yhteistyössä muiden kansalaisjärjestöjen ja ympäristönsuojelun viiteryhmien 
kanssa. 
 

1.1. Vesivaara-kampanja 
 
Oulun luonnonsuojeluyhdistys on mukana Vesivaara-kampanjassa.   
 
 
 
 



Kampanjan taustaa: 
Oulun kaupungin vesilaitos, Oulun Vesi suunnittelee pohjaveden pumppaamista Oulun talousvedeksi 
Viinivaarasta 70 km:n päästä Oulusta ja Kiiminkien harjujaksoilta, 33 000 m3 vuorokaudessa. Hankkeen 
haittavaikutuksia ovat mm. Hanke mm. nostaisi Oulun talousveden hintaa, laskisi monien järvien ja purojen 
veden pintaa, vahingoittaisi monen lähteen ja suon ekologiaa, olisi merkittävä riski Olvassuon luonnonsuo-
jelualueen luonnolle sekä vahingoittaisi Kiiminkijoen vesistön kalakantoja. Hankkeen vaikutusalueen 
asukkaiden elinympäristön tila heikkenisi huomattavasti. Oulun kaupunki ottaa tällä hetkellä talousveden 
Oulujoesta. Oulun talousvesi on laadultaan erinomaista, kuten esimerkiksi Helsingin seudun talousvesi, joka 
on myös pintavettä, Oulun talousveden lailla. Talousvedestä vain viisi prosenttia käytetään ruoanlaittoon ja 
juomiseen. 
 
OLSY osallistui aktiivisesti Vesivaara-liikkeen esittelytilaisuuksiin ja kampanjointiin. Viinivaarassa järjestettiin 
retki, jossa toimijoille esiteltiin pohjavesihanketta ja hankkeen vaikutusalue.  
 
Vesivaara-kampanja ja -liike tarjoaa vaihtoehdon Oulun Veden Viinivaara-hankkeelle. OLSYn ylläpitämät 
kampanjan kotisivut: www.vesioulu.fi 

 
 

1.2. Hietasaari-kampanja 
 
(kirjoittaja 1) 
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.  Hiljan päivän retki tehtiin 
Nallikariin äänikävelyn merkeissä. Luonnonkukkien päivän retki suuntautui Toppilansaareen.  
 
OLSYn edustaja osallistui Hietasaaressa järjestettyyn Hietasaari-liikkeen kokoukseen, jossa oli noin 20 
osanottajaa. 
 
(kirjoittaja 2)  
Alkuvuoden aikana OLSY:n aktiivit miettivät paljon sitä, miten Hietasaaren luontoa ja ainutlaatuista 
kulttuurimiljöötä uhkaavat hankkeet saataisiin torjuttua. Nallikarin alueelle on suunnitteilla hyvin 
monenlaisia toimintoja, joista huvipuistohanke on ehkä massiivisin ja eniten alueen luonnetta muuttava. 
Keväällä otettiin yhteyttä moniin Hietasaaressa toimiviin yhteisöihin. Joukossa oli mm. monen tyyppisiä 
Hietasaaressa kesäpaikkaa pitäviä järjestöjä ja taiteilijoita. Monet jakoivat luonnonsuojelijoiden huolen 
saaren tulevaisuudesta, mutta toiminta ei lähtenyt toden teolla käyntiin. Hankkeen vastustaminen koettiin 
varsin haasteelliseksi, koska Hietasaari on muotoutunut vapaa-ajanvieton keskukseksi ja huvipuisto tuntuu 
kelpaavan kaupunkilaisille. Kesäkuussa julkistettiin Nallikarin alueen suunni ttelun arkkitehtikilpailun 
tulokset. Kilpailussa ei otettu sinällään kantaa huvipuiston yksityiskohtiin. Hietasaaren puolustajien 
keskuudessa mietittiin vaihtoehtoisen näkemyksen laatimista alueen tulevasta käytöstä.  
 
 

1.3. Sanginjoki kansallispuistoksi -toiminta 
 
OLSY oli mukana aktiivisesti Sanginjoen ulkometsää kansallispuistoksi ajavassa 
kansalaisjärjestötoiminnassa. Vuoden 2011 ajan oli voimassa aiemmin päätetty hakkuurauhoitus. 
Suojeluasiaa koetettiin edistää mm. poliittisella vaikuttamisella ja yleiseen mielipiteeseen vaikuttamalla. 
Kansalaisjärjestöjen toimijoista muodostunut ryhmä kokoontui viisi kertaa, neljä kertaa kevätkaudella ja 
kerran lokakuussa. Ryhmän toimintaa vaikeuttivat jossain määrin näkemyserot toimintatavoista. 
Ympäristöministeriöstä tuli palautetta, että uusia kansallispuistoja on vaikea perustaa ja Sanginjokea voisi 
yrittää osaksi kansallista kaupunkipuistoa, johon myös Oulujokisuisto voisi kuulua. Ryhmä oli kuitenkin sitä 
mieltä, että Sanginjoen metsien suojelua kannattaa jatkaa omana asiana. Huhtikuun eduskuntavaalien 

http://www.vesioulu.fi/


yhteydessä OLSY nosti esille Sanginjoen asian. OLSY esitteli kansallispuistohankkeen ja kyseli kantaa 
suojeluun lähes kaikilta Oulun vaalipiirin kansanedustajaehdokkailta. Ehdokkaille järjestettiin myös 
keskustelutilaisuus maastossa Isokankaanjärven laavulla lauantaiaamuna 2.4. Tämä ns. pöllöaamiainen veti 
12 ehdokasta, jotka kaikki olivat myönteisiä suojelulle. Osallistuneista neljä valittiin eduskuntaan. Keväällä 
laadittiin yleisesite ja Luonto-Liitto järjesti Ykän Pubissa tukikeikan, jonka tuotto ohjattiin 
suojelutoimintaan. Metsäalan vaikuttajien ryhmä, ns. Metsäakatemia (37 hlöä) vieraili Sanginjoella 19.5. 
Hannu Karvonen ja Kalle Hellström olivat ryhmän lyhyellä maasto-osuudella oppaana. Tunnetuista 
poliitikoista Paavo Arhinmäki vieraili Sanginjoella 24.8. ja Pekka Haavisto 17.10. Lokakuussa kaupunki esitti 
taas hakkuusuunnitelmia ulkometsään kuuden vuoden tauon jälkeen. Innofor laati leimikkosuunnitelmat 
120 ha:n alueelle. Vaikka yritys on profiloitunut pehmeämpien metsänkäsittelytoimien osaajana, esitetyt 
suunnitelmat olivat normaalien metsätaloustoimenpiteiden kaltaisia. Suunnitelmien esittelytilaisuudessa 
annettua palautetta ei juuri huomioitu. Hakkuita yritettiin estää mm. erilaisia poliittisia reittejä pitkin,  
mutta loppuvuotta kohti alkoi näyttää siltä, että alueella aletaan hakata maan jäädyttyä.         
 

METSO-toiminta 
 
Syyskuussa perustimme METSO-työryhmän. METSO-työryhmän tavoitteena on lisätä yksityisten 
maanomistajien METSO-ohjelmaan tarjoamien kohteiden määrää ja laatua. Tavoitteeseen pyritään 
välittämällä metsänomistajille tietoa heidän mahdollisuuksistaan ansaita metsän luontoarvoilla - 
suojeluhan on usein luontoarvoiltaan arvokkaille metsille talouskäyttöä parempi vaihtoehto 
metsänomistajalle myös taloudellisesti. Syksyn aikana järjestimme työryhmään osallistuville opastusta 
METSO-kohteiden tunnistamisesta sekä listasimme ja kuvasimme muutamia METSO-luonnontieteelliset 
kriteerit täyttäviä kohteita Oulun-Ylikiimingin alueelta. 

 
 

2. Ympäristökasvatus ja luontoharrastus 
 
Ympäristökasvatus Oulun luonnonsuojeluyhdistyksen yhdistyssäännöissä: ”Luontoharrastuksen ja -
tietämyksen elvyttäminen järjestämällä retkiä ja leirejä luontoon” 
 
 

2.1. Löydä luonnollinen harrastus 
 
Lasten ja lapsiperheiden luontoharrastustapahtuma, jossa oululaiset luonto- ja ympäristö- sekä lasten- ja 
nuorten järjestöt opastavat lapsia ja aikuisia lähiluontoharrastusten pariin.  
Hupisaarilla 29.5. 
Mukana: OLSY, PPLY, Animalia, Oulun ESY, 4H 
 
 

2.2. Luonnonkukkapäivän retki 
 
Luonnonkasveihin tutustumista Hietasaaren Toppilansaaressa 19.6. Tavoitteena edistää luonnonkasvien 
tuntemusta ja luontoharrastusta. Luonnonkukkien päivän retkelle osallistui noin 40 kasviharrastajaa. 

 
 

 
 

 
 



2.3. Luontosunnuntai 
Luontosunnuntai Timosenkoskella 11.9. 
 
Osallistuimme Timosenkosken luontokoulun luontosunnuntaihin järjestämällä perheille Tarinoita luonnosta 
-retken. Seikkailupolun varteen oli ripoteltu luontokuvia, joita saattoi käyttää apuna oman tarinan 
kertomisessa ja kirjoittamisessa. Pienimpien osallistujien tarinoiden kirjaaminen annettiin vanhempien 
tehtäväksi. Päivän aikana syntyi runsaasti mainioita luontotarinoita ja noin 30 retkeläisen kanssa ehdittiin 
jutella myös OLSYn retkistä ja muusta toiminnasta.  
 
 

2.4. Lasten luontokerhot 
 
Aloite lasten luontokerhojen perustamiseksi tuli Pöllönkankaan koululta. Kerhonohjaajaksi halukkaita löytyi 
biologian opiskelijoiden sähköpostilistalta useampia, joten kerhotoiminnalle haettiin rahoitusta ELY-
keskukselta. Kouluilla luontokerhot on otettu erittäin lämpimästi vastaan. Syyskuussa kerhotoiminta alkoi 
Myllyojan koululla ja marraskuun lopussa Pöllönkankaan koululla. Myllyojan kerhon tapahtumista on 
raportoitu säännöllisesti OLSYn nettisivuilla. 
 
 

2.5. Luontopiste-toiminta 
 
Luontopisteiden kotisivuilta http://www.olsy.fi/luontopiste/ :  
”Luontopisteessä oululainen voi kohdata luonnon kasvit ja eläimet omassa tutussa elinpiirissään. Maisema 
ja luonnon yksityiskohdat kiinnittyvät muistoihin ja Luontopiste-kotisivuille kirjattuihin kokemuksiin, joiden 
kautta on mahdollista nähdä elämän kiertokulku ja elinympäristön muutokset.  Oman lähiluonnon 
kokeminen tärkeäksi antaa voimia huolehtia lähiluonnossa siitä, mikä on olennaista ja tuleville sukupolville 
siirtämisen arvoista. 
  
Luontopisteessä voi tallentaa kokemuksia ja oppia luontoa, tehdä elämän ja mielenmaiseman muistikirjaa 
sekä seurata ympäristön muuttumista. 
Lisää sivuille omat kokemuksesi, valokuvaa, kirjoita, äänitä, videoi, ... ja jaa ne muiden kanssa.  
Luontopisteiden kotisivujen materiaalia voi vapaasti muokata ja tulostaa omaan käyttöön. 
 
Tavoite 
Perustaa luontopisteitä asutusalueiden lähiluonnon sellaisiin paikkoihin, jotka ovat helposti saavutettavia ja 
joiden maisema ja luonto ovat asukkaille merkityksellisiä. 
Saada asukkaat ylläpitämään Luontopisteitä ja huolehtimaan lähiluontonsa hyvinvoinnista sekä kasvamaan 
luonnon ja luonnon suojelun tärkeyden ymmärtämiseen.” 
 
Oulussa oli 2011 kahdeksan Luontopistettä: K-Supermarket Joutsensilta ja K-Supermarket Välivainio, 
Citymarket Kaakkuri, K-Rauta Välivainio, K-Rauta Äimärautio, yliopiston keskusaula, Tuomenkukka-kahvila, 
K-market Rajakylä. 

 

 

2.6. Retkikerho 
 
Retkikerho toimii luontoharrastuksen ja ympäristökasvatuksen edistämiseksi tarkoituksena lisätä ihmisten 
ymmärrystä ja tietoisuutta luonnon- ja ympäristösuojelun tärkeydestä. Retkikerho on kaikille avoin ja 
maksuton yhteisö.  
 



Retkikerhossa voit harrastaa luontoa monipuolisesti. Retkeilemme ympäri  vuoden, lähiluonnossa ja 
kauempanakin, joskus ulkomaillakin. Luonnon kokeminen on tärkeää. Vuodenajat, tuuli, aurinko, sad e ja 
kaikki lukemattomat hienovireiset luontoelementit ovat mieleenpainuvien luontoretkien aineksia.   
 
Retkikerhon ohjelma suunnitellaan puolivuosittain. Retkiohjelman rungon muodostavat retkikerholaisten 
äänestämällä valitsemat retket ja tapahtumat. Retkikerhon aktiivisimmat toimijat, noin kuusi jäsentä, 
kutsuvat muita jäseniä retkiohjelman retkille, järjestävät retkiohjelmaäänestyksen ja koordinoivat 
Retkikerhon toimintaa. Kuka tahansa Retkikerhon jäsen voi kutsua muita jäseniä retkille. Retkikerhon 
jäsenet kutsuvat jäseniä myös pikalähtöretkille tai muutoin retkiohjelmassa mainitsemattomille retkille. 
 
Retkikerhossa oli toimintavuoden lopussa lähes 400 jäsentä. 
 
Retkikerho retkeili ja kokoontui jälleen aktiivisesti. Jo perinteeksi muodostuneiden lintu-, teerensoidin-, 
joulukuusi-, melonta-, pyörä- ja marjaretkien ym. lisäksi veneiltiin tulvivalla Iijoella, patikoitiin Kivijärven 
kinttupolulla, x, x, x... 
 
Kaikkiaan retkiä ja muita kokoontumisia oli arviolta 150 ja niihin osallistui 1500 kävijää.  
Kesän kaukoretket suuntautuivat Saarenmaalle ja Gotlantiin ja syksyllä patikoitiin vielä Kebnekaisella.  
 

Joitakin retkiohjelman 2011 retkiä ja tapahtumia 
 
    Linturetki Pikisaaressa 16.01.2011  
    Pihabongaus Kangaspuiston päiväkoti  05.02.2011 
    Litokairahiihto 10.02.2011  
    Kuvailta 15.02.2011  
    Luisteluretki 26.02.2011  
    Erätaitokurssi Syötteellä 27.02.2011  
    Tähtiretki 10.03.2011  
    Pöllöretki 19.03.2011  
    Kuutamoretki 21.03.2011  
    Hiihtoretki Martimoaavalle 12.04.2011  
    Teeriretki 06.05.2011  
    Veneretki tulvivalle Iijoelle 09.05.2011  
    Pyöräillen Retki Hailuotoon 25.05.2011  
    Polkupyöräpaja Pyöräpaja 01.06.2011 
    Patikointia "Kinttupolulla" Ylikiimingistä Utajärvelle 10.06.2011  
    IIjokisoutu 11.07.2011  
    Retkikerhon retki Gotlantiin elokuussa 08.08.2011  
    Ulkokrunnin retket 25.08.2011  
    Kebnekaisen retki 01.09.2011 - 01.09.2011  
    Puolukkaretki Hailuotoon.09.201 
    Lähiluontoon polkupyörillä 30.09.2011 
    Tähtiretki - Star gazing 30.09.2011 
    Erikoisia puita - Exceptional trees 06.11.2011 
    Kuusenhaku31.12.2011 - 31.12.2011 
 

 Valtakunnallinen kilometrikisa 14.5. - 31.8. 
OLSY osallistui yli 25 hengen joukkueiden sarjaan ja oli yli sadan osallistujajoukkueen sarjassa 13. 
Kilometrikisaajat järjestivät kisan päättäjäisiksi kisaan osallistuneiden kokoontumisajot 27.9. 
 

 Kansainvälinen luonto- ja kulttuurileiri 1. -7.8. 

http://www.olsy.fi/olsy/toimintakalenteri/tapahtumakalenteri/details/24-linturetki-pikisaaressa
http://www.olsy.fi/olsy/toimintakalenteri/tapahtumakalenteri/details/25-pihabongaus
http://www.olsy.fi/olsy/toimintakalenteri/tapahtumakalenteri/venueevents/5-kangaspuiston-paeivaekoti
http://www.olsy.fi/olsy/toimintakalenteri/tapahtumakalenteri/categoryevents/1-retkikerho
http://www.olsy.fi/olsy/toimintakalenteri/tapahtumakalenteri/details/26-litokairahiihto
http://www.olsy.fi/olsy/toimintakalenteri/tapahtumakalenteri/details/27-kuvailta
http://www.olsy.fi/olsy/toimintakalenteri/tapahtumakalenteri/details/29-luisteluretki
http://www.olsy.fi/olsy/toimintakalenteri/tapahtumakalenteri/details/30-eraetaitokurssi-syoetteellae
http://www.olsy.fi/olsy/toimintakalenteri/tapahtumakalenteri/details/31-taehtiretki
http://www.olsy.fi/olsy/toimintakalenteri/tapahtumakalenteri/details/33-poelloeretki
http://www.olsy.fi/olsy/toimintakalenteri/tapahtumakalenteri/details/32-kuutamoretki
http://www.olsy.fi/olsy/toimintakalenteri/tapahtumakalenteri/details/34-hiihtoretki-martimoaavalle
http://www.olsy.fi/olsy/toimintakalenteri/tapahtumakalenteri/details/36-teeriretki
http://www.olsy.fi/olsy/toimintakalenteri/tapahtumakalenteri/details/37-veneretki-tulvivalle-iijoelle
http://www.olsy.fi/olsy/toimintakalenteri/tapahtumakalenteri/details/38-pyoeraeillen-retki-hailuotoon
http://www.olsy.fi/olsy/toimintakalenteri/tapahtumakalenteri/details/2-polkupyoeraepaja-55-klo-1730
http://www.olsy.fi/olsy/toimintakalenteri/tapahtumakalenteri/venueevents/3-pyoeraepaja
http://www.olsy.fi/olsy/toimintakalenteri/tapahtumakalenteri/details/41-patikointia-qkinttupolullaq-ylikiimingistae-utajaervelle
http://www.olsy.fi/olsy/toimintakalenteri/tapahtumakalenteri/details/42-iijokisoutu
http://www.olsy.fi/olsy/toimintakalenteri/tapahtumakalenteri/details/94-retkikerhon-retki-gotlantiin-elokuussa
http://www.olsy.fi/olsy/toimintakalenteri/tapahtumakalenteri/details/95-ulkokrunnin-retket
http://www.olsy.fi/olsy/toimintakalenteri/tapahtumakalenteri/details/107-kebnekaisen-retki
http://www.olsy.fi/olsy/toimintakalenteri/tapahtumakalenteri/details/111-puolukkaretki
http://www.olsy.fi/olsy/toimintakalenteri/tapahtumakalenteri/details/119-taehtiretki-star-gazing
http://www.olsy.fi/olsy/toimintakalenteri/tapahtumakalenteri/details/136-erikoisia-puita-exceptional-trees


Retkikerhon aktiivit järjestivät kansainvälisen luonto- ja kulttuurileirin Hietasaaressa 1.-7.8. Leirille 
osallistui 7 slovakialaista ja yksi espanjalainen nuori aikuinen, minkä lisäksi eri tapahtumiin ja 
järjestelyihin saatiin runsaasti oululaisia osanottajia. Kaikkiaan leiri kiinnosti 45 osallistujaa. Leiriläiset 
majoittuivat ensin Villa Pukkilassa ja lopuksi Pauhapolun huvilalla. Sekä ohjelma että ruoka olivat 
runsaita ja myös vapaaehtoistyötä Villa Pukkilan pihapiirissä ehdittiin tehdä paljon. Mieluisimpia 
puuhia ulkomaisille vieraillemme olivat veneily suistossa ja pyöräily. Leiri oli kaiken kaikkiaan hyvin 
onnistunut. Leiriä varten saatiin rahaa ELY-keskuksen lasten ja nuorten harrastustoiminta-avustuksista 
sekä Oulun kaupungin Nero-rahoista. 

 

 Maailmanympärimatka Oulussa/Around the world in Oulu 
Syksyllä heräsi ajatus siististä sisähommasta Tapiolan ullakkokerroksessa kylmänä ja pimeänä 
vuodenaikana, jossa hyödyntäisimme kansainvälisiä ystäviämme. He kertoisivat omasta 
maastaan mieluusti kuvien ja kertomisen avulla. Idea oli pyörittää tätä pimeänä ja kylmänä 
vuodenaikana Tapiolan ullakkokerroksessa. Jani Komulainen kutsui jäsenistöstä esittelijöitä 
pyörittämään tätä ja Hannu Karvosella oli Tapiolan avain ja lisäksi monia kontakteja ulkomailta Ouluun 
asettuneisiin. Kiitokset myös Raija Lähdemäelle, jonka muistan kannattaneen ajatusta voimakkaasti.  
 
Aloitimme kuvilla Itä-Saksasta, minkä jälkeen vuorossa oli Iran. Hienoa näissä tapaamisissa oli, että 
saimme tietää alueen luonnosta, arkielämästä, historiasta tai poli ittisesta tilanteesta vähän sen 
mukaan mitä esittelijä itse oli valinnut esitykseensä. Mukana oli myös ainakin Venäjä, Alankomaat ja 
Syyria. Kieltä emme rajanneet kovin tarkasti, suomea ja englantia käytettiin useimmiten ja järjestyipä 
myös simultaanitulkkaus suomeksi sellaista tarvitsevalle. 
 
Ilmeisesti kävi myös niin, että ihmiset tulivat kuulemaan maista, joissa ovat ehkä käyneet tai joka 
kiinnostaa. Esimerkiksi Syyria-iltaan hakeutui kaveri, joka oli Syyriassa käynyt lintuja tutkimassa silloin 
kun valtiaalla oli homma paremmin hallussa eikä arabikeväästä oltu kuultukaan. Alustavasti 
linjasimme, että jatkamme tätä taas kun kaamos käy päälle, ehkä marraskuussa. Puhetta on ollut 
Itä-Aasian maista kuten Kiina ja Japani, Skotlannista ja myös USA:sta oli tarjous, joka ei ehtinyt tähän 
rupeamaan. 

  

 Pyöräretki Saarenmaalle 12.-21.6.2011 
Retkikerho teki pyöräretken Viroon, Saaremaalle kesäkuussa 2011. Mukana oli 7 retkeilijää, joista 
nuorin oli 11-vuotias.  Säät suosivat lähes koko viikon, ja Kuressaaresta vuokratut pyörät toimivat 
hyvin. 
 

 Retki Gotlantiin 7. -  14.8. 
Retki tarujen, viikinkien ja kalkkikivisten hakamaiden saarelle. Kahdeksan retkikerholaisen ryhmä 
matkusti minibussilla ja laivalla Oulusta Turun ja Tukholman kautta Gotlantiin. Gotlannissa oli majoitus 
pienessä omakotitalossa, noin 10 kilometrin päässä Visbystä, jossa vietettiin samanaikaisesti keskiaika-
päiviä. Tiiviissä, mutta rennossa ohjelmassa oli mm. päivittäisiä luontoretkiä minibussilla ja kävellen, 
pyöräilyä ja keskiaika-päivillä käyntejä.  
 
Gotlannin ainutlaatuinen luonto ja erityisesti merenrannat ja niiden raukit tekivät syvän vaikutuksen 
retkeläisiin.  
 
Ryhmä matkasi takaisin rannikkotietä myöten pohjoiseen ja retkeili Höga Kustenin Skuleskogenin 
kansallispuistossa, joka yllätti jylhyydellään ja erämaisuudellaan.  
 

 Retki Kebnekaisen kansallispuistoon  
Kebnekaisen retkelle Ruotsiin osallistui 11 retkikerholaista.  

 



 Polkupyöräretki Hailuotoon 21.5.-22.5. Keväisen Hailuodon tuulien ja luonnon haistelua pyörän 
päältä, mukana 9 henkeä.  

 

 Yölaulajalinturetki 11.6. Polkupyöräillen alkukesän yöllisiä lintuja kuulostelemaan Kempeleenlahden 
rannoille. Mukana 10 henkeä. 
 

 Linnunpönttöretki 6.11. Hietasaaren Villa Pukkilan ympäristössä olevien pikkulinnunpönttöjen 
puhdistusretki. Kahdessa tiaispöntössä neljästä oli pesimisen merkkejä, kaksi puukiipijän pönttöä olivat 
viime kesän olleet asumattomia. Virkeitä lintukirppuja löytyi pöntönhuoltajaa ilostuttamaan edellisten 
öiden pikkupakkasista huolimatta asutuista pöntöistä runsaasti.  
 

 Talviralli 3.12.  
Retkikerhon 7 hengen joukkue retkeili leppoisissa alkutalven tunnelmissa havaiten 22 lintulajia PPLY:n 
vuotuisessa talvirallissa.  
 

 Rankatyö 
Retkikerho teki polttopuita Arja Koretin metsäpalstan hakkuurangoista Villa Pukkilaan useana päivänä 
kevättalvella. 
 

 

Retkikerhon harrastepiirit 
 
Sukkapiiri 
 
Sukkapiiri eli pehmeiden käsitöiden valmistuspiiri kokoontui kevään ajan Kangaspuiston päiväkodilla 
sunnuntai-iltaisin. 
 
Valokuvauksen opintopiiri 
 
Valokuvauksen opintopiirissä oli vuoden alussa noin 20 jäsentä ja keskimäärin vuoden aikana noin 8 
jäsentä. Tapaamisissa opeteltiin kameran käytön sekä valokuvauksen perustietoja ja -taitoja. Opiskelun 
tavoitteena oli erityisesti luontovalokuvaustaitojen oppiminen ja kehittäminen.  Tavoitteeksi oli myös 
asetettu opintopiiriin osallistuneiden valokuvanäyttelyn julkaiseminen vuonna 2011. 
 
Valokuvauksen opintopiirissä oli mm. seuraavanlaista toimintaa. 
 
– Valokuvaaminen kylmässä  
– Erilaisia myös vaikeita kuvaustilanteita  
– Valokuvausta pimeässä  
– Kuvaaminen yleisötilaisuuksissa  
– Kuinka kuvata kosteissa olosuhteissa  
– Valokuvausretkiä  
– Kaupungin puistot kameralla  
– Valokuvaamisen perusteet  
– Kuvankäsittelyä  
– Tunnetun luontokuvaajan vierailu opintopiirissä  
 
• 10.2. klo 18  Valokuvanäyttelyyn tutustuminen, toiminnan suunnittelua.  
• 21.2. klo 18  Kuvankäsittelyä talvikuvien katselua.  
• 17.3. klo 18  Valokuvausta Oulujoen rannalla.  
• 31.3. klo 18  Luontokuvaaja Matti Häkkinen näyttää kuvia retkiltään Lapissa.  



• 20.5 klo 18  Kuvien katselu ja syksyn ohjelman suunnittelua.  
• maaliskuu 2011 ->: Valokuvanäyttely K-Supermarketeissa. 
 
Pyöräpaja 
 
Retkikerhon jäsenten polkupyörien kunnostus- ja huoltopaja osoitteessa Koskitie 3. ”Pulskat Kumit”  
-pyöräpajalla kävi keväällä 34  ja syksyllä 16 retkikerholaista huoltamassa ja korjaamassa pyöräänsä 
opastetusti. Pyöräpajaan osallistuneet  ostivat yhteisostoina mm. pyörän kumeja ja muita varaosia.  
 
Puutyöpiiri 
 
Puutyöpiirin työpajalla, Koskitie 3:ssa, rakenneltiin lintujen ruokintalautoja ja linnunpönttöjä. Muutama 
puutyöpiiriläinen kunnosti myös huonekaluja ja valmisti puusta pieniä tarve-esineitä. Retkikerholle 
valmistettujen linnunpönttöjen myynnistä saatiin yhdistykselle jonkin verran tuloja. Puutyöpiirin osallistui 
keskimäärin kuusi retkikerholaista. Retkikerhon jäsenet nikkaroivat kevään puutyöpiirissä ~50 kpl 
pikkulinnunpönttöjä, joiden myynnistä saadut tulot käytettiin yhdistyksen retki - ja luonnonsuojelu-
toimintaan. 
 
 
 

3. Muu toiminta 
 
Muut kuin Retkikerhon retket ja ympäristökasvatus. Muu kampanjoihin sisältymätön toiminta. 
 

3.1. Luonnonhoitotyöt 
 
Luonnonhoitotyöllä pyrimme elvyttämään ja ylläpitämään kulttuuriluontoympäristöjä. Hietasaaren 
hoitoniittyjen monimuotoinen kulttuuriluonto on myös oululaisten luontovirkistyskohde.  
 

 Hietasaaressa kaupungin, ns. Pauhapolun ja Puomitien niittyjen hoito niittämällä kuudessa 
työtapahtumassa kesä-syyskuussa. Oulun kaupunki maksoi hoitotyöstä korvausta 295 euroa. 

 Kiiminkien lsy, Oulun lsy ja PPLSP kanssa yhteistyössä Haaraojan niitty elokuussa. 

 

3.2. Hanhiretki 
 
Kaikille avoin bussiretki 16.4. Kempeleen, Tyrnävän, Limingan, Lumijoen ja Siikajoen keväisille tievarsille ja 
peltojen reunoille muuttolintuja tarkkailemaan. Pyrimme Hanhiretkellä saamaan uusia ihmisiä 
luontoharrastuksen pariin sekä Retkikerhon ja OLSYn jäseniksi.  
 

3.3. Joutsenretki 
Joutsenretki 8.10. 
 
Kaikille avoin bussiretki Hailuodon rannoille ja Marjaniemen Siikamarkkinoille.  
Joutsenretki Hailuotoon 8.10. siikamarkkinoiden aikaan. Bussillinen retkeläisiä(45 henkeä) vietti päivän 
luontoretkellä Hailuodon rannoilla lintuja seuraillen (Ulkokarvo, Marjaniemi, Kirkkosalmi) ja paikallis-
kulttuuria siikamarkkinoilla katsellen. Perämeren heikon siikatilanteen vuoksi söimme tällä kertaa 
Marjaniemen kalasatamassa lohikeittoa, hyvää oli toki tämäkin. 
 

 

3.4. Joulupolku 
Joulupolku Hupisaarilla 17.12. 



 
Tarkoituksena oli tarjota oululaisille mahdollisuus luonnonläheisen ja perinteisen joulunajan tunnelman 
kokemiseen. Hupisaarten joulupolku järjestettiin osin samojen tahojen toimesta kuin syyskuiset 
luontosunnuntait Timosenkosken luontokoululla. OLSYn ja Luontokoulun yhteisellä rastilla harjoiteltiin 
tonttutaitoja, joita voi hyödyntää myös luonnon tarkkailussa eri vuodenaikoina. Tapahtumaan osallistui 
arviolta lähes 800 lasta ja aikuista. 
 
 

3.5. Earth Hour- tapahtuma 
Earth Hour -tapahtuma Hupisaarilla 26.3.2011 
 
(kirjoittaja 1) 
OLSY osallistui seudun ympäristötoimen koordinoimaan Earth Hour- tapahtumaan Hupisaarilla 26.3. 
Tarkoitus oli kannustaa ihmisiä miettimään omaa energiankulutustaan. OLSY:n pisteessä oli visailu, jossa 
piti valita kuvapareista se, joka kuluttaa vähemmän ympäristöä. Illalla sammutettiin eri puolil la maailmaa 
valot tunnin ajaksi.        
 
(kirjoittaja 2) 
OLSY osallistui Oulun kaupungin ympäristötoimen järjestämään Earth Hour -tapahtumaan Hupisaarilla 
lauantaina 18.3. (?). Tapahtuman kävijöiden kanssa keskusteltiin ympäristön kannalta paremmista kulutus- 
ja liikkumistottumuksista sekä kerrottiin OLSYn toiminnasta. OLSYn rastista oli juttu seuraavan päivän 
Kalevassa. 
 
(kirjoittaja 3) 
Osallistuimme Earth Hour –tapahtumaan keskustellen ihmisten kanssa arkisista ekoteoista. Toimme mm. 
jälleen esille polkupyöräilyn hyötyjä kaupunkiliikenteessä: pyöräilyn edullisuutta ja saasteettomuutta 
havainnollistimme vertailutaulukolla kaupunkiliikenteen vaihtoehdoista. Erityisesti Oulun kaltaisessa, 
pyöräilyn hyvin huomioon ottavassa rakennetussa ympäristössä polkupyörä osoittaa jälleen 
käytännöllisyytensä. Polkupyöränhuoltopisteellä annoimme ohikulkeville kaksipyöräisille pikahuoltoa: 
täytimme pyörän renkaita ja rasvasimme ketjuja, sekä annoimme kuskeille hyväksi havaitsemiamme 
pyöräilyvinkkejä.  
 
 

3.6. Asukastoiminta 
 
OLSYn aktiivitoimija on mukana Kaijonharjun suuralueen yhteistyöryhmässä. OLSY osallistui myös 
Pateniemen-Rajakylän-Herukan asukasyhdistyksen ympäristötyöryhmän toimintaan. 
 
Asukastoimintaan osallistumisen tavoitteena on tuoda ympäristö ja kestävä kehitys esille 
asukastoiminnassa ja aktivoida asukkaita oman asuinalueensa luonnosta ja ympäristöstä välittämiseen.  
 
Ympäristötyöryhmän merkittävämmäksi saavutukseksi voitaisiin nostaa se, että kymmenkunta ihmistä on 
saatu mukaan pohtimaan, että mitä ympäristöasioiden eteen voidaan tehdä omassa kaupunginosassa.  

 

3.7. Suomi puhtaaksi päivässä 
Koordinoimme Oulun seudun osalta Suomi puhtaaksi päivässä tapahtumaa yhdessä Oulun kaupungin 
kanssa. Siivouspäivään toukokuussa osallistui arviolta 50 ihmistä plus koululuokkia. Hietasaaressa ja 
Taskisenrannassa siivottiin merenranta-alueita. Tavoitteena oli konkreettisen siivoustyön tulosten lisäksi 
luoda talkoohenkeä ja saada suuri määrä porukkaa mukaan välittämään luontoympäristöstä. Osallistujien 
niukan määrän vuoksi tulos ei vastannut toivottuja tavoitteita. 



3.8. Metsäakatemia Sanginjoella 
 
Esittelimme päättäjien metsäakatemialle metsien suojeluun, virkistyskäyttöön ja niiden yhdistämiseen 
liittyviä kysymyksiä. Päättäjien metsäakatemia on yhteiskunnallisesti vaikuttavassa asemassa oleville 
henkilöille suunnattu koulutusjakso, jota järjestää Suomen metsäyhdistys. Koulutuksen tavoitteena on 
lisätä päättäjien tietoisuutta metsistä ja niiden käytöstä. Yksi osa koulutuksesta järjestettiin Oulussa ja 
siihen kuului Sanginjoen monikäyttömetsään tutustuminen syyskuussa. Luonnonsuojeluyhdistyksen tavoite 
on tässä tuoda päättäjille tietoa metsien suojelusta, monikäytöstä ja niiden hyödyistä. Koulutuksen aikana 
käytiin mielenkiintoisia keskusteluja metsien ei-taloudellisista arvoista positiivisessa hengessä ja tapahtuma 
tuki siten hyvin tavoitettaan. 

 
 
3.9. Muuta tapahtunutta 2011 
 

 OLSY antoi toukokuussa mielipiteen kaupungin suunnitelmista rakentaa virkistysreitti Pyykösjärven 
itärannalle. Kävimme tutustumassa konsulttina toimineen Rambollin suunnitelmiin heidän 
toimistolla 10.3. ja neljän aktiivin toimin maastossa 27.4. Reitti kulki varsin lähellä järven rantaa ja 
esitimme PPLY:n tapaan, että reittiä tulisi lintujen häiriintymisen estämiseksi linjata kauemmaksi 
rannasta.       

 OLSY avusti syyskuussa Yli-Ii:n Kortesalon harjutien ympäristövaikutusten arvioinnissa.  
 Reilun kaupan esittelyilta Juuttiputiikissa 24.10. 

 OLSY kokosi jäseniään ja retkikerholaisia  käymään Valtakunnallinen Vuoden luontokuva –
tapahtumassa Pohjankartanossa 18.10. 

 OLSY sai tammikuussa Oulun seudun ympäristötoimen ensimmäisen kerran myöntämän Oulun 
kaupungin kestävän kehityksen tunnustuspalkinnon, 1000 euroa, lähinnä Retkikerhon ja muusta 
ympäristökasvatustoiminnasta.  

 OLSY osallistui Oulun kaupungin maahanmuuttajille suuntaamaan yhdistysten ja 
harrastusmahdollisuuksien esittelyyn kulttuuritalo Valveella elokuussa. 

 
 

4. Viestintä ja markkinointi 
 
Viestintä ja markkinointi olivat mukana kaikessa luonnon- ja ympäristönsuojelun vaikuttamistyössä: 
suojelutoiminnassa, kampanjoinnissa, keskusteluissa, esittelyissä, ympäristökasvatuksessa jne.  
Suunnitelmallinen  viestintä ja markkinointi on vaikuttamisen tärkeä työkalu. 
 
Tavoitteet: 

 OLSYn tunnettuuden lisääminen.  
 OLSYn profiili: Yhteisöllisyyden ja helpon lähestyttävyyden korostaminen. 

 Ajankohtaisten luonnonsuojelu- ja ympäristöaiheiden esiin nostaminen. 

 Retkikerhon ja OLSYn jäsenmäärän kasvattaminen. 
 
Viestintä ja markkinointi suunniteltiin osana  kampanjoita ja tapahtumia, joihin tehtiin esittelymateriaalia. 
Hietasaaren luonnon ja kulttuurin pelastamiseksi nykyistä olotilaa uhkaavia kaavoitushankkeita varten 
koottiin Hietasaari-liikettä, mihin työhön OLSYn aktiivit osallistuivat merkittävällä tavalla. OLSY avasi 
Hietasaari-liikkeelle kotisivut www.hietasaari.net  ja Luontopiste-toiminnan kotisivut 
www.olsy.fi/luontopöiste. Eri kampanjoissa ja OLSYn muussa toiminnassa laadittiin myös kirjoituksia, 
tehtiin esitteitä, käyntikortteja ja muuta viestintään ja markkinointiin liittyvää työtä, joita ei ole alla 
mainittu. 

 
 Lehtijuttuja mm:  

http://www.hietasaari.net/
http://www.olsy.fi/luontopöiste


 Earth Hour –tapahtumasta 

 Hietasaaresta 

 Viinivaara-hankkeesta Valtatie-lehdessä ja Kalevassa 
 Löydä luonnollinen harrastus -tapahtumasta  

 Radiohaastattelu Kivijärven kinttupolusta 
 

 

4.1. OLSYn Infopisteet 
 
OLSYn puiset esittelytelineet, Info-pisteet olivat kaupoissa (K-market Rajakylä ja K-Supermarketit Välivainio 
ja Joutsensilta, Kaakkurin ja Ruskon Citymarketit, K-Rauta Välivainio ja Äimärautio), kahvila Tuomenkukassa 
ja yliopiston keskusaulassa. Info-pisteissä oli luontopaikkaesitteitä, jäsenesitteitä, retkiohjelma ja 
ajankohtaisen toiminnan esittelyä. 
 

5. Hallinto ja talous 
 

5.1. Hallitus 
 
Hannu Karvonen (pj.), Saara Salmela (varapj.), Aatto Ahokas (sihteeri), Raija Lähdesmäki, Juha Hilska,  
Mauri Kumpula. 

 

5.2. Oulun luonnonsuojeluyhdistyksen aktiivit, OLSY-aktiivit 
 
Aatto Ahokas, Annikka Kujala, Esa Aalto, Carlos Sunila, Hannu Karvonen, Ilmari Juutilainen, Jani Komulainen, 
Juha Hilska, Juho Antikainen,  Kalle Hellström, Kati Sunila, Lauri Hakala, Marjut Savuoja, Pirjo Haikala, Pirkko 
Kaikkonen, Raija Lähdesmäki, Saara Salmela, Saleem Al-Ahdab, Sonja Hurskainen, Sampo Haapasaari, Suzy 
McAnsh. 
 
OLSYn aktiivitoimijoiden ryhmä, johon myös hallituksen jäsenet kuuluvat, työskentelevät kampanjoissa, 
tapahtumien järjestelyissä, YVA-arviointien laatimisessa, yhdyskuntasuunnittelun kommentoinneissa, 
Luontopiste- ja METSO -toiminnassa, luontokerhojen toiminnan avustamisessa ja lähes kaikessa OLSYn 
toiminnassa kuhunkin toimintaan erikseen koottuina työryhminä. Aktiivitoimijoiden työryhmät ja 
toimintaryhmät kutsuvat tarvittaessa muita aktiiveja ja yhdistyksen ulkopuolisia mukaan toimintaansa. 
 
Aktiivitoimijat pyrkivät viestimään toisilleen sekä suomeksi että englanniksi, ryhmään kuuluneen suomen 
kieltä taitamattoman jäsenen vuoksi. 
  

5.3. Kokoukset ja tapaamiset 
 

 Aktiivit kokoontuivat kampanjoiden, tapahtumien, retkien ja muun toiminnan järjestelyjä varten eri 
kokoonpanoissa kymmeniä kertoja. 

 Hallituksen kokoukset: 12.4.2011, 24.5.2011 

 Yhdistyskokous 12.4.2011 
 

5.4. Jäsenet 
 
Oulun luonnonsuojeluyhdistyksellä oli toimintavuoden alussa 784 ja vuoden lopussa 798 jäsentä.  
 

 
 



5.5. Haukiputaan lsy:n purkaminen ja yhdistyksen jäsenet 
 
Haukiputaan luonnonsuojeluyhdistys ry lopetti toimintansa ja purettiin 19.2.2011 pidetyssä vuosiko-
kouksessa. Yhdistyksen jäsenet siirtyivät Oulun paikallisyhdistyksen jäseniksi, ellei jäsen muuta ilmoittanut. 
Vuoden 2010 lopussa Haukiputaan lsy:ssä oli 36 varsinaista jäsentä ja 7 perhejäsentä. 
 

5.5. Toimitilat 
 
Oulun luonnonsuojeluyhdistyksellä ei ollut toimintavuonna omia toimitiloja. 
 
Kangaspuiston päiväkodissa, Koskitie 2:ssa, järjestettiin harrastepiirien tapaamisia ja vuosikokous. Tapiolan 
konttorin kokoustila, Kirkkokatu 9, oli useiden kokousten ja harrastetoimintojen pitopaikka. Kokouksia ja 
tapaamisia oli myös aktiivien kodeissa. 
 

5.6. Talous 
 
Jäsenet maksavat jäsenmaksunsa Suomen luonnonsuojeluliitolle, joka tilittää paikallisyhdistyksille näiden 
jäsenmaksuosuuden kahdesti vuodessa. 
 

Jäsenmaksun jakautuminen 2011 
 

 varsinainen jäsen  perhejäsen  opiskelija  
 

Suomen luonnonsuojeluliitto 

 

16,96 6 6 

P-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri 
 

8,64 2 2,30 

Oulun luonnonsuojeluyhdistys 
 

6,40 2 2,30 

Luonto-Liitto 
 

  11,50 

 32 € 10 € 23 € 

 
 

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 €). 
 
Toimintavuoden tulos oli 1916,83 euroa ylijäämäinen. 
 
Kirjanpitäjänä toimi Hannu Karvonen ja tilintarkastajana Esko Saari.  
 

6. Suomen luonnonsuojeluliiton toimintaan osallistuminen 
 

Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri, PPLSP 
 
Osallistuminen Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiirin toimintaan. 
 

 Oulun luonnonsuojeluyhdistyksen edustajat luonnonsuojelupiirin hallituksessa: 
Esko Saari, Jukka Piispanen, Saara Salmela, Hannu Karvonen. 

 Osallistuminen työvaliokunnan työhön. 



 Luonnonsuojelupiirin kokouksiin osallistuminen. Kokousten edustusoikeus: Oulun 
luonnonsuojeluyhdistyksen vuosikokouksen valtuuttamat henkilöt ja yhdistyksen hallitus.  

 
Suomen Luonnonsuojeluliitto, SLL 
 
Osallistuminen Suomen luonnonsuojeluliiton toimintaan 

 

Liiton Syyspäiville osallistuminen 
 Liiton Syyspäivät järjestettiin Sammatissa, jonne matkasi Oulusta viiden hengen ryhmä (Hannu, Saara, 

Kati, Aatos ja Sampo). Päivillä keskusteltiin eri yhdistysten toimintamuodoista, aktiivien innostamisesta, 
uusen jäsenten hankinnasta ja monesta muusta. Iltaohjelmana oli Heikki Willamon metsäaiheinen 
kuvaesitys sekä OLSYn järjestämä lepakkoretki pulla- ja kampanisutarjoiluineen. Syyspäivien parasta 
antia olivat toisten luonnonsuojelijoiden tapaaminen ja ajatusten ja kokemusten vaihto. 

 
 
Tämän toimintakertomuksen kirjoittivat yhdessä Oulun luonnonsuojeluyhdistyksen aktiivit ja hallitus. 
 

Oulussa 28.3.2012 

 
Oulun luonnonsuojeluyhdistyksen hallitus  


